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resumo Este trabalho visa desocultar a relação entre a avaliação das escolas e o seu
desenvolvimento organizacional, nomeadamente a partir das respostas 
organizacionais às solicitações de mudança feitas através de avaliações 
externas.
Tomando a escola como organização social, a autora faz uma leitura 
analítico/interpretativa dos processos de avaliação das escolas, convocando 
como modelo de análise a teoria neo-institucional. Procura também enquadrar 
o desenvolvimento organizacional das escolas, que constitui um dos 
desideratos da avaliação das escolas, a partir dos movimentos de melhoria e 
de mudança das escolas, sem deixar de ter presente o enfoque sócio-
organizacional de pendor neo-institucional, que constitui a dominante teórica 
do estudo.
Partindo de um conceito de organização aberta ao meio, a autora entende que 
as organizações escolares são marcadas pelos mitos racionais gerados nos 
seus meios institucionais, pelo que dedica também atenção às políticas 
educativas, na medida em que elas ao serem construídas em diferentes meios 
institucionais da escola e veiculadas por diversos agentes institucionais
contribuem para a construção de mitos sobre a avaliação das escolas.
Partindo de uma matriz metodológica qualitativa, a autora recorre ao estudo de 
caso para analisar e interpretar o impacto do Programa de Avaliação Integrada 
das Escolas no seu desenvolvimento organizacional, desenvolvendo o estudo 
empírico numa escola pública, básica dos 2º e 3º ciclos.
Por fim, conclui que, no caso estudado, as mudanças organizacionais
decorrentes da avaliação integrada correspondem à necessidade de 
conformidade com o meio institucional, pelo que se constituem como melhorias 
e desenvolvimento ao nível da estrutura formal, mas nem sempre o mesmo 
acontece ao nível da acção organizacional, o que lhes confere o carácter de 
ritual.



abstract This piece of research intends to unveil the connection between the evaluation 
of schools and their organizational development, namely through the 
organizational responses to the calls for change made by external evaluations.
Taking the school as a social organization, the author establishes an 
analytic/interpretative reading of the school evaluation processes, using as 
analysis model the new institutionalism. The author also tries to establish a 
background to the organizational development of schools, which is one of the 
main objectives of the evaluation of schools, from the school improvement and 
change movements, keeping, nevertheless, as main theoretical line of the 
study the social organizational focus of a new-institutional nature.
Using the concept of split organization as a starting point, the author believes 
that school organizations are marked by rational myths which are bred in their 
institutional environments. Thus, the author also pays attention to the 
educational policies since these contribute to the construction of myths on the 
evaluation of schools as they are assembled in different institutional 
backgrounds and are conveyed by different institutional agents.
Using a qualitative methodological matrix, the author develops a case study in 
order to analyse and understand the impact of the Programa de Avaliação 
Integrada das Escolas (Program for the Integrated Evaluation of Schools) in 
their organizational development. The empirical study was conducted in a 
public second and third cycle school.
The author comes to the conclusion that, in this case, the organizational
changes that derive from the integrated evaluation counterpart the need of 
conformity with the institutional setting, thus being improvements and 
developments that lie at the formal structure level, even though the same does 
not always occur at the level of the organizational action, which gives them the 
nature of a ritual.



resumo Este trabajo tiene por finalidad esclarecer la relación entre la evaluación de las 
escuelas y su desarrollo organizacional, principalmente a partir de las 
respuestas organizacionales a las solicitaciones de cambio hechos a través de 
las evaluaciones externas.
Considerando a la escuela como organización social, la autora hace una 
lectura analítico/interpretativa de los procesos de evaluación de las escuelas, 
invocando como modelo de análisis la teoría neo-institucional. Busca también 
encuadrar el desarrollo organizacional de las escuelas, a partir de los 
movimientos de mejoría y cambio de las escuelas, sin dejar de tener presente 
el enfoque socio-organizacional de carácter neo-institucional que constituye la 
base teórica dominante del estudio.
Partiendo de un concepto de organización abierta al entorno, la autora 
entiende que las organizaciones escolares están marcadas por los mitos 
racionales generados en sus propios ambientes institucionales, por lo que 
dedica atención a las políticas educativas en la medida en que ellas al ser 
construidas en diferentes medios institucionales de la escuela y transmitidos 
por los diferentes agentes institucionales contribuyen para la construcción de 
mitos sobre la evaluación de las escuelas.
Partiendo de una matriz metodológica cualitativa, la autora recurre al estudio 
de caso para analizar e interpretar el impacto del Programa de Evaluación 
Integrada de Escuelas en su desarrollo organizacional, desarrollando el 
estudio empírico en una escuela pública, básica de los 2º y 3º ciclos.
Finalmente, concluye que, en el caso estudiado, los cambios organizacionales 
en consecuencia de la evaluación integrada, corresponden a la necesidad de 
conformidad con el ambiente institucional por lo que se constituyen como 
mejorías y desarrollo a nivel de la estructura formal, pero no siempre ocurre lo 
mismo a nivel de la acción organizacional, lo que les confiere un carácter ritual.
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   Introdução

21

1. Razões da escolha do tema

Convocamos dois tipos de razões para termos escolhido a avaliação das escolas 

para tema de investigação: i) o nosso percurso profissional e ii) a pertinência e actualidade 

do tema. Quanto à primeira, como professora do 3º ciclo do ensino básico e do ensino 

secundário, as questões da avaliação, particularmente as relacionadas com o desempenho 

dos alunos, são um interesse antigo. Mas o interesse pela avaliação das escolas surgiu 

quando desempenhámos o cargo de presidente do conselho executivo e do conselho 

pedagógico de uma escola secundária pública. Nestas funções, participámos num projecto 

para a auto-avaliação das escolas coordenado pelo Instituto de Inovação Educacional –

Projecto Qualidade XXI –, o que desencadeou um interesse crescente pelas questões da 

avaliação das organizações escolares.

Enquanto isso, a avaliação das escolas foi emergindo como uma exigência social, 

associada à prestação de contas (accountability), ao avanço das políticas neoliberais e, 

também, à qualidade da educação, que parecia tornar imprescindível a avaliação. 

Percebemos essa exigência e fomos intuindo que a avaliação podia constituir um 

instrumento de legitimação da escola, uma forma de se afirmar na comunidade e de ganhar 

a confiança dos pais na escola, sobretudo quando os primeiros rankings de escolas 

secundárias começaram a fazer depender a confiança na escola dos resultados dos exames 

nacionais. A captação de alunos começava a estar associada a uma nova lógica em que a 

avaliação das escolas desempenhava um papel instrumental importante.

Entretanto, a avaliação integrada da responsabilidade da IGE tinha sido 

implementada e os dois relatórios nacionais haviam sido publicados, sendo o número de 

escolas avaliadas significativo e os investimentos elevados – tendo em conta o número de 

inspectores envolvidos e o número de horas gastas por cada equipa de avaliação. Os 

estudos sobre o impacto do programa nas organizações escolares eram ainda muito poucos; 

apenas conhecíamos os estudos exploratórios desenvolvidos por Jorge Adelino Costa e 

Alexandre Ventura (Costa e Ventura, 2001a; Costa e Ventura, 2001b; Costa e Ventura, 

2002) da Universidade de Aveiro que, pelas pistas de investigação levantadas, 

contribuíram para aumentar o nosso interesse pela problemática.

O discurso dos responsáveis políticos dava cada vez mais um carácter de 

imprescindibilidade à avaliação das escolas, traduzindo-a em normativo legal com a 

publicação da Lei nº 31/2002, de 20 de Dezembro.
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Quando começámos a delinear esta investigação – Outubro de 2002 –, a avaliação 

das escolas era um tema que tinha conquistado a ribalta da agenda política, o que, 

conjuntamente com o interesse que a avaliação integrada já nos tinha suscitado, fez surgir 

a segunda ordem de razões para a sua escolha como tema de investigação – a sua 

actualidade e pertinência. Entretanto, enquanto a avaliação das escolas passava a ter um 

enquadramento legal próprio, o Programa de Avaliação Integrada das Escolas terminava1, 

o que, na nossa perspectiva, em nada diminuía o interesse do seu estudo, antes pelo 

contrário, tratava-se de um programa de avaliação externa que tinha atingido uma dimensão 

significativa sem que houvesse estudos do seu impacto nas organizações escolares. O 

interesse pela avaliação das escolas, traduziu-se, assim, num interesse mais específico –

estudar o impacto do Programa de Avaliação Integrada nas organizações escolares.

A parte curricular do mestrado em Análise Social e Administração da Educação 

tinha-nos aberto perspectivas teóricas que nos facilitavam o enquadramento do estudo. De 

entre elas, eram, sobretudo, as de enfoque sócio-organizacional que nos interessavam. 

Assim, conjugados os dois interesses – o estudo da escola como organização social e a 

avaliação institucional, em concreto o Programa de Avaliação Integrada das Escolas –, 

tínhamos encontrado a temática a partir da qual viríamos a definir o objecto de estudo. 

2. O objecto do estudo

Os processos de avaliação das escolas, quer externos, quer internos, de acordo com 

o discurso político e legal, bem como de alguns programas de avaliação e movimentos de 

melhoria da escola, pretendem conduzir ao seu desenvolvimento organizacional. Nesta 

linha, o Programa de Avaliação Integrada das Escolas (PAIE), enquanto modalidade de 

avaliação externa, propõe-se conduzir ao desenvolvimento organizacional das escolas e 

estimular práticas de auto-avaliação, também elas conducentes ao desenvolvimento 

organizacional. De acordo com esta narrativa, explícita nos objectivos do PAIE, a 

Inspecção-Geral da Educação (IGE) procura induzir mudanças organizacionais com vista à 

melhoria das escolas, ou seja, a escola é confrontada com solicitações de mudança 

provenientes do meio institucional. Face a esta demanda do meio institucional, como é que 

a organização escolar, através dos vários actores, responde no caso da avaliação integrada: 

  
1 O último ano em que foi aplicado foi 2001/2002.
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ritualizando a mudança ou implementando processos que constituam, de facto, 

desenvolvimento organizacional? Esta interrogação geral suscita-nos outras que a 

explicitam e que orientarão o nosso estudo, a saber:

Como é que os actores organizacionais valorizam as linhas orientadoras do 

Programa de Avaliação Integrada das Escolas?

Quais as medidas adoptadas pelos órgãos de administração e gestão e estruturas de 

orientação educativa durante o processo de avaliação integrada?

Como é que os actores respondem à avaliação das actividades organizacionais?

Como é que os órgãos da escola e os actores organizacionais interpretam os 

resultados da avaliação integrada?

Que mudanças ocorrem nas organizações escolares na sequência da avaliação 

integrada e que razões e processos lhes estão subjacentes?

De que forma é que a avaliação integrada induz as organizações escolares a 

desenvolverem processos de auto-avaliação?

Que finalidades atribuem os actores organizacionais à avaliação das escolas, quer 

na modalidade de auto-avaliação, quer na modalidade de avaliação externa?

Estabelecemos como objectivo deste estudo interpretar as respostas das 

organizações escolares, através dos seus actores, a um processo de avaliação externa, em 

concreto o Programa de Avaliação Integrada das Escolas, identificando as relações entre 

este e o desenvolvimento organizacional, cruzando teoria e empiria. Para tal, convocamos 

o contributo teórico da teoria neo-institucional que pretendemos que nos sirva de “lente” 

para a interpretação da avaliação em contextos organizacionais escolares e, em particular, 

dos dados obtidos através do estudo empírico. De modo inverso, com os dados do estudo 

empírico pretendemos aprofundar os pressupostos teóricos subsidiários da teoria neo-

institucional, de que partimos. Mas o Programa de Avaliação Integrada das Escolas não é 

um instrumento neutro. Pelo contrário, veicula princípios subsidiários de modelos 

organizacionais, de perspectivas de avaliação, dos movimentos da eficácia e melhoria da 

escola, bem como das políticas educativas, pelo que também estes enfoques merecerão a 

nossa atenção, de modo a compreendermos os princípios teóricos que presidem ao PAIE, 

por um lado, e que assunções, veiculadas por ele, são integradas no seio das organizações 

escolares, por outro. 
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3. Orientação metodológica: breves considerações2

Tendo em conta o objecto de estudo enunciado no ponto anterior, optámos por uma 

abordagem qualitativa3, na medida em que esta nos permite descrever e interpretar, de 

forma aprofundada, a realidade que elegemos como objecto de estudo, dando voz às 

interpretações que dela fazem os actores, como, a propósito da abordagem qualitativa, 

assinalam Bogdan e Biklen (1994: 11) quando dizem tratar-se de “uma metodologia de 

investigação que enfatiza a descrição, a indução, a teoria fundamentada e o estudo de 

percepções pessoais”. Advertimos, no entanto, que quando assumimos que a investigação 

se reporta a uma matriz qualitativa a entendemos numa perspectiva que ultrapassa a visão 

redutora que opõe qualitativo/quantitativo4, pelo que, recorrendo a técnicas de recolha de 

dados diversas, encaramos o uso do quantitativo sempre que ele nos ajudar a interpretar a 

realidade numa perspectiva qualitativa, na esteira de Marli André (1995: 24).

Considerando que tomamos a escola como uma organização social e que 

pretendemos ver de que forma é que um determinado programa de avaliação externa a 

afecta, impõe-se um estudo aprofundado, o que, dentro da condicionante de sermos um 

investigador isolado5 e com limitações de tempo6, fez do estudo de caso a solução 

  
2 As questões metodológicas serão desenvolvidas no capítulo 6, pelo que aqui nos limitamos a indicar, de 
forma breve, a orientação metodológica seguida neste estudo.
3 Para este tipo de abordagem de investigação em ciências sociais contribuíram a perspectiva weberiana, o 
interaccionismo simbólico, a fenomenologia e a etnometodologia. Assim, acompanhando a explanação de 
Marli André (1995: 16-19), o contributo de Weber para a abordagem qualitativa reside na importância que dá 
à compreensão dos significados atribuídos pelos sujeitos às suas acções; da fenomenologia vem a ideia que a 
realidade é uma construção social, dependendo, portanto, do sentido que os actores dão aos fenómenos; o 
interaccionismo simbólico contribui com a importância dada à interpretação que os actores fazem de si em 
interacção com os outros; da etnometodologia salienta-se a importância dada aos métodos usados pelas 
pessoas para compreender a realidade. Também Bogdan e Biklen (1994) apresentam os fundamentos teóricos 
da metodologia qualitativa.
4 Sobre este assunto, Marli André (1995) assinala que associar quantitativo a positivista é redutor, na medida 
em que se podem usar dados quantitativos e fazer uma interpretação qualitativa desses dados, tendo em conta 
o quadro de referência do autor. Da mesma forma, a dimensão quantitativa pode ajudar na abordagem 
qualitativa, por exemplo, quando se traduzem as opiniões dos professores, dadas em entrevistas, através de 
percentagem. Neste caso, como refere a autora, “o número ajuda a explicitar a dimensão qualitativa” (André, 
1995: 24). Sobre a dicotomia quantitativo/qualitativo, também Pardal e Correia (1995: 19) a apresentam 
como uma falsa questão, considerando que as duas abordagens não se anulam ou opõem mutuamente, mas 
antes se complementam. Associada a esta querela está a questão da cientificidade dos estudos qualitativos, 
questão que também Bogdan e Biklen abordam, clarificando-a deste modo: “alguns autores podem utilizar 
definições muito estritas de ciência, apenas considerando científica a investigação dedutiva e de tese de 
hipótese. Contudo, parte significativa da atitude científica, como a entendemos, passa por uma mente aberta 
no respeitante ao método e às provas. A investigação científica implica um escrutínio empírico e sistemático 
que se baseia em dados. A investigação qualitativa preenche estes requisitos” (1994: 64).
5 Judith Bell considera que “o método de estudo de caso particular é especialmente indicado para 
investigadores isolados, dado que proporciona uma oportunidade para estudar, de uma forma mais ou menos 
aprofundada, um determinado aspecto de um problema em pouco tempo” (2002: 22).
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metodológica mais adequada para o que nos propomos fazer. Tendo em conta o objecto de 

estudo, atrás delineado, impunha-se desenvolver o estudo empírico numa escola sujeita a 

uma avaliação integrada, pelo que foi numa escola básica dos 2º e 3º ciclos, pública, 

pertencente à área da DREC7 – identificada com o nome fictício de Escola EB –, objecto de 

uma avaliação externa no âmbito do Programa de Avaliação Integrada das Escolas em 

2001/2002, que o fizemos. Sobre as razões da escolha da escola deter-nos-emos no capítulo 

6.

4. Organização do trabalho

O trabalho organiza-se em sete capítulos, agrupados em três partes. A parte I inclui 

o enquadramento teórico, de cariz organizacional, correspondendo-lhe três capítulos. No 

capítulo 1, que intitulámos “modelos organizacionais e avaliação das escolas”, fazemos o 

enquadramento teórico de índole sócio-organizacional, começando pela abordagem, já 

clássica em trabalhos académicos desta área, da escola como organização, passando depois 

para a relação entre modelos organizacionais e a avaliação das escolas. Sem nos determos 

na apresentação dos vários modelos ou “imagens organizacionais” (Costa, 1998), que 

podiam ser usados como modelo analítico/interpretativo no caso da avaliação em contextos 

organizacionais escolares, optámos por apresentar apenas aquele em que nos baseamos – o 

neo-institucionalismo. Quanto a este, abordaremos os principais pressupostos, socorrendo-

nos da literatura disponível, fundamentalmente, na biblioteca da Universidade de Aveiro, 

sobretudo nas obras de Meyer e Rowan, DiMaggio e Powell e Richard Scott, mas também 

de alguns trabalhos de índole académica, entretanto, realizados em Portugal, em particular 

na Universidade do Minho, de que destacamos os trabalhos de Carlos Estêvão, Virgínio Sá 

e José Araújo. Partindo dos pressupostos enunciados pelo neo-institucionalismo, 

procurámos fazer uma reflexão teórica acerca da avaliação das escolas, da qual resultou o 

suporte teórico – no que à perspectiva sócio-organizacional diz respeito – da investigação 

que levámos a cabo.

O capítulo 2 – “a avaliação das organizações escolares” – é destinado ao 

enquadramento teórico da avaliação no âmbito da teoria da avaliação aplicada às 

      
6 As limitações de tempo prendem-se com o facto do trabalho constituir a dissertação de mestrado e, 
portanto, haver prazos definido, que urge cumprir.
7 Direcção Regional de Educação do Centro.
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organizações. Aqui, apresentamos os paradigmas de avaliação, as modalidades de avaliação 

das escolas, enfim, os conceitos que importava esclarecer num estudo que versa sobre a 

avaliação das escolas, de modo a clarificar a sua utilização ao longo do corpo do trabalho.

A relação entre a avaliação das escolas e o seu desenvolvimento organizacional é 

uma questão recorrente no âmbito da narrativa política que justifica a avaliação das escolas, 

de alguns modelos de avaliação, de carácter prescritivo, bem como de alguma literatura 

sobre a avaliação das escolas, constituindo, por isso, um foco de interesse para nós, uma 

vez que pretendemos analisar de que forma é que esta relação se estabelece. Assim, 

dedicamos o capítulo 3 – “avaliação e desenvolvimento organizacional das escolas” – a 

esta problemática, em que o enfoque recai nas abordagens teóricas sobre a mudança 

organizacional e nos movimentos da melhoria e da eficácia escolar. Em alguns momentos 

da análise que fazemos, convocamos a teoria neo-institucional, com o objectivo de 

desocultar as lógicas subjacentes à mudança organizacional decorrentes de processos de 

avaliação.

A parte II destina-se ao enquadramento político e normativo da avaliação 

das escolas, em Portugal, no horizonte temporal que decorre entre a publicação da Lei de 

Bases do Sistema Educativo (LBSE) e a actualidade, tendo como limite o período 

correspondente ao XV Governo Constitucional. Esta parte inclui dois capítulos – capítulo 4 

e capítulo 5. O capítulo 4 – “políticas de autonomia, (des)regulação e avaliação das 

escolas” – tornou-se uma imposição do próprio estudo, pois não seria possível conhecer a 

problemática da avaliação das escolas e o Programa de Avaliação Integrada das Escolas, 

em concreto, sem fazermos um enquadramento com enfoque nas políticas educativas sobre 

a matéria, tanto mais que fomos percebendo que a narrativa política se constitui como 

referente para a construção de mitos racionais que influenciam as práticas, que se vão 

institucionalizando nas organizações escolares. A autonomia da escola é frequentemente 

associada à avaliação das escolas, pelo que este é um dos tópicos abordados neste capítulo, 

bem como as questões da regulação da educação das quais a avaliação das escolas, em 

particular a avaliação externa, não pode ser desligada. Falar de autonomia, regulação e 

avaliação das escolas não pode excluir a abordagem do mercado educativo, razão pela qual 

fizemos uma análise da relação entre avaliação das escolas e mercado educativo, em 

Portugal, numa perspectiva histórica, desde a década de 80 até à actualidade, servindo-nos, 

quase sempre, de estudos feitos por alguns autores, como João Barroso, Licínio Lima, 
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Natércio Afonso, Almerindo Afonso, Carlos Estêvão, Ana Maria Seixas e Virgínio Sá e 

recorrendo, também, a fontes documentais como os programas de governo, propostas de lei 

e normativos legais.

A parte II encerra com o capítulo 5 no qual fazemos o percurso da avaliação das 

escolas desde a LBSE até à actualidade, numa perspectiva normativa, mas para a qual o 

enfoque político do capítulo anterior se revela de grande importância, facilitando a sua 

compreensão. Tendo em conta o quadro normativo, são abordados tópicos como o papel da 

organização escolar na avaliação institucional, bem como o da Inspecção-Geral da 

Educação, justificando-se este último enfoque pelo facto de o PAIE ser da responsabilidade 

da IGE e esta constituir um agente do meio institucional da escola.

Ainda neste capítulo, como forma de apresentar uma panorâmica do percurso da 

avaliação das escolas em Portugal, abordamos, também, algumas experiências de avaliação 

das escolas – o Observatório da Qualidade da Escola, o Projecto Qualidade XXI –, 

tuteladas por organismos ligados ao Ministério da Educação e, ainda, uma experiência da 

iniciativa privada – o Programa AVES. Terminamos com a apresentação do Programa de 

Avaliação Integrada das Escolas, relativamente ao qual damos conta da sua apresentação 

formal – a partir do documento “apresentação e procedimentos” da responsabilidade da 

IGE –, mas procuramos também analisá-lo sob uma perspectiva teórica, identificando os 

modelos e as perspectivas subjacentes. Trata-se de um exercício de análise e interpretação à

luz dos enfoques apresentados, sobretudo nos capítulos 1 e 3, mas com implicações na 

análise e interpretação dos dados empíricos.

A parte III corresponde ao estudo empírico. Encontra-se dividida em dois capítulos 

– o capítulo 6 e o capítulo 7. No capítulo 6, damos a conhecer as opções metodológicas, 

pois que na introdução apenas é feita uma referência sucinta à orientação metodológica 

dada ao estudo. Aqui, apresentamos, também, as razões da escolha da Escola EB como 

caso de estudo e procedemos à sua caracterização. No capítulo 7, apresentamos e 

interpretamos os dados empíricos tendo em conta a questão de partida, os objectivos da 

investigação e o balizamento teórico que sustenta o estudo.

Por fim, a conclusão. Sem termos a pretensão de termos esgotado a problemática 

que nos propusemos estudar, apresentamos nesta parte final algumas conclusões, embora 

algumas delas constituam novas questões ou dúvidas que ficaram por esclarecer. 





PARTE I
ENQUADRAMENTO ORGANIZACIONAL





Capítulo 1
Modelos organizacionais e avaliação das escolas

O estudo da escola como organização constitui um caminho incontornável no actual 
panorama das Ciências da Educação. São vários os modelos ou teorias 
organizacionais que lhe podemos aplicar, quer numa perspectiva prescritiva, quer 
analítica/interpretativa, sendo esta uma “lente” que nos permitirá olhar os fenómenos 
que ocorrem na escola, analisando-os e interpretando-os através dela. É nesta 
perspectiva que nos colocamos, escolhendo, de entre a diversidade de teorias, a neo-
institucional. Esta, ao valorizar o papel das instituições na definição da estrutura e das 
actividades organizacionais, permite-nos analisar e interpretar, também, os processos 
de avaliação que ocorrem em contextos organizacionais escolares. Deste modo, a 
partir de algumas assunções veiculadas pelo neo-institucionalismo, procuramos fazer 
uma análise teórica destes processos que constituirá o balizamento teórico 
fundamental deste estudo.
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1. A escola como organização

Embora a avaliação das escolas seja uma problemática passível de ser estudada sob 

várias perspectivas, uma vez que os processos de avaliação das escolas (como é o caso do 

Programa de Avaliação Integrada das Escolas, que, em particular, será objecto do nosso 

estudo) ocorrem em contextos organizacionais e as políticas e os programas de avaliação1

suscitam respostas organizacionais, optámos por colocar o enfoque na dimensão 

organizacional, convocando para o efeito o contributo das teorias organizacionais, no 

âmbito da sociologia das organizações. Ao enfatizarmos esta dimensão do estudo da 

escola, estamos em concordância com Jorge A. Costa quando diz que “[...] a análise dos 

fenómenos educacionais não pode ignorar a variável da escola na sua dimensão 

organizacional” (1998: 23).

O enfoque no estudo da escola como organização tem, sobretudo a partir da década 

de oitenta do séc. XX, suscitado o interesse de vários investigadores2 em Portugal, 

justamente por se reconhecer que a compreensão da escola não pode excluir a abordagem 

organizacional, como refere Jorge A. Costa:

“A escola, enquanto organização, constitui, seguramente, uma das áreas de reflexão do pensamento 

educacional mais visível nos últimos tempos. [...] os estabelecimentos de ensino, de modo específico 

no que concerne às suas variáveis organizacionais, tornaram-se, também, um dos objectos de estudo 

mais procurados pela investigação educacional” (1998: 7).

Importa clarificar que ao elegermos este quadro conceptual, nos defrontamos com 

uma primeira dificuldade que se traduz na procura de uma definição de organização. 

Percorrendo a literatura sobre os estudos organizacionais, concluímos que o conceito de 

  
1 Também eles enformados por pressupostos teóricos modelados pelas teorias organizacionais, como teremos 
oportunidade de referir no ponto seguinte deste capítulo.
2 António Nóvoa sublinha o interesse pelo estudo da escola como organização, situando a emergência deste 
interesse nos anos 80/90, pois que os estabelecimentos de ensino passam a ser vistos como “lugares dotados 
de margens de autonomia, como espaços de formação e de auto-formação participada, como centros de 
investigação e de experimentação, enfim, como núcleos de interacção social e de intervenção comunitária” 
(1992: 19). Licínio Lima situa no final década de 80 e na primeira metade da década de 90 o interesse pelo 
estudo da escola enquanto organização, considerando que os estudos realizados inauguraram em Portugal 
uma “sociologia da organização escolar” (1996: 28). João Barroso converge também para o interesse e 
importância do estudo da escola como organização, dizendo o seguinte: “O interesse que a investigação e, 
mais recentemente, a própria administração têm manifestado pela Escola enquanto organização, comunidade, 
sistema social e unidade de gestão, constitui uma das tendências mais sugestivas do estudo e 
desenvolvimento dos sistemas educativos, desde o início dos anos oitenta” (1996: 9).
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organização depende da teoria organizacional que lhe dá corpo, pelo que podemos 

encontrar não uma, mas várias definições de organização, como assinala Jorge A. Costa:

“a definição de organização assume conotações diferenciadas em função das perspectivas 

organizacionais que lhe dão corpo, já que estamos em presença de um campo de investigação 

plurifacetado, constituído por modelos teóricos (teorias organizacionais) que enformam os diversos 

posicionamentos, encontrando-se, por isso, cada definição de organização vinculada aos 

pressupostos teóricos dos seus proponentes” (Costa, 1998: 12).

É assim com todas as organizações, incluindo as organizações escolares, cuja 

particularidade reside na dificuldade em encontrar uma definição que não se lhe aplique3

(Lima, 1998: 48) ou, segundo Jorge A. Costa (1998: 12), a definição de organização 

escolar passa “pelas diversas imagens organizacionais com que a escola é visualizada” ou, 

ainda, como refere González (1994a: 55), depende da lente que usamos para olhar a escola.

Embora na linha do que ficou exposto, a escola possa ser entendida de acordo com 

várias imagens organizacionais e admitamos, na linha de Jorge A. Costa (1998: 17), que a 

escola, enquanto realidade social complexa, pode ser melhor compreendida “pela 

intervenção simultânea de diferentes perspectivas”, não foi essa a opção que fizemos neste 

estudo. Assim, porque não tivemos a pretensão e a ousadia de olhar a avaliação das escolas 

sob várias abordagens organizacionais de modo a construirmos um corpo teórico sem 

cairmos no risco da manta de retalhos4, escolhemos fundamentalmente uma abordagem 

organizacional, que nos servirá de “lente” para avistarmos a avaliação das escolas, embora 

saibamos que se traduz numa visão limitada do tema. 

  
3 Licínio Lima considera ainda que embora haja determinadas características que a escola partilha com outras 
organizações, a definição do conceito de organização remete para os modelos teóricos de análise: “Não 
obstante a escola, como organização, partilhar com a maioria das outras organizações a presença de um certo 
número de elementos – objectivos, poder, estruturas, tecnologias, etc. –, de ser uma unidade socialmente 
construída para a obtenção de certas finalidades, e de acentuar os processos de controlo, a especialização e a 
divisão social e técnica do trabalho, entre outros aspectos, não parece possível ir muito mais além no seu 
estudo, nem ultrapassar o enunciado de generalidades, ou até de imagens estereotipadas, sem remeter esta 
questão para o quadro de modelos teóricos de análise” (Lima, 1998: 64).
4 Virgínio Sá, referindo-se à combinação de múltiplas abordagens na construção de um modelo teórico, 
recorrendo à imagem do cocktail para traduzir a combinação, considera a coerência um aspecto fundamental 
para a construção de um modelo teórico híbrido: “Acontece que, no domínio dos cocktails, como no da 
produção de modelos de análise, a riqueza do produto final pode depender menos da diversidade dos 
ingredientes do que da sua consistência e adequada combinação […]. Indagar da existência de ‘regras de 
tradução’ que permitam converter os diferentes textos numa narrativa coerente, constitui o primeiro requisito 
para ensaiar qualquer tentativa de casamento entre diferentes códigos de leitura do real” (Sá, 2003: 182-183).
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O caminho que decidimos trilhar abandona a concepção racional de organização 

escolar que, segundo Ellströn (1992: 9-10), assenta em três presssupostos: i) a via da

instrumentalidade (instrumentality) em que as estruturas e as actividades organizacionais 

constituem deliberadamente instrumentos para atingir determinados objectivos e intenções; 

ii) a via da intencionalidade (intentionality) em que as actividades e os processos 

organizacionais resultam de intenções individuais ou colectivas, de planos e decisões, 

valorizando, portanto, a existência de objectivos pré-definidos subjacentes à acção 

organizacional; iii) a via do controlo hierárquico (hierarchical control) que parte do 

princípio que o nível político está num plano superior ao nível operacional, pelo que os 

políticos e os gestores têm poder para decidir e mudar as actividades a nível do plano 

operacional. O autor considera, conforme estudos empíricos têm evidenciado, que estes 

princípios, subsidiários das teorias racionais, não explicam os fenómenos organizacionais, 

apresentando algumas inconsistências, por exemplo, ao deixarem de parte aspectos como o 

conflito entre diferentes interesses. Por outro lado, contrariando o princípio do controlo 

hierárquico, as evidências empíricas têm revelado que o nível operacional apresenta uma 

relativa autonomia em relação ao nível político, bem como a desarticulação entre estes dois 

níveis, como se depreende das palavras de Ellström:

“Considering these assumptions in the light of empirical research on educational organizations, 

there are a number of obvious inconsistencies. Contrary to rationalistic ideas, actual organizations 

appear to be rational instruments for stated goals only to a very limited extent. Rather, there is ample 

evidence that organizational structures and processes, including educational practices, to a large 

extent emerge as the result of conflicts and compromises between different interests and ideologies”.

[…] In contrast to assumptions of hierarchical control, there is strong evidence indicating a relative 

autonomy of the operational level in relation to the policy level, and, indeed, a decoupling between 

these two levels of an educational system” (1992: 10).

Nesta linha de pensamento, tomando como referência um código de leitura da 

escola que abandona as concepções de organização de enfoque racionalista, de pendor 

positivista, que tendem a ver a escola como realidade objectiva, linear, neutra, que 

funciona racionalmente5 (González, 1994a: 37), perseguindo metas pré-determinadas com 

  
5 Também Lima acentua estes aspectos ao referir-se à concepção racional das organizações: “As 
organizações são vistas como formas de realização de objectivos e de preferências, numa visão instrumental 
centrada na orientação para a tarefa e na importância das estruturas organizacionais. Deste modo, a acção 
organizacional é entendida como sendo o produto de uma determinada decisão claramente identificada, ou de 
uma escolha deliberada, calculada, em suma, racional” (1998: 69).
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vista à eficácia organizacional, sendo o comportamento dos actores marcado pela 

previsibilidade, optámos por um quadro conceptual em que a escola emerge como uma 

construção social, construída e reconstruída pelos actores sociais por referência ao quadro 

cultural-cognitivo que os envolve, fazendo dela um “objecto cultural imbuído de 

significados” (Clegg, 1998: 94). Apresentamos ainda a escola como um sistema debilmente 

articulado6, na medida em que se entende que nas organizações escolares não há uma clara 

articulação entre o nível político e o nível operacional e entre estes e as estruturas 

organizacionais. Considera-se, ainda, que as estruturas e funcionamento das organizações 

escolares apresentam uma dependência isomórfica do meio institucional e que as 

instituições são a base da vida organizacional. Assume-se, também, que os aspectos 

simbólicos e cerimoniais atravessam a estrutura e a acção organizacionais, em resultado da 

forte dependência isomórfica das organizações do meio institucional. É esta concepção de 

organização, subsidiária da teoria neo-institucional7, que percorrerá a análise 

organizacional da avaliação das escolas ao longo do nosso estudo, ainda que por confronto 

com outras concepções organizacionais de escola, nomeadamente as racionais8, sobretudo, 

quando as políticas e os programas de avaliação, em análise, as tiverem subjacentes, pois, 

como veremos no ponto seguinte, as políticas, os programas e as práticas de avaliação não 

são alheios aos modelos organizacionais de escola, mas reflectem-nos e legitimam-se 

através deles.

  
6 A concepção de organização como sistema debilmente articulado, apresentada por Karl Weick, entronca 
também no modelo da ambiguidade. Karl Weick, num artigo publicado em 1976 na Administrative Science 
Quarterly intitulado “Education organizations as loosely coupled systems” apresenta as organizações 
escolares como sistemas debilmente articuladas. Este artigo foi posteriormente reeditado em diversas obras, 
podendo o leitor encontrá-lo em: Westoby, Adam (1990). Culture and power in educational organizations. 
Buckingham: Open University Press. Também Cohen, March e Olsen publicarm na década de 70 “A 
Garbagee can Model of Organizational Choice” e “Leadership and Ambiguity”, contribuindo para o 
desenvolvimento das concepções de escola que podemos considerar abrangidas pelos modelos da 
ambiguidade. Sobre esta concepção de escola ver Jorge A. Costa (1998: 98-101); Estêvão (1998: 197-204) e 
Licínio Lima (1998: 64-85).
7 Ellströn (1992) apresenta, na sequência das limitações por nós já referenciadas às abordagens racionais das 
organizações escolares, a perspectiva institucional como uma alternativa para a abordagem das organizações 
escolares.
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2. A avaliação das escolas à luz dos modelos organizacionais 

Como ficou exposto no ponto anterior, é a escola, enquanto contexto 

organizacional onde ocorrem processos de avaliação, que merece a nossa atenção neste 

trabalho. Assim, tratar o tema da avaliação das escolas numa perspectiva organizacional, 

tem implícita a abordagem dos modelos organizacionais, pois, tal como refere Lima:

“[…] toda e qualquer acção de avaliar em contexto escolar baseia-se numa concepção 

organizacional de escola, implícita ou explícita, que ao instituir um determinado quadro de 

racionalidade permite definir a natureza dos objectivos e das tecnologias, estabelecer relações entre 

meios e fins e entre estrutura e agência, legitimar determinados processos de planeamento e de 

decisão, bem como a inclusão/exclusão de certos actores nesses processos, e, entre outros 

elementos, definir modalidades, instrumentos e procedimentos de avaliação considerados 

adequados, interpretando os ‘dados obtidos’ e produzindo sentido a partir das relações 

convencionalmente estabelecidas entre estes e as dinâmicas, ou variáveis organizacionais” (2002a: 

19).

Acompanhando o pensamento de Licínio Lima (2002a), é justamente o facto das 

concepções organizacionais de escola estarem subjacentes à avaliação em contexto escolar 

que justifica que “as políticas e as práticas avaliativas passem a ser objecto de uma 

hermenêutica organizacional” (2002a: 17), porquanto ao procurar conhecer modelos, 

teorias, imagens e metáforas organizacionais, subjacentes às políticas e às práticas de 

avaliação em contexto escolar, se busca a compreensão destas, no que diz respeito aos 

objectivos perseguidos pelas políticas e às práticas de avaliação, tal como refere o autor 

que voltamos a citar:

“O estudo das concepções organizacionais de escola mais influentes nas políticas e nas práticas de 

avaliação educacional permite não apenas articular analiticamente as modalidades e as tecnologias 

de avaliação com as ‘lógicas de acção’ organizacional, mas também esclarecer que quadros de 

racionalidade, que valores, que objectivos e interesses são perseguidos, pelas políticas educativas, 

também em função dos níveis de análise ensaiados pelo investigador, dos diferentes lugares, da 

diversidade dos actores e dos processos envolvidos” (Lima, 2002a: 17).

Na linha do que já referimos anteriormente, o autor distingue, de entre os modelos 

teóricos que enformam as concepções organizacionais de escola, os modelos 

organizacionais analíticos/interpretativos e os modelos organizacionais 
      

8 Também quando analisarmos as questões do desenvolvimento organizacional, teremos que fazer alusões ao 
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normativistas/pragmáticos (Lima, 2002a). Quanto aos primeiros (modelos 

analíticos/interpretativos), eles permitem identificar “concepções, imagens ou metáforas 

organizacionais” (Lima, 2002a: 18) que acompanham o discurso político e as práticas de 

avaliação, mas podem também influenciar ou mesmo legitimar os segundos (modelos 

normativistas/pragmáticos). Estes, os modelos normativistas/pragmáticos, são os que mais 

impacto têm tido nas políticas educativas numa lógica gerencialista da gestão das escolas e 

têm um carácter essencialmente prescritivo quando apontam caminhos, aspectos a avaliar, 

instrumentos a utilizar, etc.. Estão, em regra, associados ao “mito dos factos e da sua 

mensuração objectiva”(Lima, 2002a: 18) e podemos considerar que são subsidiários das 

teorias organizacionais de pendor positivista que poderão, globalmente, ser designados de 

racionais (Ellström, 1992) ou de enfoque científico-racionalista (González, 1994a), muito 

embora consideremos que alguns modelos de avaliação das escolas, enquadráveis nos 

modelos normativistas/pragmáticos, reflectem concepções organizacionais de índole 

qualitativa9.

Os modelos normativistas/pragmáticos suportam o discurso político muito em uso 

nos nossos dias, subsidiário de uma lógica gerencialista da gestão da educação, traduzido 

no apelo à eficiência, à eficácia e à qualidade da escola. As concepções organizacionais 

que lhe estão implícitas modelam o tipo de prescrição feita para “melhor” avaliar as 

escolas.

Por seu turno, também os modelos analíticos/interpretativos não são neutros, pois 

cada um deles reflecte o enfoque num ou noutro aspecto em detrimento de outros, 

constituindo processos diferentes de construção social da realidade. Não há, pois, 

neutralidade em qualquer um dos modelos, porquanto reflectem sempre opções, quer de 

natureza política, como é o caso dos modelos normativistas/pragmáticos, quer de natureza 

teórica, como é o caso dos modelos analíticos/interpretativos, tal como afirma Lima:

“enquanto práticas analíticas  e discursivas, tal como enquanto práticas avaliativas e, igualmente, 

representações textuais, ambas são passíveis de produzir ‘representações múltiplas’, elementos de 

construção social da realidade, amplificando ou reduzindo certas vozes, silenciando certos 

discursos” (2002a: 19).

      
modelo racional, na medida em que alguns movimentos ligados a esta questão seguem uma lógica racional.
9 Sob esta designação podemos abrigar teorias, modelos e imagens organizacionais como os modelos da 
ambiguidade, os modelos políticos, a teoria neo-institucional, a escola como cultura.
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Como ideia conclusiva, poder-se-á dizer que, tanto os modelos 

analíticos/interpretativos, como os modelos normativistas/pragmáticos estão associados, 

quer à abordagem teórica, quer às políticas de avaliação das escolas e à sua 

operacionalização, sendo, por vezes, difícil distinguir as duas influências.

Podemos, pois, encontrar várias concepções organizacionais de escola, quer 

convoquemos uma perspectiva analítica/interpretativa, quer uma perspectiva 

normativista/pragmática para analisar a avaliação das escolas10, independentemente de nos 

debruçarmos sobre o discurso de pendor político-normativo ou sobre as práticas de 

avaliação implementadas, sendo exemplo destas últimas, o Programa de Avaliação 

Integrada das Escolas. Daqui resulta a possibilidade de existirem contradições entre as 

várias concepções organizacionais de escola subjacentes a uma determinada política e/ou 

prática de avaliação das escolas. Licínio Lima (2002a) exemplifica estas contradições 

referindo o antagonismo entre o discurso usado na fundamentação das políticas e práticas 

de avaliação assente em concepções organizacionais que criticam as imagens 

organizacionais mecanicista, burocrática, estruturalista e as abordagens, hoje em voga, que 

se podem enquadrar naquilo a que o autor designa por “paradigma de educação contábil11” 

(Lima, 2002a e 2002b), por recuperarem aspectos defendidos pelas teorias que aparentam 

questionar, pois a educação contábil enquadra-se no paradigma positivista de avaliação, 

que encara a avaliação educacional como um procedimento técnico tendo, portanto, 

subjacentes concepções racionais:

“Baseia-se, portanto, em concepções mecanicistas e instrumentais de organização escolar 

(“organon”), que acentuam as relações de tipo mecânico, linear e causal, a ordem e a centralização, 

a forte conexão e conjugação de elementos, enfatizando os elementos oficiais, formais e estruturais, 

definindo os objectivos e as tecnologias organizacionais e de avaliação como certos, estáveis e 

consensuais e as escolas como organizações ‘goal-seeking’ através da utilização de processos de 

decisão racionais” (Lima, 2002: 26).

  
10 Sabirón Sierra, considerando também que a avaliação das escolas tem necessariamente subjacente uma 
determinada concepção organizacional de escola, diz o seguinte: “Los distintos modelos de análisis e 
interpretación de organizaciones escolares conceden a la evaluación del centro docente una finalidad 
explícita, una metodologia operativa y una utilización tambíén distintas entre objetivos formales y utilidad 
encubierta” (1990: 450).
11 Como exemplos deste paradigma de educação contábil estão os rankings de escolas, os exames nacionais, 
a avaliação aferida, a gestão da qualidade total e a avaliação externa estandardizada, de que é exemplo o 
Programa de Avaliação Integrada das Escolas levado a cabo pela IGE, apesar de, em nosso entender, este 
programa ter subjacentes vários modelos organizacionais, como teremos oportunidade de analisar no capítulo 
5.
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Em suma, as políticas e práticas de avaliação em contexto escolar apresentam 

influências contraditórias que derivam dos modelos políticos, culturais, subjectivos ou 

ambíguos e simultaneamente de modelos racionais (Lima, 2002a: 27).

Pensamos que esta contradição resulta da adopção de concepções de escola, 

oriundas de diferentes meios (académico, político, empresarial), que passam a constituir 

verdades objectivas (mitos racionais) e, por isso, integradas na definição das políticas e na 

construção de programas de avaliação das escolas, mesmo que apresentem aspectos 

contraditórios.

Sendo indiscutível que a análise da avaliação das escolas é indissociável das 

concepções organizacionais de escola, em particular dos modelos 

analíticos/interpretativos, optámos por analisar a questão da relação entre a avaliação das 

escolas e os modelos organizacionais de escola sem nos determos no contributo das

diferentes teorias, modelos ou imagens organizacionais (Costa, 1998), pois, como 

clarificámos no ponto anterior deste capítulo, de entre os vários modelos ou teorias

organizacionais que poderíamos convocar para analisar e interpretar a avaliação das 

escolas, fizemos recair a escolha no modelo neo-institucional por ser aquele que, no 

conjunto das teorias que valorizam os aspectos simbólicos, ambíguos e ritualísticos das 

organizações, nos pareceu constituir uma perspectiva com potencialidades 

analítico/interpretativas para o caso em estudo. Nas páginas seguintes, aprofundaremos 

este balizamento teórico de modo a revertermos o seu contributo para a análise da 

avaliação das organizações escolares.

Todavia, importa esclarecer que, uma vez que a análise da avaliação das escolas 

tem subjacente várias concepções de escola e várias perspectivas teóricas que se cruzam, 

quer ao nível teórico, quer ao nível das políticas e das práticas, os aspectos relacionados 

com as concepções organizacionais subjacentes às políticas de avaliação das escolas e aos 

modelos de avaliação, como é o caso do Programa de Avaliação Integrada das Escolas, 

por nós estudado em estudo de caso, serão tidos em conta na análise que fizermos, em 

particular nos capítulos 3 e 5, sendo, no entanto, a teoria neo-institucional a principal 

“lente” para a interpretação da realidade. No atinente aos modelos prescritivos, tomá-los-

emos também em linha de conta, no capítulo 3, quando nos referirmos à questão do 

desenvolvimento organizacional e aos vários movimentos que visam a melhoria da escola.
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3. O neo-institucionalismo como modelo de análise

O neo-institucionalismo constitui uma alternativa12 aos modelos racionais na 

abordagem organizacional e começa a desenvolver-se no final da década de 70 com Meyer 

e Rowan, tendo-se aplicado a vários domínios tais como a ciência política, a economia e a 

sociologia das organizações, domínio que mais nos interessa no âmbito deste trabalho.

Segundo DiMaggio e Powell (1991a: 12), os contributos posteriores de Meyer e Scott e 

ainda de Zucker consolidaram a teoria neo-institucional ganhando o interesse dos 

académicos para os efeitos da cultura, o ritual e a cerimónia nas organizações. O trabalho 

de Scott (2001), que constitui a segunda edição da obra “Institutions and Organizations”, 

assinala o desenvolvimento da teoria neo-institucional no âmbito sócio-organizacional, 

como o próprio refere na introdução desta edição:

“Institutional Theory is on the rise. Perhaps it takes a period of rapid and momentous change to 

make us aware of the importance of the social and cultural context surrounding and supporting 

organizational forms” (Scott, 2001: xi).

Tomando como ponto de partida o pressuposto de que o neo-institucionalismo 

constitui uma abordagem organizacional alternativa às abordagens racionais, retomamos a 

perspectiva de Ellström (1992) em que este apresenta, como alternativa às teses racionais 

na abordagem das organizações escolares – que referimos no ponto 1 –, a teoria 

institucional. De acordo com este posicionamento, as teses racionais dão lugar a teses

institucionais a saber: a tese da institucionalização (thesis of institutionalization), a tese da 

racionalidade contextual (thesis of contextual rationality) e a tese da legitimidade 

institucional (thesis of institutional legitimacy), que de uma forma sintética se podem 

traduzir nas seguintes palavras de Virgínio Sá:

“as estruturas não são meros instrumentos técnicos, podendo assumir um valor intrínseco que as auto-

justifica, independentemente da sua adequação em relação aos objectivos formais; as acções 

organizacionais não são necessariamente o produto de decisões marcadas pela intencionalidade; as 

  
12 DiMaggio e Powell (1991a) consideram mesmo que o neo-institucionalismo constitui uma rejeição dos 
modelos racionais dado o interesse pelas instituições como variáveis independentes, a valorização dos 
aspectos cognitivos e culturais na análise organizacional, bem como as unidades de análise que não se 
reduzem a consequências directas das motivações individuais: “The new institutionalism in organization 
theory and sociology comprises a rejection of rational actor models, an interest in institutions as independent 
variables, a turn toward cognitive and cultural explanations, and an interest in properties of supraindividual 
units of analisys that cannot be reduced to agregations or direct consequences of individual attributes or 
motives” (DiMaggio e Powell, 1991a: 8).
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estruturas, os processos e as culturas organizacionais tendem a tornar-se isomórficos em relação ao seu 

ambiente institucional” (Sá, 2003: 193-194).

Estes aspectos que, segundo Sá (2003: 193), constituem “os três pilares centrais da 

perspectiva institucional”, estarão presentes na abordagem que, nas páginas seguintes, 

faremos da teoria neo-institucional, para a qual convocamos o contributo de autores como 

Jonh Meyer, Brian Rowan, Paul Dimaggio, Walter Powell, Lynne Zucker, W. Richard 

Scott, entre outros.

3.1. Neo-institucionalismo: o sentido do prefixo “neo”

Embora não pretendamos fazer a abordagem da teoria institucional numa 

perspectiva histórica, torna-se necessário clarificar o sentido da expressão neo-

institucionalismo, em particular o uso do prefixo “neo”. No que diz respeito aos estudos 

organizacionais, a expressão neo-institucionalismo nasceu da necessidade de distinguir as 

abordagens de Meyer e Rowan, nomeadamente com a publicação em 1977 dos artigos 

“The Effects of Education as an Institution” e “Institutionalized Organizations: Formal 

Structure as Myth and Ceremony”, das anteriores abordagens institucionalistas. Com estes 

artigos são lançadas as bases daquilo a que na década de oitenta se veio a designar por 

teoria neo-institucional, havendo, assim, um “velho”13 e um “novo” institucionalismo.

Embora o “velho” e o “novo” institucionalismo estejam unidos pela rejeição dos 

modelos racionais na abordagem organizacional e pela valorização das instituições para a 

compreensão da realidade organizacional, há diversos pontos de divergência que justificam 

a designação de neo-institucionalismo para a teoria institucional, que se tem vindo a 

desenvolver depois de Meyer e Rowan até aos nossos dias. De modo a permitir ao leitor a 

melhor compreensão do termo neo-institucionalismo, apresentamos, em traços gerais, 
  

13 Scott (2001: 1-19) apresenta-nos o contributo dos primeiros institucionalistas para o desenvolvimento da 
teoria institucional (entre 1880 até meados do século XX) a nível de várias ciências que têm desenvolvido 
abordagens teóricas numa perspectiva institucional (economia, ciência política e sociologia). As perspectivas 
institucionalistas anteriores a Meyer e Rowan, no âmbito dos estudos organizacionais, são também 
apresentadas por Scott (2001: 21-28). Aqui, o autor releva o contributo de Selznick, Parsons e de Simon e 
March para as abordagens institucionalistas das organizações. Também DiMaggio e Powell (1991a) 
acrescentam o contributo de Berger e Luckman para o desenvolvimento da teoria institucional quando na 
década de 60 de século XX publicam a obra “The Social Construction of Reality” na qual dão particular 
relevância às instituições como construções cognitivas: “Berger and Luckmann grant extraordinary power to 
institutions as cognitive construtions” (DiMaggio e Powell, 1991a: 21). Entre nós, Sá (2003: 198-203) 
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tendo como referência os autores Scott (2001) e DiMaggio e Powell (1991a), as diferenças 

entre o “velho” e o “novo” institucionalismo, que passaremos a designar por neo-

institucionalismo.

No caso concreto da sociologia, Scott (2001: 18) considera que os sociólogos 

contemporâneos continuam a defender as ideias dos seus antecessores, todavia, há 

mudanças a registar, em particular, no que respeita à importância dada aos estudos 

organizacionais, pois os primeiros trabalhos institucionalistas não davam grande 

importância às organizações, ou seja, não as entendiam como formas institucionais, sendo 

apenas a partir das décadas de 40 e 50 do século XX que os estudos institucionalistas 

reconheceram a importância das organizações entendidas individualmente, distinguindo-as 

das instituições. A partir das décadas de 70 e 80, já na perspectiva do neo-

institucionalismo, o enfoque dos estudos organizacionais recai no significado atribuído às 

formas e aos campos organizacionais:

“Later developments, in the 1970s and 1980s, called attention to the significance of organizational 

forms and organizational fields, and the recognition of each of these levels has stimulated much 

fruitful development of institutional theory and research” (Scott, 2001: 18).

Para DiMaggio e Powell (1991a), o “velho”institucionalismo valorizava as questões 

do poder, do conflito e da estratégia organizacional na mudança organizacional, enquanto 

que o neo-institucionalismo desvaloriza estes aspectos, dando importância às questões da 

legitimidade organizacional baseada no isomorfismo. Uma outra diferença reside no facto 

de o “velho” institucionalismo dar relevância à acção da estrutura informal sobre a formal, 

enquanto que o neo-institucionalismo considera que a irracionalidade está presente na 

própria estrutura formal. Também a forma como o “velho” e o neo-institucionalismo 

entendem o meio é diferente. Enquanto que para o “velho” institucionalismo, o meio em 

que se integram as organizações tem uma dimensão local, adquirindo a inter-relação 

meio/organização um carácter de cooptação, no neo-institucionalismo, o meio tem uma 

dimensão mais ampla (societal e interorganizacional) pelo que as relações entre este e as 

organizações não são marcadas pela cooptação, mas pela penetração do meio nas 

organizações definindo a forma como os actores vêem o mundo (DiMaggio e Powell, 

1991a: 13). Esta divergência na forma de entender o meio e a sua relação com as 

      
apresenta-nos também de que forma estes autores contribuíram para o desenvolvimento da perspectiva 
institucional.
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organizações acarreta uma outra divergência: enquanto que o “velho” institucionalismo vê 

as organizações como unidades orgânicas, o neo-institucionalismo entende-as como 

sistemas debilmente articulados (loosely coupled) unidos por elementos estandardizados, 

pelo que são as formas organizacionais, os componentes estruturais e as regras que se 

institucionalizam e não as organizações, em concreto (DiMaggio e Powell, 1991a: 14). 

Decorre daqui, ainda, que os “velhos” institucionalistas entendiam que o processo de 

institucionalização conduzia à diversidade organizacional, enquanto que para o neo-

institucionalismo conduz à homogeneidade organizacional, ou seja, uma vez que as 

influências do meio se traduzem num isomorfismo com este, as organizações são idênticas. 

Assim, enquanto que para o “velho” institucionalismo a mudança decorria da adaptação da 

organização ao seu ambiente local, para o neo-institucionalismo, a mudança é refém do 

isomorfismo com o meio.

Uma das divergências mais marcantes entre o “velho” e o neo-institucionalismo 

prende-se com a base da conduta institucionalizada, pois, enquanto que o “velho” 

institucionalismo valoriza os valores, as normas e atitudes no processo de 

institucionalização, o neo-institucionalismo enfatiza os processos cognitivos, pelo que as 

normas entram nas organizações como factos externos aos actores organizacionais, isto é, 

como mitos racionais. Seguindo a tipologia dos pilares subjacentes às instituições definida 

por Scott (2001), que analisaremos mais adiante, o “velho” institucionalismo valoriza o 

pilar normativo, enquanto que o neo-institucionalismo valoriza o pilar cultural-cognitivo, 

entendendo as instituições como regras culturais.

3.2. O neo-institucionalismo na abordagem organizacional da escola

Embora o modelo neo-institucional não tenha sido ainda muito aplicado, em 

Portugal, na abordagem sociológica das organizações escolares, com excepção de estudos 

de autores ligados à Universidade do Minho14 de que destacamos José Augusto Araújo15

(1996), Carlos Estêvão16 (1998) e Virgínio Sá17 (2003), bem como Jorge Adelino Costa 
  

14 Para além destes, também algumas dissertações de mestrado, recentemente apresentadas nesta 
Universidade, têm utilizado, entre outros, o enfoque neo-institucional nos estudos organizacionais.
15 No seu trabalho, a perspectiva neo-institucional suporta o quadro teórico para a interpretação das mudanças 
resultantes da implementação do regime de avaliação dos alunos aprovado pelo Despacho Normativo 98-
A/92.
16 A perspectiva neo-institucional constitui um dos referentes para a construção do quadro teórico subjacente 
ao estudo da escola privada portuguesa.
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(1997) da Universidade de Aveiro18 que a ele recorrem no âmbito de estudos sobre as 

organizações escolares, parece-nos relevante trazê-lo para o debate teórico acerca do estudo 

da escola na sua dimensão organizacional. Convocamos como fundamento para esta nossa 

opção as palavras de Estêvão quando diz:

“O modelo neo-institucional cada vez mais se posiciona como imprescindível na abordagem 

sociológica das organizações (...). Este modelo, enfim, possibilita a compreensão também das formas 

organizacionais racionais cuja explicação não pode ater-se exclusivamente à reiteração da 

predominância da racionalidade técnica mas também à adopção cerimonial de mitos 

institucionalizados acerca de formas organizacionais legítimas” (1998: 211).

Por seu turno, Tolbert e Zucker, ao referirem-se às possibilidades da teoria 

institucional na análise organizacional, mais concretamente no atinente aos processos de 

institucionalização ao nível da estrutura organizacional, dizem o seguinte:

“By highlighting the role of normative influences in organizational decision-making processes, 

institutional theory offers an important and distinctive extension to our repertoire of perspectives and 

approaches to explaining organizational structure” (1996: 186).

O neo-institucionalismo não constitui uma teoria homogénea19, havendo várias 

interpretações, correspondentes a diversos enfoques, que no dizer de Clegg (1998: 94), se 

podem reduzir apenas a duas: uma que enfatiza o meio institucional das organizações 

detentor de exemplos culturais que podem reverter para a estruturação das organizações, o 

que explica uma certa homogeneidade organizacional resultante de processos isomórficos 

de conformidade com o meio institucional e que podemos encontrar nos trabalhos de 

DiMaggio e Powell. A outra variante do neo-institucionalismo atravessa os trabalhos de 

      
17 Convocando a teoria neo-institucional, o autor constrói um quadro teórico que lhe permitiu interpretar a 
participação dos pais na escola pública.
18 O autor analisa o projecto educativo como estratégia de legitimação, convocando, para o efeito, 
pressupostos da teoria neo-institucional.
19 Referindo-se à diversidade que reina a nível desta teoria, Estêvão (1998: 204) acentua a dificuldade que daí 
resulta para a sua utilização na compreensão das organizações à luz deste modelo. DiMaggio e Powell 
(1991a:1) consideram que os institucionalistas diferem no que respeita à ênfase que dão às características 
micro e macro e na forma como valorizam os aspectos cognitivo e normativo das instituições e ainda na 
importância atribuída aos interesses e redes de relações que se estabelecem na criação e difusão das 
instituições. Todavia, como refere Scott (1995: xix), há aspectos comuns às várias abordagens 
institucionalistas.
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Meyer, Rowan e Zucker20 que, segundo Clegg (1998: 94), enfatizam o modo como os 

actores organizacionais, individuais e colectivos, se envolvem em processos cognitivos de 

construção da realidade, pelo que há uma evidente ligação à sociologia do conhecimento de 

Berger e Luckmann (1985). Nesta linha de pensamento, para os institucionalistas, são os 

actores sociais individuais ou colectivos que criam a realidade em função das regras 

culturais envolventes:

“Actors don’t naturally exhibit capacities or utilities or interests, these are social constructions that 

vary by time and place. The characteristics of actors, both individual and collective, are defined by 

cultural rules” (Scott, 1995: xvii).

A ênfase nos sistemas culturais leva ao entendimento de que são estes que 

enformam os modelos conducentes à criação das organizações como escolas, hospitais, 

corporações, etc., como refere Scott:

“Cultural systems provide models for how to construct corporations and schools and hospitals. These 

entities are granted rights and assumed to have certain characteristics and capacities to the extent that 

they conform to these cultural templates” (Scott, 1995: xviii).

Da mesma forma, os actores organizacionais representam papéis socialmente 

construídos, correspondendo as funções que lhe são atribuídas a mitos racionais, cuja 

variação depende apenas do tempo e do lugar e não da sua vontade:

“Actors don’t naturally exhibit capacities or utilities or interests; these are social constructions that 

vary by time and place. The characteristics of actors, both individual and collective, are defined by 

cultural rules.

(…) Cognitive systems control behaviour by controlling our conception of what the world is and 

what kinds of action can be taken by what types of actors” (Scott, 1995: xvii-xviii).

Assim, as escolas, os professores, os funcionários, os alunos e os pais/encarregados 

de educação são, num determinado tempo e local, construções sociais que se aceitam como 

factos objectivos que enformam a estrutura e a actividade organizacional, bem como os 

papéis a desempenhar pelas categorias de actores que socialmente se entende como 

necessárias para que uma escola seja escola.

  
20 Esta autora, como nos diz Scott (1995:xviii), estudou sobretudo os processos cognitivos a nível micro e 
intraorganizacional.
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O enfoque nos aspectos culturais e cognitivos é uma das características que mais 

tem marcado as abordagens neo-institucionais, o que se traduz no papel simbólico atribuído 

à estrutura formal, admitindo-se que algumas práticas estão mais relacionadas com as 

influências culturais do que com as funções que devem desempenhar, constituindo, assim, 

rituais e não tanto respostas a problemas:

“The new institutionalism locates irrationality in the formal structure itself, attributing the diffusion 

of certain departments and operating procedures to interorganizational influences, conformity, and 

the persuasiveness of cultural accounts, rather than to the functions they are intended to 

perform”(DiMaggio e Powell, 1991a: 13).

Embora, e como já referimos anteriormente, o neo-institucionalismo não constitua 

uma teoria homogénea, congregando contributos das várias abordagens, podemos dizer que 

o neo-institucionalismo, na análise organizacional, dá ênfase aos aspectos simbólicos, 

cognitivos e às normas (Scott, 1994: 56) e vê as organizações marcadas pela ritualização ao 

nível da estrutura formal, internamente desarticuladas, isomórficas com os modelos e 

regras que definem a sua identidade, estruturas e actividades e exibindo modelos 

isomórficos de mudança que acompanham as regras do meio (Meyer, 1994: 34).

Todavia, algumas abordagens neo-institucionais recentes têm criticado esta 

perspectiva que reduz todas as mudanças ao isomorfismo institucional fazendo depender a 

legitimidade organizacional, igualmente, do isomorfismo institucional. Estas perspectivas 

introduzem na abordagem organizacional a questão das relações de poder e admitem que as 

fontes institucionais podem ser geradoras não só de ritualizações, mas também de 

transformações (Estêvão, 1998; Scott, 2001 e Sá, 2003).

Dada a diversidade que reina na teoria neo-institucional, optámos por apresentar os 

contributos que comummente são apontados como os que mais influenciaram o 

desenvolvimento da abordagem neo-institucional das organizações, bem como os aspectos 

que, em nosso entender, mais a caracterizam e que podem reverter para a desocultação dos 

processos de avaliação das organizações escolares. Por fim, apresentaremos a avaliação 

organizacional num quadro de referência neo-institucional, convocando os aspectos 

anteriormente abordados.
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3.3. O conceito de instituição 

Ao abordarmos o conceito de instituição presente nas análises neo-institucionais, 

temos que ter em conta que se trata de um conceito multifacetado, característica que resulta 

da diversidade de teorias neo-institucionais, como assinala Jepperson quando diz:

“the import and centrality of the concept as institution (and of its related terms) have not guaranteed 

clear and thoughtful usage. (…) This conceptual variety and vagueness is striking. It is also 

troubling, given the recent emergence of various “new institutionalisms” across the social sciences”

(1991: 143).

Jepperson (1991: 145) considera que uma instituição representa um padrão social 

que atingiu um determinado estado ou propriedade, alcançado através do processo de 

institucionalização que, em seu entender, tem um carácter de reprodução. Daí afirmar que 

“institutions are socially constructed, routine-reproduced, program or rule systems” (1991: 

149). 

Para Scott (2001: 48), a variedade de definições de instituição depende das 

concepções de realidade social e de ordem social subjacentes. Da mesma forma, as 

concepções institucionais estão relacionadas com as diversas formas como os actores 

tomam decisões e como interpretam a realidade. Deste modo, o autor apresenta-nos a 

seguinte concepção multi-facetada de instituição:

“Institutions are social structures that have attained a high degree of resilience;

Institutions are composed of cultured-cognitive, normative, and regulative elements that, together 

with associated activities and resources, provide stability and meaning to social life;

Institutions are transmitted by various types of carriers, including symbolic systems, routines, and 

artefacts;

Institutions operate at multiple levels of jurisdiction, from the world system to localized 

interpersonal relationships;

Institutions by definition connote stability but are subject to change processes, both incremental and 

discontinuous” (Scott, 2001: 48).

Assim, as instituições são multi-facetadas, constituem estruturas sociais que 

perduram no tempo, feitas por elementos simbólicos, actividades sociais e recursos 

materiais apresentando as seguintes características: resistência à mudança21, tendência a 

  
21 A resistência à mudança é uma característica assinalada por Jepperson (1991), reiterada por Scott (2001).
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serem transmitidas através de gerações, a serem mantidas e reproduzidas22. Estas 

propriedades, que decorrem do efeito das regras, normas e crenças culturais, são os três 

elementos fundamentais das instituições (Scott, 2001: 49). Embora reconhecendo que estes 

três elementos são fundamentais para se chegar a um conceito de instituição, Scott entende 

que este deve incluir também os aspectos comportamentais, pois os aspectos simbólicos 

que marcam a vida social são preservados e modificados pelo comportamento humano:

“Although an institutional perspective gives heightened attention to the symbolic aspects of social 

life, we must also attend to the activities that produce and reproduce them. Rules, norms, and 

meanings arise in interaction, and they are preserved and modified by human behavior” (Scott, 2001: 

49).

De acordo com Scott (2001: 50), algumas abordagens das instituições enfatizam a 

sua capacidade de controlo, pois as instituições impõem restrições definindo limites legais 

e morais, que conferem legitimidade às acções. Todavia, as instituições não têm apenas 

uma função estabilizadora, pois reconhece-se que também elas podem mudar, pelo que, 

segundo o autor, devemos entender as instituições não só como propriedades, mas também 

como processos, incluindo aqui, quer o processo de institucionalização, quer o de 

desinstitucionalização. Assim, as mais recentes abordagens institucionais dão importância 

não só ao aparecimento e manutenção das instituições, mas também às suas mudanças, 

aspecto inovador relativamente às abordagens neo-institucionais anteriores que enfatizam o 

carácter estabilizador das instituições.23

Scott (2001: 51) identifica três elementos que constituem as instituições a que 

chama pilares24, a saber: pilar regulador, pilar normativo e pilar cultural-cognitivo. Uma 

concepção integrada de instituição convoca estes três elementos, muito embora cada 

perspectiva teórica enfatize mais um do que outro, o que justifica as variações existentes no 

seio da teoria neo-institucional.

  
22 Ideia subsidiária de Zucker (1991).
23 Sobre este assunto, ver Scott (2001: 181-204) e Estêvão (1991: 435). Por seu turno, Paul Ingram num 
estudo sobre a mudança institucional, considera as organizações como contextos geradores de mudança 
institucional (Ingram, 1998).
24 Num artigo anterior, Scott propõe um modelo estratificado (layered model) para as instituições em que 
estes três elementos aparecem como componentes das instituições. Assim, o autor diz: “institutions are 
viewed as made up of three component elements: 1. meaning systems and related behavior patterns, which 
contain; 2. symbolic elements, including representational, constitutive and normative components, that are; 3. 
enforced by regulatory processes” (1994: 56).
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Aqueles que valorizam o elemento regulador das instituições dão particular 

relevância aos processos reguladores, que identificam como sendo os sistemas de regras e 

as actividades de monitorização e de sanção, tendo estas últimas um carácter de controlo, 

de modo a garantir a conformidade com as regras estabelecidas e a influenciar os 

comportamentos futuros25. Estes mecanismos podem ter um carácter informal ou formal, 

envolvendo, nesta última situação, actores especializados (Scott, 2001: 52), tais como os 

inspectores. Neste caso, o mecanismo para garantir a conformidade com as regras é a 

coerção, em que a força, o medo e a conveniência são os elementos principais, para além 

do sistema de regras. Sobre a importância dos processos reguladores inerentes às 

instituições, também DiMaggio e Powell (1991b) os relevam quando consideram que as 

organizações são levadas à conformidade com o meio institucional por vários mecanismos, 

entre eles o coercivo.26

Quando o elemento institucional enfatizado é o sistema normativo, introduz-se uma 

dimensão prescritiva, avaliativa e coerciva na vida social (Scott, 2001: 54). Ao clarificar o 

conceito de sistema normativo, Scott (2001: 54-55) diz que este inclui valores e regras, em 

que os valores são padrões desejáveis relativamente aos quais os comportamentos são 

comparados e avaliados e as normas definem os procedimentos, ou seja, legitimam os 

meios para atingir os fins. Portanto, os sistemas normativos definem os objectivos e as 

formas apropriadas de os atingir.

Desta forma, os sistemas normativos, por um lado, condicionam o comportamento 

social e, por outro, reforçam-no e facilitam-no:

“Normative systems are typically viewed as imposing constraints on social behaviour, and so they 

do. But, as the same time, they empower and enable social action. They confer rights as well as 

responsibilities, privileges as well as duties, licenses as well as mandates” (Scott, 2001: 55).

O comportamento dos indivíduos e das organizações é, assim, condicionado pelo 

sistema normativo, que prescreve o comportamento esperado e desejável numa 

determinada situação. O sistema normativo traduz-se nas expectativas que os outros têm 

acerca do nosso comportamento, em função do papel que desempenhamos, e, ainda, na 

  
25 Entendendo as instituições como processo regulador, elas têm como função definir as “regras do jogo”, tal 
como refere Scott (1994: 63-64), citando North.
26 Esta opinião é evidenciada por Scott (1994: 64).
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interiorização que fazemos dessas regras através da socialização. Sobre esta questão, Scott 

diz:

“Associated with actors and identities are conceptions of appropriate actions: roles, routines, scripts. 

These conceptions are not simply anticipations or predictions, but prescriptions (or proscriptions) of 

behaviour. They are conceptions not only of how actors will act but also of how they should act. […] 

Normative rules exist in the expectations that others have for our behaviour; and they also often 

become internalised through socialization processes so that they exist in the expectations that we 

hold for our own behaviour, in our self-identity” (1994: 63).

Se este conjunto de normas limita a acção dos actores, sejam individuais ou 

colectivos, também os legitima, certificando-os, por agirem em conformidade com as 

normas socialmente instituídas. 

Scott (2001: 56) refere ainda que as abordagens que enfatizam o elemento 

normativo das instituições, desde Parsons27 a Stinchcombe28, reforçam o papel 

estabilizador das regras sociais.

O terceiro pilar referido por Scott (2001) prende-se com o enfoque nos aspectos 

culturais e cognitivos, como é o caso das perspectivas institucionais de Meyer e Rowan e 

Zucker, que abordaremos mais adiante. Scott (2001: 57) considera que este enfoque nos 

aspectos culturais e cognitivos é o que mais distingue as abordagens neo-institucionais de 

pendor sociológico (ver o quadro 1). Para estas abordagens, os sistemas simbólicos e as 

regras culturais são externos aos indivíduos, muito embora estes participem na sua 

construção, tal como refere o autor que temos vindo a seguir:

“the new cultural perspective focuses on the semiotic facets of culture, treating them not simply as 

subjective beliefs but also as symbolic systems perceived to be objective and external to individual 

actors” (Scott, 2001: 57).

  
27 O contributo de Parsons para a teoria institucional, assinalado por Scott (2001), passa justamente pela 
importância que atribui aos sistemas de normas, pelo que o conceito de instituição se traduz no seguinte: “a 
system of norms defining what tha relations of individuals [or organizations] ought to be” (Parsons citado por 
Scott, 2001: 25-26). Para Parsons o sistema de normas serve para garantir a legitimidade organizacional 
(Scott, 2001: 26).
28 Scott (2001: 56) cita o artigo de Stinchcombe “On the Virtues of the Old Institutionalism”, publicado em 
1997 na Annual Review of Sociology.
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Quadro 1 – As instituições com base no pilar cognitivo
Dimensões 

consideradas
Base de 

conformidade
Mecanismos Lógica Indicadores Base de 

legitimidade
Características Dado como 

adquirido (taken-
for-granted)

Mimético Ortodoxia Isomorfismo
(common beliefs; 
shared logics of 

action)

Compreensível
Reconhecível
Cuturalmente 

suportado

Adaptado de Scott (2001: 52) e de Sá (2003: 204).

Num artigo anterior, Scott (1991), referindo-se à introdução dos elementos culturais 

nas análises neo-institucionais das organizações para as quais Meyer e Rowan foram um 

contributo fundamental, na esteira de Berger e Luckmann29, diz que para aqueles autores os 

sistemas cognitivos partilhados, embora criados em interacção com os indivíduos, chegam 

a ser considerados estruturas objectivas e externas que definem a realidade social (Scott, 

1991: 165). Assim, os actores, individuais ou colectivos, actuam em função de regras 

culturais pré-existentes, objectivas e externas, mas relativamente às quais atribuem 

significados, num processo de reconstrução da realidade, tal como o mesmo autor acentua 

quando diz que “the hyphenated label cognitive-cultural recognizes that internal 

interpretive processes are shaped by external cultural frameworks”(Scott, 2001: 57).

Em função dos sistemas culturais são criadas categorias de actores, quer 

individuais, quer colectivos, para quem são definidas as formas de actuar, ou seja, os papéis 

sociais colectivamente reconhecidos. Assim, os professores, os pais/encarregados de 

educação, os alunos, os funcionários e os gestores, correspondem a categorias de actores, 

socialmente construídas, bem como os papéis que lhe estão atribuídos. Deste modo, um 

professor, um aluno ou um pai, num determinado tempo e espaço, desempenha os papéis 

que são considerados os correctos por constituírem construções sociais. O mesmo acontece 

com a escola entendida como actor colectivo, cujas estruturas, actividades e procedimentos 

correspondem a construções sociais. Neste sentido, Meyer, Boli e Thomas (1994) 

consideram que são as regras culturais institucionalizadas que dão significado e identidade 

às entidades sociais, entre elas, as organizações. Assim, as instituições aparecem como 

regras culturais que dão significado colectivo a determinadas entidades:

  
29 Também Berger e Luckmann (1985) relevaram os aspectos cognitivos, acentuando a realidade como 
construção social e a institucionalização dessa construção, residindo aqui o seu contributo para a teoria 
institucional, concretamente, para as variantes neo-institucionais na medida em que acentuam o pilar 
cognitivo.
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“We see institutions as cultural rules giving collective meaning and value to particular entities and 

activities, integrating them into the larger schemes. We see institutions as cultural rules giving 

collective meaning and value to particular entities and activities, integrating them into the larger 

schemes. We see both patterns of activity and the units involved in them (individuals and other 

social entities) as constructed by such wider rules” (1994: 10).

Nesta linha, os mesmos autores definem as instituições como cultural accounts:

“In this usage, institutions can be described as cultural accounts under whose authority action occurs 

and social units claim their standing” (Meyer, Boli e Thomas, 1994: 24).

Na sequência deste entendimento de instituição, os autores, acima citados, 

consideram institucionalização como o processo pelo qual modelos e actividades se tornam 

normativa e cognitivamente reconhecidos como regras:

“Institutionalization, in this usage, is the process by which a given set of units and a pattern of 

activities come to be normatively and cognitively held in place, and taken for granted as lawful 

(whether as a matter of formal law, custom, or knowledge)” (1994: 10).

Ao referir-se à ênfase que a perspectiva neo-institucional dá às regras culturais 

como definidoras do conceito de instituição, Estêvão diz o seguinte:

“Contrariamente ao sentido vulgar deste conceito, as instituições não se definem como organizações 

socialmente orientadas, mas antes, como unidades sociais e ao mesmo tempo como ‘cultural 

accounts’, ou regras culturais, que modelam e dão sentido a entidades e actividades particulares de 

tal modo que as formas organizacionais assumidas, mais do que decorrerem de respostas a 

problemas concretos, não passam, afinal, de ‘jogos rituais’, de ideologias sociais sancionadas 

socialmente, ou de teorias que assumem compromissos rituais de prescrições culturais mais amplas” 

(1998: 205).

Decorre do exposto atrás que o conceito de instituição é multifacetado, atravessado 

por três elementos que o integram – o pilar regulador, o pilar normativo e o pilar cultural-

cognitivo – (Scott, 2001), podendo assumir várias formas, consoante o enfoque recaia no 

aspecto regulador, normativo ou cultural-cognitivo. As abordagens organizacionais de 

pendor sociológico, num quadro neo-institucional, convocam sobretudo os elementos 

culturais-cognitivos ao definirem o conceito de instituição.
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3.4. A estrutura formal como mito e cerimónia 

Acompanhando o pensamento de Meyer e Rowan (1991), autores que enfatizam a 

estrutura formal das organizações como mito e cerimónia30, as estruturas das organizações 

formais surgem em contextos muito institucionalizados. Assim, as organizações 

incorporam os procedimentos definidos por forças institucionais exteriores31, aumentando, 

deste modo, a sua capacidade de sobrevivência e a sua legitimidade, independentemente da 

eficácia dos procedimentos adoptados. Os autores consideram que os serviços, as técnicas, 

as políticas e programas que se institucionalizam nas organizações funcionam como mitos, 

adoptados cerimonialmente, o que permite uma aparente conformidade com as regras 

culturais dominantes:

“Institutionalized products, services, techniques, policies, and programs function as powerful myths, 

and many organizations adopt them ceremonially” (Meyer e Rowan, 1991: 41).

Clegg, ao referir-se à abordagem feita por Meyer e Rowan, diz que:

“estão inclinados a acreditar que as normas institucionalizadas servem fins culturalmente 

valorizados. Assim, os elementos institucionais podem apresentar-se de tal modo institucionalizados 

e inquestionáveis que passam a funcionar como mitos racionais” (Clegg, 1998: 95).

As organizações, ao incorporarem mitos existentes nos seus meios, moldam a 

própria estrutura organizacional como “mito” e “ritual”, garantindo desta forma a sua 

legitimidade e aceitação social e, consequentemente, a sua sobrevivência (Meyer e Rowan, 

1991: 49). Deste modo, mais do que a eficiência e a eficácia, é a conformidade com as 

regras culturais do meio que garante a legitimidade organizacional32. Esta conformidade 

com os mitos racionais construídos no meio institucional das organizações leva Scott a 

dizer:

  
30 Tolbert e Zucker consideram que a explicação da estrutura formal como mito e cerimónia permite chegar a 
novas conclusões sobre as causas e consequências da estrutura: “explaining formal structure from this 
vantage point offered organizational researchers the oportunity to explore an array of new insights into the 
causes and consequences of structure” (Tolbert e Zucker,1996: 177).
31 Scott (1991: 167), ao referir-se à importância que os autores dão ao meio institucional, diz que estes 
apontam como exemplos de fontes de mitos racionais a opinião pública, os sistemas educativos, as leis, os 
tribunais, as profissões, as ideologias, as tecnologias, as estruturas reguladoras, os prémios, os órgãos de 
certificação e acreditação, os requisitos e as aprovações governamentais, pelo que não há um, mas vários 
ambientes institucionais.
32 A propósito desta perspectiva defendida por Meyer e Rowan, Ferreira et al. dizem que “mais do que a 
eficiência, a necessidade de aceitação pública por parte da opinião em geral, dos agentes de financiamento, 
dos clientes, etc., torna-se fundamental, senão mesmo vital, para o funcionamento e sobrevivência de uma 
organização” (2001: 151).
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“neoinstitutionalists emphasized the importance of social fitness: the acquisition of a form regarded 

as legitimate in a given institutional environment” (Scott, 2001: 153).

Nesta perspectiva, ao manter a conformidade com as regras institucionais, as 

organizações comprometem a sua eficiência, mas garantem a sua legitimidade através de 

uma conformidade cerimonial que reflecte as regras institucionais, o que as leva a proteger 

as estruturas formais das incertezas das actividades técnicas. Esta característica faz das 

organizações sistemas debilmente articulados (loosely coupled). A débil articulação entre a 

estrutura formal e a informal traduz-se na facilidade com que as regras são violadas, na 

frequência com que as ordens não são cumpridas, na discutível eficiência da tecnologia e 

na subversão dos sistemas de avaliação e inspecção ou na forma vaga com que se 

apresentam, que contribui para acentuar a desarticulação (Meyer e Rowan, 1991: 43).

Meyer e Rowan consideram que:

“In modern societies, the elements of rationalized formal structure are deeply ingrained in, and 

reflect, widespread understandings of social reality. Many of the positions, policies, programs, and 

procedures of modern organizations are enforced by public opinion, by the views of important 

constituents, by knowledge legitimated through the educational system, by social prestige, by the 

laws, and by the definitions of negligence and prudence used by courts. Such elements of formal 

structures are manifestations of powerful institutional rules which function as highly rationalized 

myths that are binding on particular organizations” (1991: 44).

Para o neo-institucionalismo, muitos elementos da estrutura formal estão altamente 

institucinalizados funcionando como mitos, como é o caso de profissões, de programas e de 

tecnologias33 (Meyer e Rowan, 1991: 44). Veja-se o caso da escola em que as funções 

organizacionais que lhe são atribuídas correspondem a classificações preconcebidas para 

qualquer escola. As actividades escolares, como o ensino, a avaliação dos alunos (por 

exemplo a “obrigatoriedade” de aplicar dois testes por período e a auto-avaliação dos 

alunos no final de cada período), as festas anuais, as reuniões de professores, as reuniões de 

pais, institucionalizam-se, transformando-se em mitos, rituais ou cerimónias e são eles que 

  
33 Scott (1992: 139) considera que, no mundo moderno, as profissões, o Estado, as associações profissionais 
são as principais fontes de institucionalização ao nível das estruturas. As organizações são afectadas através 
de mecanismos normativos e cognitivos.
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fazem da organização escolar aquilo que se espera que seja, independentemente da sua 

eficácia. Isto é, são estes elementos da estrutura formal, institucionalizados e transformados 

em mitos racionais, que conferem legitimidade às organizações escolares. De tal forma que 

quando surge uma nova organização escolar, esta incorpora os elementos considerados 

correctos de modo a conferir-lhe legitimidade34.

Para os autores que temos vindo a seguir, as organizações são sistemas abertos que 

estabelecem relações com o meio. Todavia, as relações que se estabelecem têm a ver com a 

adopção de regras institucionalizadas, consideradas adequadas e legítimas, 

independentemente do seu impacto nas organizações (Ferreira et al., 2001: 152). Deste 

modo, na senda de Berger e Luckmann (1985), as organizações reflectem a realidade 

socialmente construída (Meyer e Rowan, 1991: 47). A forma como são gerados os mitos 

racionais que atravessam a estrutura organizacional tem a ver com três processos: 

a) As redes de relações complexas que se estabelecem na sociedade35 traduzem-se 

em processos de generalização de princípios ou regras uniformes no seio das 

estruturas organizacionais. Estes princípios e regras, ao transformarem-se em 

mitos racionais adquirem o estatuto de necessários, sendo mesmo consagrados 

como imprescindíveis pelas instâncias legislativas, pelos sistemas educativos e 

pela opinião pública, independentemente do seu valor técnico. É este carácter de 

imprescindibilidade que faz com que as organizações as integrem nas suas 

estruturas formais (Meyer e Rowan, 1991: 48).

b) Os mitos podem ter uma origem racional-legal. Neste caso, são criados pelas 

autoridades judiciais, autoridades administrativas, etc., regras e procedimentos 

que se convertem em requisitos institucionais, dando origem a novas organizações 

formais e à integração de novos elementos estruturais pelas que já existem (Meyer 

e Rowan, 1991: 48).

c) O esforço de liderança das organizações para influenciar o meio institucional 

onde operam às suas próprias pretensões, o que pode ser conseguido de duas 

formas: 1) as organizações obrigam as suas redes de relações próximas a 

  
34 Ferreira et al. traduzem assim esta ideia: “os contornos das configurações estruturais das organizações são 
definidos por elementos preestabelecidos no exterior que constrangem, aproximam e limitam a conduta dos 
actores que as integram” (2001: 152).
35 Meyer e Rowan consideram que há uma relação causal entre a complexificação das redes de relações e o 
aumento dos mitos racionalizados: “as the relational networks in societies become dense and interconnected, 
increasing numbers of rationalized myths arise.” (1991: 48).
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adaptarem-se às suas estruturas; 2) as organizações estabelecem normas que 

acabam por se transformar em regras institucionais de referência para as outras 

organizações.

Desta forma, determinadas formas organizacionais perpetuam-se ao converterem-

se em regras institucionalizadas. É o caso da criação de novos currículos 

escolares, cujos autores pretendem validar como inovações legitimadas, quer no 

âmbito das teorias educativas, quer por conformidade aos requisitos 

governamentais. (Meyer e Rowan, 1991: 48-49).

Pelo exposto, para a abordagem neo-institucional que temos vindo a seguir, os 

meios institucionais constituem fontes de mitos racionais que as organizações integram de 

forma isomórfica. É este isomorfismo que garante a legitimidade e sobrevivência das 

organizações, na medida em que incorporam elementos legitimados externamente, 

permitindo, assim, o comprometimento dos intervenientes internos e externos, reduzindo as 

possibilidades de fracasso – ou de ilegitimidade – e aumentando as possibilidades de 

aceitação social e, como tal, de serem bem sucedidas (Meyer e Rowan, 1991). Ferreira et 

al. traduzem o pensamento dos autores sobre a questão dos efeitos do isomorfismo nas 

organizações do seguinte modo:

“Na perspectiva dos autores, a adesão e incorporação de regras institucionalizadas evita que o 

ambiente questione as condutas da organização e o seu direito à sobrevivência, pois todos os 

domínios de actividade são codificados em profissões, programas e técnicas em ajustamento com as 

prescrições socialmente definidas e aceites. As organizações que não seguem estas regras são alvo 

de desconfianças, acusações, resistências, e vistas como negligentes, irracionais e desnecessárias. Os 

custos, em termos de legitimidade e aceitação social, associados ao facto de não possuírem ou não 

executarem comportamentos comuns, são muito elevados e até mesmo de risco” (2001: 153).

Este isomorfismo institucional implica que as organizações adoptem critérios 

externos de excelência36, de forma a mostrarem que estão em conformidade com o meio em 

que se integram e a legitimarem-se junto dos actores internos, do público e do Estado. A 

integração de estruturas com elevado valor cerimonial, associadas a conhecimentos de 

especialistas, torna a posição da organização mais favorável perante a sociedade:

  
36 Os critérios externos de excelência, no caso das organizações escolares, podem ser os veiculados por um 
programa de avaliação externa ou outros construídos no meio institucional.
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“The incorporation of structures with high ceremonial value, such as those reflecting the latest expert 

thinking or those with the most prestige, makes the credit position of an organization more 

favorable” (Meyer e Rowan, 1991: 51-52).

O isomorfismo com o meio institucional garante, também, estabilidade às 

organizações porque não é a racionalidade técnica que legitima a organização, mas a 

conformidade com as regras socialmente estabelecidas37.

As organizações enfrentam alguns problemas resultantes da dependência dos mitos 

institucionalizados, nomeadamente, a conflitualidade entre exigência de eficiência e 

eficácia, por um lado, e exigência de conformidade às regras institucionalizadas, por outro:

“Two very general problems confront an organization if its sucess depends primarily on 

isomorphism with institutionalized rules. First, technical activities and demands for efficiency create 

conflicts and inconsistencies in an institutionalised organization’s efforts to conform to the 

ceremonial rules of production” (Meyer e Rowan, 1991: 55).

Esta conflitualidade traduz-se, muitas vezes, no desenvolvimento de actividades que 

constituem meros rituais, não sendo o seu efeito necessariamente eficaz. Se olharmos para 

as organizações escolares, encontramos vários exemplos desta situação conflitual. Um 

exemplo paradigmático prende-se com o projecto educativo que é um documento 

orientador da acção do qual devem constar os princípios orientadores da actividade da 

escola. No entanto, na maior parte das escolas, ele assume um carácter ritual, pois as 

actividades que se desenvolvem na escola, muitas vezes, não reflectem as intenções nele 

expressas, sendo o plano anual de actividades um documento completamente desarticulado 

do projecto educativo, pelo que assume a função de “ritual legitimador”38 (Costa, 1997: 

105); isto porque não é o seu valor operatório, a sua eficácia que importam, mas a sua 

existência. Assim, o projecto educativo, bem como outros documentos supostamente 

orientadores da actividade da escola passam a constituir mitos racionais e, como tal, 
  

37 Referindo-se ao pensamento de Meyer e Rowan, mais concretamente aos diversos graus de dependência 
dos meios institucionais, consoante o tipo de organização, Araújo diz o seguinte: “consoante a natureza 
técnica das actividades organizacionais e dos resultados esperados dessas actividades, ou seja, de um grau 
máximo de objectividade ou certeza até um grau máximo de ambiguidade ou incerteza, assim teríamos um 
continuum de organizações caracterizadas pelo seu grau de dependência dos mitos institucionalizados” 
(1996: 24).
38 Jorge A. Costa, recorrendo à imagem organizacional da escola como anarquia, considera que o “o projecto 
educativo constituirá, portanto e essencialmente, uma actividade simbólica, um ritual que, à semelhança de 
muitos outros, a organização escolar incorpora na sua estrutura formal de modo a pacificar as expectativas 
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definidores da identidade da escola, pelo que esta os integra de forma ritualizada, 

legitimando-se enquanto organização escolar. Assim, a sua existência e feitura de acordo 

com o que se assumiu que deve ser legitimam a organização escolar, independentemente da 

sua eficácia. Uma escola pode investir na criação de uma sala de estudo na medida em que 

esta corresponde a mitos racionais sobre os processos de aprender por parte dos alunos. 

Todavia, este novo espaço, equipado e com professores, pode não ser frequentado pelos 

alunos. No entanto, a sua existência dá uma imagem credível da escola porque está em 

conformidade com aquilo que se considera que deve ser. Outro exemplo decorre da 

preocupação de todas as organizações escolares em que os alunos tenham aulas, 

independentemente do que lá se faz, ou seja, é a existência de aulas que legitima a 

organização e não a eficácia dessas aulas, na medida em que a actividade lectiva 

corresponde a uma actividade definidora da identidade da escola. Podemos ainda adiantar, 

como exemplo, a existência de um cargo atribuído a um professor porque é considerado 

importante que exista, por corresponder a mitos racionais, tendo-se institucionalizado a sua 

existência, independentemente do seu impacto na organização. Na perspectiva neo-

institucional, procedimentos deste tipo contribuem para que a organização mantenha as 

aparências e, deste modo, se legitime interna e externamente (Ferreira et al., 2001: 154).

Outro problema resulta da generalização a diferentes organizações de regras com 

diversas proveniências, pois estas são desadequadas ao meio que as pretende integrar39. Os 

autores apresentam, entre outros, o exemplo de um plano de estudos imposto pelo governo 

que pode ser desajustado para os alunos que o têm. No entanto, a sua institucionalização 

credibiliza a organização, na medida em que esta está em conformidade com o meio 

institucional.

Acresce ainda, como fonte de conflitos, a inconsistência entre os elementos 

institucionalizados que advêm da incorporação pelas organizações de muitos elementos 

estruturais incompatíveis40.

      
sócio-políticas da sociedade em geral e da comunidade em particular, legitimando, assim, a sua função 
enquanto instituição” (1997: 105).
39 “Other conflicts between categorical rules and efficiency arise because institutional rules are couched at 
high levels of generalization, whereas technical activities vary specific, unstandardized, and possibly unique 
conditions. Because standardized ceremonial categories must confront technical variations and anomalies, the 
generalized rules of the institutional environment are often inappropriate to specific situations” (Meyer e 
Rowan, 1991: 56).
40 “Another source of conflict between categorial rules and efficiency is the inconsistency among 
institutionalized elements. Institutional environments are often pluralistic, and societies promulgate sharply 
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Face a estes conflitos, as organizações “tendem a actualizar estratégias de 

desarticulação de modo a que a conformação com os mitos racionalizados que conferem 

legitimidade às estruturas formais não se reflicta, necessariamente, no plano de acção ou 

nas actividades organizacionais” (Araújo, 1996: 24). Assim, as organizações 

institucionalizadas separam a estrutura da acção, enveredando por caminhos como o 

reforço do profissionalismo, delegando competências, permitindo que as actividades se 

realizem longe do olhar dos dirigentes, estabelecendo objectivos ambíguos e fazendo da 

inspecção e da avaliação cerimónias.

A separação entre a estrutura e a acção organizacionais faz com que aparentemente 

as estruturas formais funcionem afastando os perigos de inconsistência que as actividades 

técnicas implicariam. Por outro lado, ao evitar-se a integração, diminuem-se os conflitos, o 

que favorece o apoio externo para a organização. Assim, a organização mantém 

formalmente estruturas estandardizadas e legitimadas, quando, na prática, assim não é.

As organizações desarticuladas tendem a ser consideradas estruturas anárquicas e de 

conflito, uma vez que cada uma das partes funciona livremente respondendo de forma 

distinta às solicitações dos seus ambientes específicos (Ferreira et al., 2001: 154). Todavia, 

estas organizações não são anárquicas, pois que apelam à lógica de confiança e boa fé que 

as faz parecer úteis, apesar da sua falta de validade técnica:

“Despite the lack of coordination and control, decoupled organizations are not anarchies. Day-to-day 

activities proceed in orderly fashion. What legitimates institutionalised organizations, enabling them 

to appear useful in spite of the lack of technical validation, is the confidence and good faith of their 

internal participants and their external constituents” (Meyer e Rowan, 1991: 58).

Para Meyer e Rowan (1991: 58-59) a lógica da confiança nos elementos estruturais 

consegue-se através de “vista grossa” por parte dos participantes, quer internos, quer 

externos, sendo importante para o prestígio da organização que os participantes individuais 

conservem o seu prestígio, pois justifica e dá sentido à lógica de boa fé.

      
inconsistent myths. As a result, organizations in search of external support and stability incorporate all sorts 
of incompatible structural elements” (Meyer e Rowan, 1991: 56).
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Figura 1 – Efeitos do isomorfismo institucional nas organizações

Fonte: adaptado de Meyer e Rowan (1991: 101).

Sob a forma de síntese final, apresentamos um conjunto de conclusões sobre o 

modelo interpretativo da realidade organizacional seguido por Meyer e Rowan (1991), 

conforme Ferreira et al. o traduzem:

“As organizações tendem a ser mais formais em ambientes que institucionalizaram um grande 

número de mitos racionalizados sobre o trabalho organizacional;

As organizações são tanto mais legítimas, bem sucedidas e com capacidade de sobrevivência quanto 

mais mitos institucionalizados fizerem parte das suas estruturas;

As organizações consagram muitos dos seus esforços de controlo à conformidade ritual, e não à 

procura de eficiência, pelo que o gestor dedica a maior parte do tempo e energia à gestão de uma 

imagem pública positiva e de prestígio, com o intuito de minimizar qualquer possibilidade de 

inspecção e avaliação, assim como resolver estrategicamente os conflitos e perdas de legitimação 

com uma estrutura fracamente ligada e com confiança na boa-fé de todos os actores” (Ferrreira et al., 

2001: 152).

3.5. O isomorfismo e a homogeneidade organizacional

DiMaggio e Powell (1991b) apresentam uma perspectiva neo-institucional da 

análise organizacional em que o isomorfismo adquire particular relevância na explicação da 

homogeneidade organizacional41, quer ao nível das estruturas, quer ao nível das práticas. 

Para estes autores, “as organizações, por se encontrarem profundamente imbuídas no 

ambiente institucional, são resposta e reflexo das regras e padrões legitimados e não apenas 

cálculos em termos de eficiência” (Ferreira et al., 2001: 147). Assim, as mudanças 

estruturais que ocorrem nas organizações são, sobretudo, o resultado de processos 

  
41 DiMaggio e Powell (1991a: 9) consideram que o neo-institucionalismo, na abordagem organizacional, 
parte do princípio que há homogeneidade nas estruturas e práticas organizacionais, quer se trate do mercado 
de trabalho, de escolas, de Estados e corporações.
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legitimadores que fazem as organizações semelhantes e não tanto movidas por razões de 

eficiência. Os autores consideram o Estado e as profissões as principais forças que 

estruturam e actuam no campo organizacional42, conduzindo ao processo de 

homogeneização, retomando a metáfora da “gaiola de ferro”43 para traduzirem este 

isomorfismo institucional. 

Para DiMaggio e Powell (1991b), existem três processos que conduzem ao 

isomorfismo institucional: isomorfismo coercivo, isomorfismo mimético e isomorfismo 

normativo. Vejamos o que os autores entendem por cada um destes processos:

a) Isomorfismo coercivo – as mudanças isomórficas ocorrem na sequência das 

pressões exercidas por elementos fortes do campo organizacional e ainda das que são 

exercidas, por persuasão, pela sociedade. Pensando nas organizações escolares portuguesas, 

podemos incluir aqui as exigências que os organismos centrais (secretaria de estado, 

direcções gerais) e regionais (direcções regionais) da administração impõem às escolas para 

cumprimento de regras e práticas, que são incorporadas por estas de forma ritualizada:

“Coercive isomorphism results from both formal and informal pressures exerted on organizations by 

other organizations upon which they are dependent and by cultural expectations in the society within 

which organizations function. Such pressures may be felt as force, as persuasion, or as invitations to 

join in collusion” (DiMaggio e Powell, 1991b: 67).

De acordo com o pensamento dos autores, a dependência de uma organização de 

outras do mesmo campo organizacional conduz a mudanças isomórficas, pelo que o grau 

de isomorfismo depende do grau de dependência entre as organizações.

b) Isomorfismo mimético – esta forma de isomorfismo está relacionada com a 

ambiguidade no seio das organizações. Quando os objectivos são ambíguos, a tecnologia é 

incerta ou quando há instabilidade entre a organização e o seu ambiente institucional, as 

  
42 Os autores definem “campo organizacional” como o conjunto das organizações que constituem uma área 
reconhecida da vida organizacional: “By organizational field we mean those organizations that, in aggregate, 
constitute a recognized area of institutional life: key suppliers, resource and product consumers, regulatory
agencies, and other organizations that produce similar services or products” (1991b: 64-65).
43 A metáfora da “gaiola de ferro” foi usada por Weber para traduzir a homogeneidade organizacional 
resultante da competitividade entre as organizações, numa lógica racional-burocrática. Weber desenvolveu a 
“teoria da burocracia” que considerava o modelo adequado às organizações na sociedade capitalista. Sobre a 
teoria da burocracia, ver, por exemplo, os Ensaios de Sociologia (Weber, 1982) que, de entre um conjunto de 
textos sobre diversos assuntos, apresenta um sobre a “burocracia”.
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organizações tendem a copiar práticas levadas a cabo por outras organizações que 

reconhecem como credíveis e legitimadas:

“Uncertainty is also a powerful force that encourages imitation. When organizational technologies 

are poorly understood, when goals are ambiguous, or when the environment creates symbolic 

uncertainty, organizations may model themselves on other organizations” (DiMaggio e Powell, 

1991b: 69).

Os autores (1991b: 75) colocam mesmo a hipótese de as organizações onde há mais 

ambiguidade entre os meios e os fins serem aquelas que mais seguem o modelo de outras 

que consideram bem sucedidas, pelo que o isomorfismo mimético é uma resposta à 

incerteza.  

c) Isomorfismo normativo – está relacionado com a cultura do saber-fazer, 

associada à profissionalização, que faz com que a formação seja idêntica para uma 

determinada profissão. Se pensarmos na escola, encontramos esta realidade aplicada aos 

professores, cuja formação inicial e profissionalização é idêntica e legitimida pela 

credibilidade das instituições universitárias, bem como a formação contínua oferecida pelas 

diversas entidades formadoras (universidades, associações de escolas, sindicatos) que, 

independentemente das escolas, oferece um conjunto de saberes que é suposto que os 

professores apliquem como inovação, em qualquer escola. Por outro lado, os gestores das 

escolas ao terem uma formação padronizada, que advém da formação como docentes ou de 

formações especializadas, também elas padronizadas, e, ao dependerem todos do mesmo 

organismo, tendem a incorporar procedimentos semelhantes.

Desta forma, os comportamentos profissionais dos docentes são padronizados, 

conduzindo a “uma socialização organizacional também isomórfica na medida em que os 

especialistas reproduzem o comportamento profissional modelado e institucionalizado por 

outras instâncias” (Ferreira et al., 2001: 148), o que faz com que as organizações escolares 

se assemelhem.

Assim, nesta perspectiva, como vimos, as mudanças organizacionais são sempre 

isomórficas com o meio institucional.
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3.6. O papel dos actores organizacionais no processo de institucionalização 

Na diversidade das abordagens neo-institucionais, encontramos o contributo de 

Zucker que considera a institucionalização mais como um processo do que como um estado 

(Zucker, 1991: 104) e enfatiza o papel dos actores organizacionais nos processos de 

institucionalização, fazendo depender o nível de institucionalização dos contextos em que 

estes processos ocorrem, bem como da construção que os actores fazem dos actos que 

protagonizam, por referência a regras culturais. Trata-se de aplicar a institucionalização ao 

nível micro, isto é, analisam-se as interacções entre os actores organizacionais e não entre 

as organizações, a um nível macro, como o fazem Meyer e Rowan, como já tivemos 

oportunidade de referir. Zucker coloca o locus de institucionalização não nos actos em si, 

mas no exterior, ou seja, a institucionalização depende dos contextos e ainda dos papéis 

socialmente atribuídos aos actores organizacionais. Deste modo, Zucker (1991) considera 

que a persistência social apresenta como características a transmissão, a manutenção e a 

resistência à mudança, que estão relacionadas com o nível de institucionalização das 

situações de interacção social. Daqui decorre que a institucionalização reforça as três 

características enunciadas:

“three aspects of cultural persistence are directly affected by institutionalization: transmission, 

maintenance, and resistance to change. Institutionalization is thought to increase all three (Zucker, 

1991: 87).

Importa clarificar o que entende a autora por cada um dos aspectos acima 

enunciados, de modo a que possamos compreender melhor a abordagem por ela 

apresentada. 

a) Transmissão – processo pelo qual os entendimentos culturais são comunicados a 

vários actores (Zucker, 1991: 130). Num ambiente fortemente institucionalizado a 

transmissão faz-se sem problemas, pois o actor que recebe o acto recebe-o como um facto 

objectivo, o que garante a sua persistência.

b) Manutenção – a continuidade na transmissão de um determinado acto entre os 

actores aumenta a sua objectividade e exterioridade, ou seja, aumenta a sua 

institucionalização, tal como refere a autora:
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“Continuity of the transmission process will also increase institutionalization. The more the history 

of the transmission process is known, the greater the degree of continuity the actors assume. […] As 

continuity increases, the acts are increasingly objectified and made exterior to the particular 

interaction. […] The basic assumption, then, is that continuity casually produces objectification and 

exteriority” (1991: 131).

Em suma, a transmissão de actos com uma elevada institucionalização aumenta a 

manutenção (1991: 131). De acordo com esta abordagem, o controlo social e o seu efeito 

são afectados pelo grau de institucionalização. Isto é, sempre que o nível de 

institucionalização é baixo, é necessário o controlo social directo. Ao contrário, quando a 

institucionalização é elevada, basta a transmissão para que se verifique a permanência 

(1991: 131).

c) Resistência à mudança – A resistência à mudança em contextos altamente 

institucionalizados é também maior do que em contextos com fraca institucionalização, 

pelo que os actos resistem às mudanças por influência pessoal quando a transmissão ocorre 

em ambientes muito formalizados.

Em jeito de conclusão, de modo a enfatizarmos a relação existente entre o grau de 

institucionalização e a transmissão e manutenção da acção, bem como a resistência à 

mudança, apresentamos o que Tolbert e Zucker (1996) dizem ao referirem-se às conclusões 

a que Zucker chegou em resultado de estudos empíricos44:

“In a early experimental study, Zucker demonstrated that as the degree of objectification and 

exteriority of an action increased, so did the degree of institutionalization (indicated by individuals’ 

conformity to others behavior), and that when institutionalization is high, then transmission of the 

action, maintenance of that action over time, and resistance of that action to change are all also high” 

(1996: 181).

Portanto, em organizações fortemente institucionalizadas, a possibilidade de 

institucionalização de crenças culturais e actividades resultantes da interacção entre os 

actores é mais fácil, na medida em que basta a sua transmissão entre os actores; a 
  

44 Tolbert e Zucker (1996: 181) referem também as conclusões a que Nelson e Winter chegaram quanto à 
relação entre a institucionalização das rotinas e a sua transmissão no seio de uma organização. Estes terão 
concluído que quanto maior é o grau de institucionalização das rotinas, mais rapidamente são transmitidas 
aos novos trabalhadores: “more institutionalized routines are more readily transmitted to new employees. 
Thus, transmission is both causally and consequentially related to institutionalization” (1996: 181).
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persistência das instituições é mais acentuada, mas a resistência à mudança é também 

maior, pois a mudança implica desinstitucionalização.

Esta abordagem pode contribuir para a compreensão dos processos de 

institucionalização que ocorrem nas organizações escolares resultantes da interacção entre 

os vários actores.

3.7. A dependência das organizações do meio institucional

A importância do meio nas abordagens organizacionais surge com a teoria sistémica 

para a qual as organizações e os seus meios interagem reciprocamente. Todavia, enquanto 

nas abordagens sistémicas das organizações a interdependência entre as organizações e os 

seus meios se situa ao nível da actividade técnica, as abordagens organizacionais 

posteriores colocam a ênfase na interdependência social e cultural entre as organizações e o 

seu meio:

“A third period, beginning in the mid. 1970s and continuing up to the present time, has witnessed 

increasing interest in the social and cultural interdependence of organizations and environments. 

From this perspective, organizations are seen as participating in larger systems of interorganizational 

relatious involving flows of budgeted funds, orders, and reports, as well as larger cultural systems 

involving the exchange of such normative elements as legitimacy and meaning” (Scott, 1992b: 156).

Quando falamos de meio, importa clarificar que ele apresenta vários significados, 

conforme o enquadramento teórico em que é abordado. Sobre esta diversidade de 

entendimentos de meio, Carlos Estêvão diz:

“Sobre a noção de meio (environment) poderá dizer-se que há uma multiplicidade de entendimentos, 

apresentando-se desde logo como o mais intuitivo o que o define como o conjunto de todos os 

elementos que existem fora das fronteiras das organizações mas que têm potencial para as 

influenciar. A diversidade de entendimentos é, na verdade, muito grande, indo de definições que o 

identificam com o ambiente de tarefa, com o campo ecológico, com a comunidade envolvente, até às 

que o consideram como stocks de informação e de recursos, ou ainda, na linha (neo)institucional, 

como meios culturais ou simbólicos indutores de pressões isomórficas sobre as organizações” 

(Estêvão,1998: 206).
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Vamos deter-nos em dois conceitos de meio organizacional: meio institucional e 

meio técnico (Scott, 1992a: 132 e Scott e Meyer, 1992: 140). O meio institucional 

caracteriza-se pela existência de regras e requisitos relativamente aos quais as organizações 

devem agir em conformidade, como forma de obterem a sua legitimidade. Nos ambientes 

institucionalizados, as organizações são vistas de acordo com a correcção dos processos e 

estruturas e não pela sua produtividade. Este é, segundo Scott, o caso das organizações 

escolares: 

“Organizations operating in institutional environments include schools and mental hospitals, whose 

resources do not depend primarily on evaluations of their outputs in a competitive market” (Scott, 

1992a: 132).

Assim, os efeitos dos meios institucionais nas organizações processam-se através de 

mecanismos que têm subjacentes regras, regulações e inspecções, pelo que a sobrevivência 

das organizações depende da conformidade com os procedimentos e normas instituídos.

“institutional environments are expected to produce their organizational effects by the use of such 

mechanisms as rules, regulations, and inspections. In these environments, organizational survival is 

dependent on conformity to institutional norms and procedures” (Meyer, Scott e Deal, 1992: 64).

O meio técnico prevalece nas organizações que produzem produtos e serviços de 

forma eficiente, havendo, por isso, coordenação entre as estruturas e a actividade técnica. 

Estes ambientes organizacionais são atravessados pela lógica da competição e do mercado, 

o que leva Meyer, Scott e Deal (1992: 63) a dizerem que os mecanismos de mercado são 

aqueles que afectam as organizações ao nível das estruturas, dos processos e dos resultados, 

quando se tem como referência o meio técnico. Assim, quando imperam as regras de 

mercado, a conformidade organizacional tem subjacente a preocupação com o 

desempenho, com a eficácia como forma de garantir a sobrevivência da organização e não 

tanto a conformidade com os sistemas culturais e normativos.

Todavia, segundo Meyer, Scott e Deal (1992: 61), os dois meios – técnico e 

institucional – não são necessariamente opostos, uma vez que as tecnologias tendem a ser 

institucionalizadas e as organizações a requerê-las de modo a levar a cabo as actividades. 

Pelo exposto, nem sempre as pressões do meio institucional geram desarticulação entre a 

estrutura organizacional e a actividade técnica.
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As organizações escolares estão mais sujeitas a pressões do meio institucional do 

que do meio técnico (Scott, 1992a: 133), embora não sejam inexistentes as pressões deste 

último, pois como refere Scott (1992a: 140), todas as organizações actuam em ambos os 

meios. Por essa razão, embora já tenhamos referido o que se entende por meio institucional, 

reforçamos alguns aspectos, nomeadamente os que decorrem da importância que os 

aspectos simbólicos adquirem nas análises neo-institucionais, entendendo-se por aspectos 

simbólicos os sistemas normativos e cognitivos, muito embora sejam estes últimos os que 

mais interessam neste tipo de análise. As influências dos aspectos culturais-cognitivos 

sobre as estruturas organizacionais variam conforme o espaço e o tempo (Scott, 1992a: 

137-138). Também as crenças culturais variam consoante os campos organizacionais em 

que se desenvolvem, pelo que as solicitações do meio institucional são “naturalmente 

construídas, reconstruídas45 e abandonadas ao longo do tempo, adquirindo variantes 

diversas consoante os contextos históricos, culturais, económicos, etc.” (Araújo, 1996: 73). 

Podemos, então, afirmar que há vários e não um único meio institucional (Scott, 1992a: 

139). 

Estêvão (1995 e 1998) refere como característica do neo-institucionalismo a 

multiplicidade de meios que influenciam as organizações, nomeadamente o meio 

organizacional, o meio interorganizacional, o meio societal e o meio mundial46. Em seu 

entender, esta diversidade de meios ultrapassa as análises em que o meio é 

“dicotomicamente concebido ora como técnico, ora como institucional” (Estêvão, 1998: 

206). Por outro lado, observa ainda:

“Além disso, estes meios passam a ser compreendidos como interactuantes, capazes de fornecerem 

legitimidade e sentido codificado em símbolos culturais, de gerarem entidades sociais como 

“actores” (as organizações, por exemplo), de definirem o significado e a identidade do indivíduo 

  
45 Esta ideia da construção e reconstrução como característica inerente às solicitações do meio é também 
referida por Meyer quando diz: “In institutional theories, these not only affect organizations and their 
activities, but constitute and reconstitute them over time. There is now great sensivity in the field to the 
extent to which organizations are embedded in broader environments and created and changed by 
environmental change” (1994: 28).
46 Scott, referindo-se às influências exercidas pelos diversos meios, considera que o impacto nas organizações 
provém não só do meio técnico, cultural e social, mas que há vários níveis de meios que se interrelacionam, 
influenciando as organizações: “There are many layers of these environments. Organizations are affected by 
the structure of relations of the interorganizational systems in which they are embedded, and these systems 
are in turn affected by world system in which they are located. All of these systems are evolving over time, 
and each is comprised of elements created at differing points in time” (1992b: 174).
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assim como os padrões considerados “apropriados” de actividade organizacional” (Estêvão, 1998: 

206).

De facto, as abordagens neo-institucionais de pendor sociológico conferem 

relevância ao impacto do meio racionalizado nas organizações, sobretudo dos aspectos 

cognitivos, quer ao nível das estruturas, quer das rotinas, dependendo a sua existência dessa 

dependência, como acentuam Scott e Meyer:

“the visible structures and routines that make up organizations are direct reflections and effects of 

rules and structures built into (or institutionalized within) wither environments. […] school, firm, or 

hospital structures reflect standard forms created in the wider environment: the existence of such 

organizations depends in good part on the environmental institutionalisation of such forms” (1994: 

2).

Há, pois, uma clara pressão exercida pelos meios nas organizações47 que as leva a 

adoptarem mecanismos de sobrevivência. Meyer, Scott e Deal (1992: 55-56), referindo-se 

às organizações escolares, afirmam que estas mantêm elevados níveis de interpenetração 

com os seus meios, pelo que frequentemente incorporam elementos provenientes desses 

meios como forma de se legitimarem48.

3.7.1. O meio institucional das organizações escolares

Meyer, Scott e Deal (1992) acentuam a existência de vários meios que afectam as 

organizações e que, no caso das organizações escolares, desencadeiam constrangimentos 

diversos, decorrentes das diferentes pressões exercidas pelos diferentes agentes 

institucionais (pais, alunos, inspectores, Estado49, organismos internacionais) aos quais as 

  
47Araújo diz que a resposta organizacional da escola à diversidade de solicitações do meio institucional 
assume “formas mescladas, através de conformações que tendem a reflectir equilíbrios gerados externamente, 
visto que são moldadas de acordo com a leitura que os participantes da organização fazem deles” (1996: 73).
48 Meyer, a propósito do impacto dos meios nas organizações, diz: “Every aspect of organizational life – the 
existence and identity of organizational populations of various types, the formal structures of organizations in 
these populations, and the activity routines within them – is now understood to be dramatically affected by 
environmental forces, many operating through broad changes in legitimacy and the cognitive patterning of 
rationalized culture” (1994: 28). O mesmo autor, sobre a influência do meio, diz ainda: “Organizations are 
interpenetrated with their environments, which may constitute (rather than affect) organizational identities, 
structures, and activity routines” (1994: 32).
49 Sobre a importância que é atribuída ao Estado como agente de institucionalização pelo neo-
institucionalismo, Carlos Estêvão (1995: 438) chama a atenção para a ambiguidade com que este aparece, 
pois, ora é entendido como meio institucional, ora como actor organizacional, ora como campo 
organizacional e até mesmo como instituição. No entanto, é claro quando afirma a indiscutível importância 
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organizações tentam dar respostas, igualmente diversificadas. Esta diversidade de meios 

que exercem pressões sobre a escola e a consequente diversidade de respostas faz com que 

estas organizações sejam debilmente articuladas:

“These varying environmental constituencies simultaneously impose different institutional 

constraints and technologies on educational organizations. [...] american  educacional organizations 

are loosely coupled precisely because of the extreme pluralism of their environments. We need to 

consider both the fragmentation built into organizational environments and the way in which it is 

systematically reflected in organizational structures and processes. […] One of the reasons schools 

decouple higher from lower organizational levels is to simultaneously satisfy the demands of both 

constituencies (Meyer, Scott e Deal, 1992: 63).

As mutações ocorridas no meio institucional têm feito com que a escola portuguesa 

tenha respondido com a integração de novas categorias profissionais, como é o caso dos 

psicólogos escolares, e tenha alargado as competências do professor que vão muito para 

além da actividade em sala de aula, o que faz com que o professor passe a constituir “uma 

categoria ritual racionalmente construída, porque assente em crenças formuladas como se 

fossem regras, caracterizada por uma imensa diversidade de aspectos” (Araújo, 1996: 80-

81).

Como forma de melhor compreendermos as relações entre a organização escolar e 

os seus meios institucionais, vamos deter-nos nos vários agentes institucionais que 

influenciam as organizações escolares. Araújo (1996: 83) apresenta como principais 

agentes do meio institucional das organizações escolares os legisladores50, os burocratas51, 

os académicos52 e os professores53 e, com importância secundária, os pais e encarregados

      
que lhe atribuída quanto ao seu “impacto institucionalizador” nas organizações, chamando ainda a atenção 
para o facto de, em contextos centralizadores, o Estado desencadear mecanismos indutores de isomorfismo 
(Estêvão, 1995: 438).
50 “Os legisladores podem ser situados, organizacionalmente, na Assembleia da República (pouco), no 
Governo (mais), nos níveis hierárquicos superiores do ministério da educação (maioritariamente) e nas 
autarquias (pouco)” (Araújo, 1996: 83).
51 “Os burocratas podem ser situados nas estruturas organizacionais posicionadas acima do nível da escola” 
(Araújo, 1996: 83). O autor acrescenta que se torna difícil, muitas vezes, distinguir entre esta categoria de 
agentes e a dos legisladores, dada a “promiscuidade de funções, a duplicidade de papéis” (1996: 83).
52 Esta categoria de agentes institucionais pode situar-se nas instituições de ensino superior, sobretudo, as que 
estão ligadas à Educação e/ou Formação de Professores (Araújo, 1996: 84). Para este autor, a adopção do 
discurso destes pelos legisladores e burocratas torna difícil a distinção entre eles.
53 Araújo (1996: 84) considera que os professores devem ser tomados como espécie profissional e, como tal, 
representados por sindicatos e associações profissionais, mas que dificilmente são identificados pelos seus 
discursos e actuações de per si. O autor considera que esta categoria de agentes institucionais exerce grande 
influência nas organizações escolares, sendo, por sua vez, influenciados pelos académicos.
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de educação, os políticos, os jornalistas e os empresários. Em nossa opinião, no actual 

momento da vida das organizações escolares e, em resultado da implementação do modelo 

de direcção e gestão aprovado pelo Decreto-Lei nº 115-A/98, de 4 de Maio, incluímos os 

pais e encarregados de educação no primeiro conjunto de agentes institucionais com maior 

influência na escola, tendo em conta as duas ordens de razões que passamos a apresentar: i) 

a implementação do modelo de administração e gestão aprovado pelo Decreto-Lei nº 115-

A/98, de 4 de Maio deu maior representatividade aos pais/encarregados de educação nos 

órgãos da escola; ii) a tendência neoliberal que incentiva a regulação pelo mercado traduz-

se num reforço do papel dos pais nesta função reguladora e, como tal, geradora de pressões 

institucionais sobre a escola.

Acrescentamos, ainda, a esta lista de agentes institucionais as autarquias, na 

medida em que a localização das políticas educativas, sobretudo ao nível da educação 

básica, fazem dos autarcas um importante agente de institucionalização. Não desprezamos 

também, na actual conjuntura, o importante papel dos jornalistas como fabricantes de mitos 

racionalizados, mesmo em matérias relacionadas com a educação. É ainda nosso 

entendimento que devemos considerar os inspectores uma outra categoria de agentes 

institucionais, pois a sua influência na escola diverge da exercida pelos burocratas, 

situando-se mais a nível da regulação e do controlo, do que a nível normativo. Na linha de 

pensamento de Araújo (1996: 86), todos os agentes institucionais exercem influência nas 

organizações escolares sendo os mecanismos usados de diversos tipos.

Voltando aos três pilares que Scott (2001) considera os sustentáculos das 

instituições, diríamos que os impactos dos agentes institucionais nas organizações têm 

subjacentes mecanismos cognitivos, normativos e reguladores. Assim sendo, os 

legisladores e os burocratas servem-se de mecanismos de natureza essencialmente 

normativa, os inspectores de mecanismos de natureza reguladora, controladora e 

sancionatória, sendo os mecanismos culturais comuns a todos os agentes. Se tomarmos 

como exemplo o caso da avaliação das escolas, podemos considerar que os burocratas, no 

actual momento, exercem uma influência institucional com significado, pois conduzem à 

institucionalização da avaliação através de mecanismos normativo-legais, processo que se 

aproxima da conformidade categórica e da conformidade processual, tal como são 

definidas por Scott (1992a). Todavia, a conformidade processual, relativamente à questão 

da avaliação das escolas, pode também resultar de pressões coercivas exercidas pelos 
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inspectores sobre as organizações escolares, quando os processos de avaliação forem da sua 

responsabilidade.

Esta multiplicidade de influências exige da organização escolar, também, múltiplas 

respostas de modo a encontrar uma situação de equilíbrio que a legitime perante os vários 

meios institucionais.

3.7.2. A conformidade entre as organizações e o meio institucional

Retomamos aqui a questão do isomorfismo identificada por Meyer e Rowan (1991) 

e DiMaggio e Powell (1991b), como uma estratégia de conformidade com o meio 

institucional. Para Meyer e Rowan (1991), as organizações são sistemas abertos que 

incorporam, isomorficamente, nas suas estruturas, as regras provenientes do meio 

institucional como forma de justificarem a sua existência e de garantirem a sua 

sobrevivência. 

Por seu turno, DiMaggio e Powell (1991b) apresentam o isomorfismo como a 

estratégia organizacional de resposta às solicitações do meio, que se traduz na 

homogeneidade organizacional. Esta conformidade com o meio institucional para estes 

autores tem subjacentes três mecanismos: isomorfismo coercivo, isomorfismo mimético e 

isomorfismo normativo. A partir desta tipologia, Scott (1992a: 209-213) refere as seguintes 

estratégias de ligação entre as organizações e o meio institucional: conformidade 

categórica, conformidade estrutural, conformidade processual e conformidade pessoal. A 

conformidade categórica é o processo através do qual as regras institucionais se 

transformam em directrizes que as organizações integram nas suas estruturas, como forma 

de aumentar a sua legitimidade e sobrevivência (Scott, 1992a: 209-210), através de um 

processo isomórfico que assenta em mecanismos miméticos e normativos, utilizando a 

terminologia de DiMaggio e Powell (1991b), atrás referida:

“In general, we would expect categorical conformity to be produced primarily by mimetic and 

normative mechanisms” (Scott, 1992a: 209).

Por conformidade estrutural entende-se as imposições feitas por actores do meio 

institucional, como seja o Estado e associações profissionais, às organizações de forma a 

acreditarem-nas enquanto tal:
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“Sometimes environmental actors impose very specific structural requirements on organizations as a 

condition for acceptance and support. Organizations are required to adopt specific structural 

elements – tables of organization, departments, roles – in order to merit approval” (Scott, 1992a: 

210).

No caso das organizações escolares, é o Estado quem impõe estas regras. Por 

exemplo, no actual enquadramento normativo da administração e gestão das escolas, o 

regulamento interno das escolas tem que obedecer a determinados requisitos para ser 

reconhecido, ou seja, legitimado pela administração. 

A conformidade processual deriva das pressões do meio institucional para que as 

organizações desenvolvam actividades de determinada maneira. Muitas vezes, a 

conformidade processual resulta, não só da incerteza, mas também de pressões normativas 

ou coercivas que levam as organizações a adoptarem determinados processos, sob pena de 

serem alvo de sanções formais ou informais (Scott, 1992a: 211). O autor considera que 

muitas destas regras processuais são mitos racionais, integrados pelas organizações:

“A vast range of procedural rules – from committing mental patients, to incorporating organizations, 

to baptizing new church members, to implementing PERT (planning, evaluation, and review 

techniques) – are devised in institutional environments and incorporated into organizations as part of 

their standard operating procedures” (1992a: 211).

Os actores colectivos que mais geram requisitos processuais são as unidades 

governamentais e os grupos profissionais, como é o caso dos advogados, que são peritos 

em inventar procedimentos para resolver problemas e, consequentemente, os processos que 

começaram por ser uma questão técnica acabam por ser incorporados nas estruturas 

organizacionais como rituais (Scott, 1992a). O mesmo acontece com os processos 

desenvolvidos por serviços da administração central e regional ao criarem procedimentos, 

que acabam por se traduzir em rituais que as organizações levam a cabo 

independentemente dos resultados.

A conformidade pessoal tem a ver com a certificação dos trabalhadores de uma 

organização. Independentemente dos resultados, uma organização legitima-se se incorporar 

trabalhadores cujas qualificações são atribuídas pelo sistema educativo, pelo que as 

certificações são mais uma questão institucional do que técnica:
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“Without insisting that education and certification have no relation to performance, it is possible to 

embrace the institutional insight that, independent of performance, the hiring of individuals with 

appropriate educational credentials enhances the legitimacy of the employing organization and 

secures for it additional support and resources” (Scott, 1992a: 213).

Uma organização escolar, cujos professores sejam profissionalizados, tem mais 

condições de ser legitimada externamente do que uma organização escolar, cujo corpo 

docente não reúna estas condições.

3.8. A legitimidade organizacional

A questão da legitimidade das organizações prende-se com a credibilidade e 

aceitabilidade social, que lhes garante a sobrevivência:

“Organizations require more than material resources and technical information if they are to survive 

and thrive in their social environments. They also need social acceptability and credibility” (Scott, 

2001: 58).

O mesmo autor (2001: 59) apresenta um conceito de legitimidade, definido por 

Suchman, em que esta aparece como a percepção generalizada de que as acções de uma 

determinada entidade estão em conformidade com o sistema de normas, valores, crenças e 

definições socialmente construídas. Assim, a legitimidade tem subjacentes os três pilares 

ou elementos institucionais referenciados por Scott (2001), apesar das diferenças existentes 

entre cada um deles:

“The socially constructed systems to which Suchman refers are, of course, institutional frameworks. 

And, (…) each of the three pillars provides a basis for legitimacy, albeit a different one” (Scott, 

2001: 59).

Numa perspectiva neo-institucional, a legitimidade é uma condição que reflecte a 

conformidade com as regras, as leis, os suportes normativos ou com os elementos culturais 

e cognitivos. Como já referimos anteriormente, Ellström (1992: 11) considera a 

legitimidade institutional um dos três pressupostos definidores da perspectiva institucional, 

pois as estruturas organizacionais e os processos estruturam-se isomorficamente com os 

seus meios institucionais, sendo esta conformidade a base da legitimidade organizacional, 

como assinala:
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“Thus, it is assumed that the ability of an organization to conform to its institutional environment is 

an important precondition for its legitimacy, for its ability to attract resources, and, ultimately, for its 

survival” (Ellström, 1992: 12).

São várias as perspectivas de legitimidade institucional, conforme o enfoque seja no 

aspecto regulador, normativo ou cognitivo. Da mesma forma, em consonância com cada 

uma das perspectivas, as bases de legitimação divergem podendo mesmo entrar em conflito 

(Scott, 2001: 61).

Quadro 2 – As bases de legitimidade organizacional, de acordo com cada elemento integrador das 
instituições 
Elementos institucionais Bases de legitimidade

Enfoque no aspecto regulador Legalmente sancionada
Enfoque no aspecto normativo Moralmente governada
Enfoque no aspecto cultural-cognitivo Compreensível

Reconhecível
Culturalmente aceite

Fonte: adaptado de Scott (2001: 52)

Numa perspectiva reguladora, a base de legitimação é a conformidade com as 

regras. Deste modo, as organizações legitimadas são as que apresentam conformidade com 

os requisitos legais ou quase-legais54:

“A regulative view would ascertain whether the organization is legally established and whether it is 

acting in accord with relevant laws and regulations” (Scott, 2001: 61).

Quando o enfoque recai no elemento normativo, a base de legitimação é uma base 

moral, pelo que os controlos normativos são mais interiorizados pelos actores do que os 

controlos reguladores, sendo, neste caso, os incentivos à conformidade constituídos por 

recompensas, quer internas, quer externas (Scott, 2001: 61).

Quando se aborda a questão da legitimidade organizacional reforçando os aspectos 

culturais e cognitivos, a legitimidade advém da adopção de referenciais comuns (Scott, 

2001: 61), reconhecidos e compreendidos por todos, que pautam a estrutura e 

funcionamento das organizações.

Meyer e Rowan (1991) enfatizam os aspectos estruturais e processuais das 

organizações e não tanto os objectivos organizacionais, pelo que as rotinas e as regras 

reflectem os mitos racionalizados pelo meio institucional, independentemente dos seus 

  
54 Podemos considerar aqui alguns documentos emanados da administração central ou regional do Ministério 
da Educação, como as circulares, os ofícios-circulares, os ofícios, os roteiros, etc.
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efeitos ou resultados (Scott, 2001: 153). Para estes autores, “as organizações que 

incorporam elementos racionalizados e socialmente legitimados nas suas estruturas formais 

maximizam a sua legitimidade e aumentam os seus recursos e capacidade de 

sobrevivência” (Ferreira et al., 2001: 151-152).

A legitimidade organizacional aparece, então, associada a processos isomórficos 

pois as organizações integram os sistemas de regras legitimados pelos seus meios 

institucionais como forma de se credibilizarem. É este isomorfismo que faz com que 

encontremos alguma homogeneidade entre as organizações do mesmo tipo ou pertencentes 

ao mesmo campo organizacional (DiMaggio e Powell, 1991b), como é o caso das escolas.

Referindo-se às fontes de legitimação organizacional, Scott (2001: 159-160) 

considera que estas variam quanto aos atributos legitimadores mais valorizados, de acordo 

com as lógicas que dominam o meio institucional. Esta característica faz da legitimidade 

organizacional um estado precário, pois depende de uma actualização isomórfica constante 

em função das alterações produzidas no meio institucional, como refere Araújo:

“A legitimidade organizacional resultará de um exercício permanente de (re)construção isomórfica 

dialéctica com os modelos instituídos no meio e/ou determinados pelos agentes institucionais mais 

influentes” (1996: 34).

Como decorre do que atrás dissemos, a legitimidade é fulcral para a sobrevivência 

das organizações, donde as que exibem formas e actividades culturalmente aceites, que têm 

o reconhecimento e apoio normativo e que estão de acordo com o suporte legal, têm mais 

condições de sobreviverem do que as que não apresentam estas conformidades, 

independentemente do seu desempenho:

“individual organizations exhibiting culturally approved forms and activities (including strategies), 

receiving support from normative authorities, and having approval from legal bodies are more likely 

to survive than organizations lacking these evaluations. Legitimacy exerts an influence on 

organizational viability independent of its performance or other attributes or connections” (Scott, 

2001: 158). 

Também as escolas, enquanto organizações, procuram legitimar-se não só através 

da conformidade legal e normativa, mas também da conformidade cultural-cognitiva, isto 

é, estruturando-se e funcionando em conformidade com o sistema de crenças 

institucionalizado. Assim, muitas das práticas instituídas nas escolas, à semelhança de 
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organizações que operam noutros campos organizacionais, são legitimadas porque 

suportadas por um sistema de crenças racionalmente instituído, que enforma os papéis a 

desempenhar pelos actores organizacionais e justifica a imprescindibilidade das estruturas 

organizacionais. Isto é, uma escola é aceite e reconhecida enquanto tal se estiver 

estruturada em conformidade com as regras institucionalizadas e se as categorias de actores 

que nela actuam corresponderem às categorias simbólicas definidas pelo meio. 

Meyer, Scott e Deal (1992: 55), referindo-se à legitimidade procurada pelas 

organizações escolares, dizem que estas agem e estruturam-se em conformidade com as 

regras institucionais, sendo algumas destas regras crenças culturais (as que definem os 

papéis dos professores, dos funcionários, dos encarregados de educação, dos alunos). 

Outras regras são os requisitos impostos pelas organizações profissionais (de que são 

exemplo as regras de pertença a uma determinada associação profissional) e outras são 

impostas pelo Estado e pelo conjunto de leis (de que são exemplo os requisitos de 

certificação e acreditação)55. Para estes autores a conformidade das organizações escolares 

relativamente a estas regras é essencial para a sua legitimação, pelo que é a conformidade 

em relação a este conjunto de regras que garante a sua sobrevivência enquanto escolas.

Outro aspecto salientado por Meyer, Scott e Deal (1992), aplicado às organizações 

escolares como premissa para que estas garantam a sua legitimidade, é o nível de satisfação 

dos intervenientes (pais, alunos, professores, funcionários):

  
55 Scott (2001) aponta três grandes tipos de fontes institucionais com impacto nas organizações, a saber: o 
Estado-Nação, as profissões, as organizações internacionais e os suportes culturais. O Estado, entendido 
como actor colectivo (porque congrega vários actores, semi-autónomos, com competências diversas e 
próprias), exerce pressões reguladoras e normativas sobre as organizações porque as diversas estruturas que o 
integram podem impor regras e exercer o controlo regulador e ainda porque estimula pressões normativas 
sobre as organizações que acabam por se traduzir em mudanças. O Estado, enquanto estrutura institucional, 
exerce também influências sobre as organizações, por exemplo, através da competência de definir as leis do 
trabalho, os direitos dos cidadãos, que determinam a acção dos actores, quer individuais, quer colectivos 
(Scott, 2001: 128). Por exemplo, olhando para o caso português os professores e as escolas são condicionadas 
pelo Estatuto da Carreira Docente e pela Lei de Bases do Sistema Educativo, pelo que as influências do 
Estado, enquanto estrutura institucional, se fazem, sobretudo, ao nível regulador e normativo. Quanto às 
profissões, através de associações profissionais (como é o caso das ordens e associações de professores) 
exercem o seu controlo sobre as organizações através de processos cognitivos e normativos, na medida em 
que criam tipificações e modelos para a acção, influenciando, assim, a criação de sistemas de crenças. Scott, 
citando Scott e Backman, diz o seguinte: “More than other groups,“the professions rule by controlling belief 
systems. Their primary weapons are ideas. They exercise control by defining reality – by devising 
ontological frameworks, proposing distinctions, creating typifications, and fabricating principles or 
guidelines for action” (2001: 129). No atinente às organizações internacionais, estas exercem a sua influência 
através da definição de referenciais a ter em conta na elaboração das regras. A ênfase nos aspectos culturais e 
cognitivos é o aspecto que mais tem marcado as abordagens neo-institucionais, incluindo o seu impacto no 
meio organizacional e consequentemente nas organizações individuais. Os efeitos institucionais estão 
subjacentes aos vários modos de legitimação: cognitiva, normativa e reguladora.
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“Both groups are important. Schools need to keep their environmental constituencies happy, and the 

evidence suggests that they have been able to do so […] For this reason, school organizations are 

highly sensitive to dissidence and dissatisfaction, and they attempt to modernate, coopt, and conceal 

it” (1992: 56).

Em conclusão, as organizações escolares garantem a sua legitimidade e, 

consequentemente, a sua sobrevivência se mantiverem a conformidade ao nível das 

estruturas e dos processos com as regras institucionalizadas, se mantiverem níveis de 

interacção como o seu meio e, por fim, se mantiverem níveis elevados de satisfação dos 

intervenientes:

“The system maintains its coherence and legitimacy by conforming to an agreed-on set of 

institutional rules, by maintaining high levels of interpenetration with its environment, and by 

cultivating high levels of participant satisfaction” (Meyer, Scott e Deal, 1992: 58).

Esta conformidade com as regras institucionais e com as crenças socialmente 

reconhecidas, leva as organizações escolares a introduzirem nas suas estruturas os 

elementos institucionais de forma ritualizada e cerimonial e a promoverem a lógica de

confiança e boa fé que garante a coesão da organização.

3.9. A escola como sistema debilmente articulado

Como já tivemos oportunidade de referir, uma das teses neo-institucionais56 é a de 

que as organizações fortemente institucionalizadas tendem a ser sistemas debilmente

articulados estando a estrutura separada da acção, como forma de proteger a estrutura 

formal das inconsistências resultantes da forte influência do meio institucional, sendo a 

lógica de confiança e boa fé o elo de ligação entre a estrutura e a actividade técnica. 

Convocando argumentos que se prendem com a legitimidade organizacional baseada no 

isomorfismo com o meio institucional, a escola tende a ser um sistema debilmente 

articulado ao desarticular a estrutura formal da actividade técnica, protegendo, assim, a 

primeira, das inconsistências da segunda. Esta desarticulação traduz-se na descoordenação 

entre as diversas estruturas e órgãos, entre os planos da orientação para a acção e da acção 

  
56 Esta é uma das proposições defendidas por Meyer e Rowan (1991) quando consideram a estrutura formal 
como mito e cerimónia.
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(Lima, 1998 e 2001), bem como ao nível da estrutura hierárquica, na medida em que a 

articulação entre a direcção da escola e os professores, os alunos e os funcionários é débil. 

Esta desarticulação deve-se ao facto de, como refere Jorge A. Costa:

“a função prioritária da escola consiste em responder às normas, aos valores e às expectativas da 

sociedade, estando, por isso, em causa a legitimação da sua própria existência. As estruturas formais 

transformam-se, então, em mitos e cerimónias” (Costa, 1998: 99-100).

Meyer, Scott e Deal (1992: 49) consideram as organizações escolares sistemas

debilmente articulados, uma vez que não apresentam coordenação entre as estruturas 

organizacionais e as actividades de instrução (actividades de ensino-aprendizagem), ou 

seja, a principal actividade técnica da escola. Na sequência do que já expusemos 

anteriormente, as organizações escolares preocupam-se mais com a conformidade em 

relação às categorias socialmente estabelecidas para a escola57 do que em controlar as 

actividades de ensino-aprendizagem (instrução).

O controlo directo sobre as actividades de ensino-aprendizagem introduziria 

incerteza e ambiguidade na vida da organização, o que comprometeria a conformidade 

relativamente às regras e crenças institucionalizadas. Isto é: as bases de legitimidade da 

organização seriam comprometidas, uma vez que esta assenta na conformidade em relação 

às regras institucionais. Assim, as organizações escolares mantêm esse lado invisível, 

através da descoordenação entre as estruturas e a actividade técnica, o que lhes permite 

manter a credibilidade, recorrendo, por isso, à lógica de confiança e boa fé e ao mito do 

profissionalismo docente58. Por esta razão, os objectivos organizacionais são ambíguos e a 

avaliação das actividades de ensino-aprendizagem são evitadas, pois elas poderiam 

comprometer a conformidade com as regras instituídas e abalar a legitimidade 

organizacional. A este propósito, Meyer, Scott e Deal (1992) referem:

  
57 Meyer e Rowan referem este desequilíbrio entre o fraco controlo da actividade de instrução e o forte 
controlo das categorias simbólicas racionalmente instituídas, da seguinte forma: “Educational organizations 
are formed to instruct and socialize. Their specific activity in these two areas, however, seems to be diffusely 
controlled, in good part outside formal organizational controls. On the other hand, the ritual classifications of 
schools are precisely specified, closely inspected, and tightly controlled” (1992: 78-79).
58 Meyer, Scott e Deal referem-se a esta questão do seguinte modo: “these uncertainties can be stabilized by 
rendering them invisible – they can be delegated to the trusted care of particular teachers who operate 
backstage, behind closed doors. The delegation of instructional matters to individual teachers is often 
justified by emphasizing teachers’professional characteristics. The creation of professional actors is a well-
known device for dealing with technical uncertainty” (1992: 58).
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“For in many respects conformity to wider institutional rules is incompatible with detailed control 

over technical work activity. Such control reveals inconsistencies and conflicts among institutional 

rules, raises questions about the effectiveness of the programs, exposes vague and vacuous goals and 

procedures, and makes explicit the difficulties and problems of implementation. Under such 

circumstances, tight coupling of the organizational structure with the technical activities can only 

lower the legitimacy and threaten the survival of the organization” (1992: 61).

Esta questão relaciona-se com a dependência das organizações em relação ao meio 

ou aos meios, uma vez que os meios institucionais são plurais, pluralidade essa geradora de 

inconsistências que conduzem as organizações à adopção de estratégias para a sua 

superação, entre elas a desarticulação entre o “nível da política” e o “nível operacional”, 

como assinala Ellström:

“Institutional environments are, however, often pluralistic and may incorporate inconsistent 

elements. Furthermore, an organization may be related to different institutional environments, which 

expose the organization to conflicting demands that are difficult to handle simultaneously. Given 

such inconsistencies, organizations are assumed to develop different coping strategies. One example 

of such a strategy is the tendency of many organizations to decouple the policy level from the 

operational level, or the formal from the informal organization” (1992: 12).

Assim, a desarticulação entre a estrutura e a actividade organizacionais decorre da 

dependência das organizações em relação ao meio, como também assinala Meyer (1994: 

34). Daí que, como já vimos quando abordámos a questão da legitimidade organizacional, a 

estabilidade das organizações dependa da sua desarticulação interna e da legitimação 

externa:

“Stable organizing requires and results from external legitimation and may be quite consistent with a 

good deal of internal looseness. Local functional requirements are not the central source of 

organizational structure, and they are not likely to be fully consistent with it” (Scott e Meyer, 1994: 

2).

As organizações escolares, influenciadas por uma diversidade de meios 

institucionais, das quais decorrem respostas organizacionais plurais, conseguem a sua 

estabilidade interna e a sua legitimidade externa através de mecanismos de desarticulação 

que consiste na relativa independência entre os vários níveis – “político” e “operacional” 
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(Ellström, 1992) ou das “orientações para a acção” e da “acção organizacional”59 (Lima, 

1998 e 2001).

4. A avaliação das organizações escolares num quadro neo-institucional

Convocando os aspectos que assumimos como definidores da teoria neo-

institucional, anteriormente abordados, vamos fazer uma interpretação da avaliação das 

organizações escolares, embora, de quando em vez, já o tenhamos feito, constituindo este 

exercício uma tentativa de síntese do quadro teórico neo-institucional integrador do nosso 

trabalho.

Vimos anteriormente que, numa perspectiva neo-institucional, sobretudo a 

veiculada por Meyer e Rowan (1991), as organizações incorporam procedimentos definidos

por forças institucionais exteriores, aumentando, deste modo, a sua capacidade de 

sobrevivência e a sua legitimidade, independentemente da eficácia dos procedimentos 

adoptados. Assim, as técnicas, as políticas e os programas institucionalizados pelas 

organizações escolares constituem mitos racionais, adoptados de forma ritualizada, 

garantindo a conformidade com as regras culturais dominantes. Neste sentido, as práticas 

de avaliação organizacional, à semelhança das práticas de avaliação dos alunos, 

  
59 De modo a analisar a organização educativa segundo o “modelo de funcionamento díptico” (Lima, 1998 e 
2001), marcado pela coexistência dos modelos que vêem a escola como anarquia organizada, por um lado, e 
como burocracia racional, por outro, o autor define dois planos de análise: o “plano das orientações para a 
acção organizacional” e o “plano da acção organizacional”. O primeiro contempla as regras formais 
veiculadas pela administração central e orientam os objectivos oficiais da organização, pautando a acção 
organizacional pela conformidade normativa (Lima, 2001: 51). Mas o “plano da orientação para a acção” 
situa-se também ao nível das “estruturas informais”, contemplando, neste caso, as “regras não-formais” e as 
“regras informais” (Lima, 2001: 52-53). Enquanto as regras formais, dada a sua natureza oficial, se 
apresentam estruturadas e inscritas em documentos, as regras “não-formais” são produzidas na organização e 
apresentam um carácter estruturado ou semi-estruturado, podendo orientar-se tanto para a “formulação de 
procedimentos operativos das regras formais, como para áreas de intervenção não formalmente 
regulamentadas ou legalmente consideradas. Podem ser regras interpretativas das regras formais ou 
simplesmente regras alternativas” (2001: 53-54). As “regras informais” apresentam-se como regras não 
estruturadas, de natureza circunstanciada e não são generalizadas a toda a organização (Lima, 2001: 54). 
Pensamos que documentos como o projecto educativo, o regulamento interno, o projecto curricular de escola 
e o plano anual de actividades se situam nos dois níveis da orientação para a acção: no nível “formal”, na 
medida em que eles não constituem uma iniciativa da escola, mas sim da administração central que, através 
de normativos legais, estabelece a sua necessidade ao nível formal; ao nível “não-formal”, na medida em que 
alguns aspectos neles contidos não têm um carácter formal – são produzidas na organização –, embora 
possam constituir regras interpretativas de regras formais. O “plano da acção organizacional” diz respeito às 
regras manifestas e ao desempenho dos actores, como assinala o autor: “transita-se das orientações, do 
domínio do que deve ser, qualquer que seja a sua referência e o tipo de regras que toma como base, para o 
domínio daquilo que é, ou seja, para o domínio das regras efectivamente actualizadas” (Lima, 2001: 55).
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institucionalizam-se, transformando-se em mitos, rituais ou cerimónias, fazendo das 

organizações escolares aquilo que se espera que sejam.

Podemos considerar que as pressões institucionais exercidas pelas políticas da livre 

escolha da escola pelos pais com base no mito da qualidade da escola, pela administração 

central através do enquadramento normativo da avaliação60das escolas associado a modelos 

de melhoria (como são o caso das escolas eficazes, da melhoria da escola e da melhoria 

eficaz da escola), pelas produções académicas que vão teorizando modelos de avaliação 

das escolas, pelos programas de avaliação externa61, bem como por programas piloto62 que 

se têm aplicado nas escolas, conduzem as organizações escolares a introduzirem práticas de 

avaliação como mitos racionais, que, por serem factos objectivos, legitimados 

externamente, são consideradas a melhor forma de fazer as coisas (taken for granted) 

garantindo, assim, a conformidade com os seus meios institucionais e, consequentemente, a 

sua legitimidade.

Vejamos, por exemplo, o caso dos domínios a considerar num processo de 

avaliação organizacional ou dos critérios de qualidade que podem ser adoptados pelas 

organizações escolares por serem considerados imprescindíveis pela administração, pelos 

académicos, por um qualquer programa de avaliação que funciona como modelo ou pela 

opinião pública. Dado o carácter de imprescindibilidade que lhes é atribuído, porque 

legitimados externamente, as organizações escolares adoptam-nos, independentemente do 

seu valor técnico. Licínio Lima (2002: 25), ao referir-se às influências exercidas pelos 

modelos organizacionais nas práticas e políticas de avaliação, considera que o discurso que 

as acompanha evidencia um conjunto de expressões63 subsidiárias dos diversos modelos, o 

que consideramos ser um exemplo da legitimação de categorias racionalmente construídas 

e integradas por processos isomórficos nas organizações escolares. Deste modo, ao integrar 

elementos legitimados externamente e definidores da sua identidade, enquanto organização 

  
60 A Lei nº 31/2002, de 20 de Dezembro aprova o sistema de avaliação da educação e do ensino não 
superior, concretizando assim o previsto no artigo 49º da Lei de Bases do Sistema Educativo.
61 O caso mais paradigmático é o Programa de Avaliação Integrada das Escolas, dado o número de escolas 
que envolveu. 
62 Damos como exemplo o Projecto Qualidade XXI, cuja iniciativa pertenceu ao extinto Instituto de Inovação 
Educacional e que chegou a ser uma referência para algumas escolas portuguesas.
63 Licínio Lima (1992: 25) dá como exemplos as seguintes expressões: “organização complexa”; “cultura da 
escola”; “clima da escola”; “liderança”; a “escola como anarquia organizada”; “a escola como centro de 
políticas educativas”; “a territorialização das políticas educativas”; “as escolas eficazes”; “avaliação da 
qualidade e do desempenho da escola”; “autonomia da escola”; “projecto educativo”.
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escolar, ou seja, como mitos racionais, a escola garante a sua sobrevivência e a sua 

legitimidade social, como assinalam Meyer e Rowan:

“Organizations witch incorporate institutionalized myths are more legitimate, successful, and likely 

to survive” (1991: 61).

Em suma, as práticas de avaliação, os indicadores a ter em conta e os critérios de 

qualidade são integrados pelas organizações escolares como regras culturais que ao 

institucionalizarem-se lhes dão identidade (Meyer, Boli e Thomas, 1994: 10). Da 

integração de actividades culturalmente aceites e do funcionamento de acordo com as 

normas e as regras depende a legitimidade e, consequentemente, a sobrevivência 

organizacional (Scott, 2001: 158).

A questão do isomorfismo institucional representa um dos aspectos com maior 

relevância na teoria neo-institucional assumindo, na perspectiva de DiMaggio e Powell 

(1991b), uma resposta às solicitações do meio, explicando a homogeneidade organizacional 

e, na de Meyer e Rowan (1991), uma estratégia organizacional para a sobrevivência e 

legitimação. O isomorfismo institucional surge, pois, associado à conformidade com o 

meio institucional64, pelo que partindo dos três mecanismos para o isomorfismo 

(isomorfismo coercivo, isomorfismo mimético e isomorfismo normativo) propostos por 

DiMaggio e Powell (1991b) e das estratégias de conformidade com o meio (conformidade 

categórica, conformidade estrutural, conformidade processual e conformidade pessoal) 

definidas por Scott (1992a) e sem esquecer os três pilares definidores das instituições 

(normativo, regulador e cultural-cognitivo) apresentados por Scott (2001), procuramos 

analisar quais os processos para a conformidade com o meio que estão em jogo no caso da 

avaliação das organizações escolares.

Parece-nos que quando as organizações assumem o discurso e as práticas de 

avaliação que outras organizações, consideradas bem sucedidas, aplicam ou que um 

determinado programa como é o caso do Programa de Avaliação Integrada das Escolas, 

veicula, estamos perante a conformidade categórica, tal como Scott (1992a) a entende, que 

tem subjacente essencialmente o isomorfismo mimético. Situação idêntica pode aplicar-se à 

integração de práticas de avaliação e crenças culturais sobre a avaliação por influência de 
  

64 Como já assinalámos anteriormente, a relevância das pressões exercidas pelo meio nas organizações 
escolares prende-se com a diversidade de agentes institucionais (pais, alunos, professores, legisladores, 
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agentes de institucionalização pertencentes a um meio institucional mais alargado (caso dos 

organismos internacionais) ou por influência de organizações pertencentes a outros campos 

organizacionais (caso das empresas).

Numa perspectiva que enfatiza os aspectos culturais e cognitivos das instituições, 

os processos miméticos apresentam-se como estratégias seguras para a conformidade, pois 

não se desviam daquilo que foi legitimado externamente, que foi dado como adquirido 

(taken for granted), pelo que a integração de práticas de avaliação, através de um 

isomorfismo mimético, garante a legitimidade organizacional. Todavia, consideramos que, 

no caso da avaliação das organizações escolares, a conformidade com o meio se faz 

também através de mecanismos coercivos. É assim, quando as organizações escolares 

integram práticas de avaliação, valorizando determinados aspectos a avaliar, determinados 

critérios de qualidade ou introduzem mudanças na organização da escola, porque estes 

foram impostos reguladora e coercivamente pelo Estado, através de disposições legais, pela 

inspecção na sequência de uma acção inspectiva ou da implementação de um programa de 

avaliação externa. No caso do Programa de Avaliação Integrada das Escolas, pensamos 

que as mudanças introduzidas nas escolas intervencionadas têm subjacente o isomorfismo 

coercivo e mimético, pelo que, neste caso, estaremos perante a conformidade processual, 

de acordo com Scott (1992a).

Como já referimos anteriormente, as organizações escolares, fortemente 

institucionalizadas, sobretudo em sistemas centralizados como ainda é o português, fazem 

depender a sua sobrevivência da legitimação resultante da conformidade com os meios 

institucionais. Por outro lado, esta influência dos meios institucionais nas organizações é 

geradora de desarticulação entre a estrutura organizacional e a actividade técnica que leva 

as organizações, como a escola, a evitar actividades de controlo (avaliação e inspecção), 

como forma de não dar visibilidade aos aspectos marcados pela débil articulação, pois, 

como referem Meyer, Scott e Deal:

“any attempt to develop actual direct controls over instruction would introduce enough arbitrariness 

and uncertanty into organizational life to cause all sorts of difficulties in enacting the standardized 

categories institutionally required of schools” (1992: 58).

      
políticos, jornalistas, inspectores) pelo que as respostas organizacionais tendem a ser isomórficas com o meio 
institucional.
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A aparente estabilidade organizacional é mantida através da lógica de confiança e 

de boa fé que, nas organizações escolares, está associada ao mito do profissionalismo 

docente:

“the myth of teacher professionalism helps to justify the confidence placed in teachers and to 

legitimate the buffering of uncertainty in the performance of pupils and teachers in educational 

organizations” (Meyer e Rowan, 1992: 92).

A avaliação e a inspecção, por constituírem afirmações públicas do controlo social, 

violam o princípio de que todos actuam de forma competente e de boa fé, razão pela qual 

as organizações as minimizam e ritualizam65 de modo a manterem a conformidade com as 

exigências dos seus meios institucionais. O mesmo acontece com os agentes externos que 

aceitam cerimonialmente, pelo seu valor aparente, as acreditações e as metas ambíguas das 

organizações (Meyer e Rowan, 1991: 59-60).

Nesta perspectiva, a escola tende a encontrar mecanismos formais com vista à 

construção de uma imagem pública que responda às exigências do contexto em que se 

insere. Assim, os processos de avaliação das escolas podem, por um lado, constituir esses 

mecanismos formais de legitimação e credibilidade e, por outro, devido à articulação débil 

que caracteriza as organizações escolares, os actores tendem a ritualizar os processos de 

avaliação, mantendo, assim, a conformidade com os objectivos formais66. 

  
65 Meyer e Rowan consideram que as organizações que mantêm elevados níveis de confiança e boa fé 
institucionalizaram a inspecção e a avaliação como rituais e cerimónias: “All organizations, even maintaining 
high levels of confidence and good faith, are in environments that have institutionalized the rationalized 
rituals of inspection and evaluation. And inspection and evaluation can uncover events and deviations that 
undermine legitimacy. So institutionalized organizations minimize and ceremonialize inspection and 
evaluation. In institutionalized organizations, in fact, evaluation accompanies and produces illegitimacy” 
(1991: 59).
66 Araújo (1996: 96) refere alguns exemplos da ritualização das práticas de controlo das actividades de 
instrução, tais como o ritual que se verifica na generalidade das escolas portuguesas em sede de grupo 
disciplinar ou departamento curricular e que diz respeito à informação dada por cada professor para registar 
na acta sobre o cumprimento dos programas e/ou planificações ou ainda o ritual diário do registo do sumário 
no livro de ponto, este também uma instituição nas escolas portuguesas. O autor considera que “estas 
actividades poderão ser entendidas como inspecções rituais das actividades lectivas, grandemente 
desarticuladas das referidas actividades, mas com algum valor de legitimação externa, visto que ficam 
registos escritos formais passíveis de evocação e de racionalização a posteriori, em caso de necessidade 
(nestes casos, podemos mesmo dizer que a ambiguidade dos registos funciona como um valor acrescentado)” 
1996: 96-97). 
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Embora as escolas sejam consideradas organizações muito institucionalizadas e 

debilmente articuladas, em que a legitimidade organizacional depende da conformidade 

com o meio institucional e não da sua eficácia, como é o caso das organizações dominadas 

pela lógica de mercado em que o locus de legitimidade reside na produção e nos resultados, 

ou seja, na eficácia (Meyer, Scott e Deal, 1992: 63), colocamos a seguinte questão: se 

alguns autores consideram que a avaliação das escolas se inscreve numa lógica de mercado 

ou de quase-mercado da educação (Afonso, 1998; 2002a; 2002b), até que ponto a pressão 

exercida por essa lógica conduzirá as organizações escolares à procura de legitimação com 

base na eficácia e não na conformidade com o meio institucional? Situar-se-á a resposta 

organizacional ao avanço das regras de mercado na educação, na institucionalização de 

práticas de avaliação de forma cerimonial e ritualizada, desarticuladas da actividade 

técnica, mas com valor legitimador ou coexistirão a conformidade com o meio institucional 

e a preocupação com o desempenho? 

Apesar das interrogações que deixámos acerca da conflitualidade entre a 

legitimidade organizacional baseada na conformidade institucional e a baseada na eficácia, 

que talvez a investigação empírica venha trazer contributos para o seu esclarecimento, 

continuamos a nossa análise na linha do que vínhamos expondo. A avaliação é hoje 

entendida como uma prática que as escolas devem prosseguir como forma de se tornarem 

organizações de qualidade, pelo que adquire um carácter de imprescindibilidade com vista 

à credibilização social das organizações escolares. Por isso, estas integram,

isomorficamente com os seus meios institucionais, a avaliação e os critérios externos de 

qualidade a ele associados como um mito racional, para se legitimarem e garantirem a sua 

sobrevivência.

Contudo, uma vez que a avaliação externa pode trazer ilegitimidades, admitimos 

que as organizações escolares tendem, numa perspectiva de lógica de confiança e de boa 

fé, a ver a auto-avaliação como a modalidade que melhor responde à nova necessidade 

organizacional e, em simultâneo, a minimizar a avaliação externa. Acresce, ainda, que as 

organizações escolares tendem a apresentar-se debilmente articuladas, entre o “plano da 

orientação para a acção” e o da “acção organizacional” (Lima, 2001), dando mais 

importância à conformidade com as regras culturais do que ao controlo das actividades de 

ensino-aprendizagem. Este – o controlo das actividades de ensino-aprendizagem – poderia 

significar a perda da base de legitimidade ao tornar visível a desarticulação, pelo que é 
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evitado, mantendo as actividades de ensino-aprendizagem invisíveis e garantindo a 

credibilidade organizacional através da lógica de confiança e de boa fé, apelando ao 

profissionalismo docente. Assim, as organizações escolares tendem a integrar a avaliação 

de forma ritualizada, protegendo a actividade técnica, isto é, as actividades de ensino-

aprendizagem, da avaliação, pelo que admitimos que preferem a avaliação interna à 

avaliação externa, como forma de manter invisível a actividade técnica. Também sobre esta 

questão, esperamos vir a encontrar explicações com base no estudo empírico.



 



 

Capítulo 2
Avaliação das organizações escolares: paradigmas e modalidades

Abordar a avaliação das escolas implica clarificar o que se entende por avaliação, os 
paradigmas teóricos subjacentes às diferentes modalidades de avaliação, bem como as 
lógicas a que estas se subordinam. Só assim, podemos saber do que se trata quando 
falamos de avaliação externa ou de auto-avaliação. Socorrendo-nos do contributo de 
vários autores, procuramos, neste capítulo, abordar com um enfoque teórico os aspectos 
acima referidos. Eles permitir-nos-ão situar e interpretar o Programa de Avaliação 
Integrada das Escolas que, em concreto, estudaremos neste trabalho.
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1. A avaliação das organizações escolares

A avaliação das organizações escolares, incluindo o conceito de avaliação, pode 

referenciar-se a várias perspectivas teóricas, tanto no que respeita às teorias da avaliação, 

como às teorias organizacionais, sendo, neste último caso, umas de carácter interpretativo e 

outras de carácter prescritivo, subsidiárias, quer das teorias racionais que apresentam 

concepções de escola “mecanicistas e instrumentais de organização escolar (‘organon’)” 

(Lima, 2002a: 26), quer das teorias que, rompendo com este paradigma, valorizam os 

aspectos simbólicos,  políticos, ambíguos e institucionais na abordagem organizacional. 

Também do ponto de vista metodológico, a avaliação das escolas tem subjacentes 

paradigmas que, conjuntamente com as concepções organizacionais de escola, acabam por 

enformar modos de avaliar as escolas.

2. Em torno do conceito de avaliação

Antes de mais, importa clarificar que, quando nos referimos ao conceito de 

avaliação, temos em consideração a avaliação educacional e não apenas a avaliação 

institucional, uma vez que esta, do ponto de vista teórico-conceptual, é indissociável da 

anterior.

O conceito de avaliação não foi sempre o mesmo ao longo dos tempos estando 

relacionado com o paradigma teórico que o enforma. De acordo com Casanova (1999), a 

avaliação em educação surge dentro do paradigma quantitativo que, de certo modo, a tem 

marcado até aos dias de hoje, como assinalam as palavras que transcrevemos: 

“éste es el contexto en el que surge la evaluación científica en educación, dentro de un paradigma 

esencialmente cuantitativo y de mentalidad tecnocrática, y por el cual se va a encontrar 

condicionada hasta ahora” (1999: 19).

Para Rosales (1990: 19), a vinculação da avaliação a diferentes paradigmas traduz-

se em três grandes momentos, a saber:

- Até aos anos sessenta: a avaliação convencional associada ao paradigma 

quantitativo, positivista;

- Durante os anos sessenta: a avaliação vincula-se ao movimento de accountability;
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- A partir dos anos setenta: a avaliação segue os novos paradigmas de investigação 

(qualitativos), renovando-se o conceito de avaliação sem, no entanto, se afastar 

totalmente do paradigma quantitativo.

Alaiz, Góis e Gonçalves (2003), ao referirem-se à evolução do conceito de 

avaliação, apresentam quatro gerações:

1ª geração – é marcada pela medição, ou seja, avaliar é medir; 

2ª geração – a avaliação centra-se nos objectivos. Pretende-se identificar os pontos 

fortes e os pontos fracos do que é avaliado tendo como referência os objectivos 

previamente definidos;

3ª geração – a finalidade é emitir um juízo acerca da qualidade do que é avaliado;

4ª geração – pretende encontrar consensos sobre o objecto de avaliação. É uma 

perspectiva de avaliação que radica no construtivismo.

Apresentamos de forma sucinta alguns momentos da evolução do conceito de 

avaliação dentro do horizonte temporal do século XX, sobretudo na última metade, pois o 

conceito de avaliação que vigora hoje resulta de um percurso histórico que importa referir1. 

Assim, vamos seguir este percurso, tendo em conta as perspectivas apresentadas por 

Rosales (1990), Requena (1995) e Casanova (1999), relativamente à evolução do conceito 

de avaliação em contextos educacionais. Iniciamos com Tyler, que marcou a teoria da 

avaliação nas décadas de 40, 50 e 60, para quem a avaliação traduz o confronto dos 

resultados com os objectivos previamente definidos. Este conceito de avaliação traduziu-se 

na chamada pedagogia por objectivos que, segundo Casanova (1999: 19), deixou marcas 

até aos dias de hoje.

Um outro momento coincide com o contributo de Cronbach para quem a avaliação 

é “a recolha e uso da informação para tomar decisões sobre um programa educativo” 

(Casanova, 1999: 20). A informação adquire para Cronbach uma importância relevante 

pois “quem toma decisões deve possuir um conhecimento muito completo da realidade e, 

por isso, as informações devem ser minuciosas e amplas, recorrendo às mais variadas 

fontes” (Rosales, 1990: 23). Este conceito de avaliação introduz a importância desta para a 

  
1 Requena (1995: 15), ao referir-se à evolução da avaliação institucional no panorama internacional durante o 
séc. XX, na esteira de Stufflebeam e Shinkfield (1995: 32-42), identifica as seguintes fases: i) período pré-
Tyler em que a avaliação era quase nula; ii) a época de Tyler, centrada na avaliação por objectivos; iii) a 
época da inocência em que a avaliação perde importância; iv) a época do realismo, entre 1958 e 1972, em 
que a avaliação institucional adquire carácter próprio; v) a época do profissionalismo, a partir de 1973, em 
que a avaliação se consolida.



  Avaliação das organizações escolares: paradigmas e modalidades
  

93

tomada de decisões, isto é, a avaliação traduz-se na recolha sistemática de informações 

com vista à tomada de decisões.

Scriven marca, sobretudo, a década de 70 do séc. XX e está normalmente associado 

à origem da avaliação formativa trazendo para a avaliação a necessidade de avaliar 

processos mais do que resultados2. É Scriven quem introduz os conceitos de avaliação 

sumativa (ligada aos resultados) e de avaliação formativa (ligada aos processos). Este autor 

propõe que o avaliador desconheça os objectivos inicialmente definidos, sendo os critérios 

de avaliação “extraídos do estudo das necessidades daqueles que estão implicados no 

ensino” (Rosales, 1990: 22). Para Casanova (1999: 21), esta forma de ver a avaliação traz 

para o processo a ideologia do avaliador e o sistema de valores que impera na sociedade, o 

que, naturalmente, influencia a avaliação. Para Scriven, avaliar consiste basicamente em 

emitir um juízo de valor (Requena, 1995: 72), pelo que a subjectividade do avaliador está 

presente no processo de avaliação. De forma a ultrapassar a subjectividade inerente aos 

processos de avaliação, desenvolveu-se a ideia da necessidade de definir indicadores, o que 

veio a traduzir-se na avaliação criterial que confronta o desempenho com um conjunto de 

critérios previamente definidos.

Outros contributos que seleccionámos, sobretudo porque temos como objecto de 

estudo a avaliação das escolas, são os de MacDonald e Parlett, que na década de 70, 

enfatizaram o carácter holístico da avaliação, propondo a utilização de metodologias 

diversificadas na recolha de dados de modo a “responder às necessidades e perspectivas de 

todos os implicados no ensino e informá-los de maneira compreensível, com a utilização 

de linguagens profissionais de uso comum” (Rosales, 1990: 23). Considerámos também 

fundamental o contributo de Stufflebeam (décadas de 70 e 80), que retoma a ideia de 

Cronbach quanto à importância da avaliação para o processo de tomada de decisões, 

acrescentando-lhe o seu carácter holístico. Como sublinha Requena (1995: 70), 

Stufflebeam tem uma visão sistémica da avaliação, ao considerar quatro tipos de 

avaliação3, a saber: avaliação de contexto, avaliação de entrada (imput), avaliação do 

processo e avaliação do produto (output). Segundo Rosales (1999: 24), Stufflebeam 

considera que a avaliação deve ter por objectivo fundamental a melhoria da qualidade, 

ideia que merece a nossa concordância a partir da análise das palavras de Stuffleabeam e 
  

2 A ênfase na avaliação de processos vem a ser posta posteriormente por outros teóricos da avaliação, 
nomeadamente, Stufflebeam, Parlett e Hamilton na década de 70 e Kemmis, na década de 80 (Rosales, 1990: 
20).
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Shinkfield (1995: 175) quando, ao referirem-se à proposta conceptual do primeiro destes 

autores, a consideram “orientada hacia el perfeccionamento”.

Casanova considera que, actualmente, o conceito de avaliação matiza as 

características dos conceitos de avaliação dos contributos atrás mencionados, referindo-se, 

sobretudo, a Tyler, Cronbach e Scriven, como refere:

“se matizan sus elementos, se profundiza en ellos de forma interesante y enriquecedora, se enfatiza 

más o menos alguna de sus funciones, se pone mayor interés en los procedimientos o en los 

condicionantes con que se encuentra” Casanova (1999: 23).

Nesta linha de pensamento, encontramos actualmente alguns autores para quem a 

avaliação reúne várias das características que referimos anteriormente, de que pode ser 

exemplo De Ketele para quem avaliação se traduz no seguinte: 

“L’évaluation est pour nous le processus qui consiste à recueillir un ensemble d’informations 

pertinentes, valides et fiables, et d’examiner le degré d’adéquation entre cet ensemble d’informations 

et un ensemble de critères choisis adéquatement en vue de fonder la prise de décision” (De Ketele, 

1986 : 266).

Podemos então concluir que o conceito de avaliação é plural, pois depende do ou 

dos paradigmas teóricos que o abrigam e da forma como estes se matizam. No caso da 

avaliação institucional, as teorias organizacionais são também convocadas quando se 

procura uma definição de avaliação, pois cada perspectiva teórica é a matriz que define a 

forma de conceber e fazer a avaliação das escolas (Bolívar, 1994: 251).

3. Paradigmas de avaliação das escolas

A avaliação das escolas, como de resto toda a avaliação aplicada a contextos 

educativos, pode referenciar-se a dois grandes paradigmas: o paradigma quantitativo e o 

paradigma qualitativo. Cada uma destas perspectivas abriga o método e as técnicas a 

utilizar, as funções da avaliação, os referentes da avaliação e a posição (avaliador interno 

/avaliador externo) de quem avalia. Sobre esta relação, Casanova diz o seguinte:

      
3 Sobre estes quatro tipos de avaliação ver Stufflebeam e Shinkfield (1995: 190-204).
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“el concepto de evaluación del que se parta condiciona el modelo de desarrollo de la misma, pues si 

su meta y su funcionalidad son eminentemente formativas, todos los pasos que se den para ponerla 

en práctica deben serlo igualmente. Es decir, el planteamiento debe incidir en los fines que se 

pretenden e incorporar al proceso a todos los implicados en la realización o afectados por los 

resultados que puedan aparecer; las técnicas e instrumentos que se determinen y seleccionen o 

elaboren deben contribuir también a la mejora del proceso evaluado; el informe final y las 

decisiones que se tomen colaborarán a su positiva aceptación por parte de los destinatarios y éstos, 

del mismo modo, serán todos los interesados e integrantes de las actividades o situaciones 

evaluadas. Por el contrario, si la finalidad de la evaluación es sumativa, tanto el planteamiento 

inicial como las técnicas e instrumentos utilizados deberán ser válidos y útiles para permitir valorar 

los productos o resultados que se evalúan” (1999: 61).

Assim, vamos tentar apresentar os traços que marcam cada uma das perspectivas ou 

paradigmas de avaliação das escolas, que enunciámos acima.

Paradigma quantitativo – valoriza sobretudo os resultados, não se preocupando 

com os processos, recorrendo a técnicas quantitativas, entendidas como sendo as únicas 

objectivas e rigorosas e, portanto, capazes de fornecerem dados válidos e fiáveis para a 

interpretação da realidade4. Casanova (1992: 43), ao referir-se aos tipos de avaliação 

segundo a sua finalidade, convoca o conceito de avaliação sumativa que considera 

adequado à avaliação de produtos com resultados precisos e quantificáveis e, como tal, 

enquadrável neste paradigma quantitativo. 

A avaliação quantitativa está ao serviço de uma perspectiva que encara a educação 

como um “processo tecnológico” (Requena, 1995: 91), pelo que o seu principal objectivo é 

verificar o nível de consecução dos objectivos definidos. A avaliação quantitativa serve, no 

entender de Bolívar (1994: 254), uma “lógica instrumental” marcada pela aliança entre as

perspectivas positivistas, da gestão empresarial e do utilitarismo. As escolas são, deste 

modo, entendidas como organizações racionais-burocráticas, pelo que a avaliação assume 

formas tecnocráticas (Bolívar, 1994: 254), estando os dados da avaliação ao serviço do 

controlo e da regulação. A sua função é essencialmente de controlo e da prestação de 

contas5 (accountability), como refere Bolívar:

  
4 Requena (1995: 90) diz que o paradigma quantitativo da avaliação das escolas se caracteriza por “la 
búsqueda y la creencia en la objetividad de la evaluación. La objectividad en la ciência y en la evaluación es 
el resultado de la fiabilidad y validez de los instrumentos de recogida y análisis de los datos”.
5 Também Figueiredo e Góis (1995: 18) corroboram esta opinião quando dizem que a avaliação das escolas a 
coberto do paradigma positivista “tem por objectivo obter informações sobre o estado do sistema educativo. 
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“[…] la evaluación de los centros debe servir para mejorar la gestión, hacer un uso más eficiente de 

los recursos, emprender acciones formativas, tomar decisiones políticas, etc.” (1994: 254).

Este é o paradigma de avaliação que normalmente está associado à avaliação 

externa das escolas. De acordo com ele, os referentes de avaliação são definidos 

externamente à escola e são uniformes, ou seja, aplicáveis a todas as escolas, 

independentemente do seu contexto, possibilitando, assim, a comparação dos resultados e a 

sua hierarquização. 

Tendo em conta o aspecto mensurável, com vista ao controlo e selecção, que 

caracteriza o paradigma quantitativo da avaliação das escolas, e retomando o pressuposto 

de que as políticas, modelos e práticas de avaliação das escolas têm como referentes os 

modelos organizacionais de escola, podemos dizer que a avaliação das escolas abrigada 

pelo paradigma positivista e pela lógica gerencialista da educação, que Licínio Lima 

(2002a e 2002b) integra naquilo a que designa por “educação contábil”, se filia em 

concepções racionalistas6 de organização escolar.

Figari (1993: 142), ao referir-se a este paradigma quantitativo de avaliação,

designa-o por “referencial normativo” precisamente por “relacionar um resultado com 

outro resultado”, desvalorizando os processos. Quando falamos em paradigma quantitativo 

na avaliação educacional, quer ele se reporte à avaliação do desempenho dos alunos, quer à 

avaliação das organizações escolares ou à avaliação dos sistemas educativos, temos que 

introduzir o conceito de avaliação normativa por este estar associado à quantificação de 

resultados e à comparação destes, sendo, portanto, indissociável do paradigma quantitativo. 

A avaliação de “referencial normativo” está associada à aplicação de testes 

estandardizados e à hierarquização dos desempenhos através da comparação de resultados 

que introduz a competição no processo de avaliação. É este o caso dos actuais exames 

nacionais do ensino secundário que têm como finalidade a selecção, não só dos alunos com 
      

Os dados obtidos servem para fundamentar a tomada de decisão dos órgãos centrais e/ou regionais” (1995: 
18).
6 Sobre esta filiação racionalista do paradigma de “educação contábil”, Licínio Lima acrescenta o seguinte: 
“Trata-se de um paradigma positivista de avaliação, baseado no ‘mito da medição’ (Broadfoot, 1996), como 
se a avaliação educacional pudesse constituir-se como um procedimento puramente científico e técnico. […] 
É esta imagem (hiper)racionalista, em oposição às imagens políticas, culturais, subjectivas e de ambiguidade, 
entre outras (tão em moda nos discursos político-administrativos bem informados), que convoca à medição 
da performance, à comparação, à competitividade e à emulação, à selecção e hierarquização, a partir de uma 
legitimidade baseada na crença de que aquilo que se mede é verdadeiro, corresponde à realidade objectiva e, 
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base nos resultados académicos, mas também das escolas quando se utilizam os resultados 

académicos dos alunos para as avaliar. A divulgação dos resultados dos exames nacionais e 

os rankings de escolas que marcaram os últimos anos lectivos7 em Portugal, estão 

associados a este paradigma normativo e quantitativo da avaliação – subsidiário de 

concepções organizacionais racional-burocráticas e mecanicistas – pois a seriação e a 

comparação de escolas, traduzida em “escolas boas” e “escolas más” (com base meramente 

nos resultados dos exames nacionais), parece ter sido o principal objectivo desta política e 

prática de avaliação, como referem Neto-Mendes, Costa e Ventura (2003: 2) quando 

assinalam que “a elaboração do ranking das escolas secundárias portuguesas […] parece 

ser comandada pela ideia da comparação dos resultados das escolas”.

Pelo exposto, concordamos com Almerindo Afonso (1998: 53) quando, ao referir-

se à avaliação normativa, diz que esta parece ser “a modalidade de avaliação mais 

adequada quando a competição e a comparação se tornam valores fundamentais em 

educação”. 

O paradigma positivista da avaliação, a nível das organizações escolares, está 

associado a concepções de avaliação que visam a eficácia organizacional, utilizando como 

critério de eficácia os resultados dos alunos, associado a movimentos de desenvolvimento 

da escola como as escolas eficazes, de que falaremos no capítulo 3.

Paradigma qualitativo – ao contrário do quantitativo, o paradigma qualitativo 

valoriza sobretudo os processos, tomando a organização escolar como o centro do processo 

de avaliação, colocando o enfoque na avaliação formativa e rejeitando a ideia que se deve 

avaliar a nível da consecução dos objectivos pré-definidos a partir dos resultados 

(Casanova, 1992: 41; Bolívar, 1994: 252). Ao valorizar os processos, em detrimento dos 

resultados, a avaliação tem subjacente o princípio de que a objectividade é relativa, pois a 

interpretação dos fenómenos sociais implica ter em consideração os vários pontos de vista, 

os vários significados atribuídos pelos actores aos factos que envolvem a avaliação 

(Requena, 1995: 93). Assim, para este autor, o paradigma qualitativo, contrariando o 

      
portanto, não é uma construção também engendrada pelas próprias tecnologias, critérios e medidas de 
avaliação” (2002a: 26).
7 Os resultados dos exames nacionais do 12º ano foram divulgados em 2000/2001; 2001/2002; 2002/2003 e 
2003/2004, sendo que em 2000/2001 os resultados foram divulgados pela comunicação social, que elaborou 
os rankings; em 2001/2002 o ranking foi elaborado pelo próprio ME, numa tentativa de contextualização dos 
resultados, voltando a partir de 2002/2003 à estratégia inicial, ou seja, os rankings foram, de novo, 
elaborados pela comunicação social, sendo o papel de ME o de fornecer os dados.
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pressuposto de que parte o paradigma positivista ao encarar a educação como um 

“processo tecnológico”, perspectiva o seguinte:

“Ni la educación ni la evaluación pueden comprenderse, como procesos tecnológicos desligados de 

la esfera de los valores. En el intercambio escolar se generan significados y se comparten o 

contrastan valores. La evaluación no puede versar únicamente sobre la constatación aséptica de 

resultados con objetivos preestablecidos, observables y cuantificables. La vida en el aula es un 

sistema abierto de intercambios, evolución y enriquecimiento.”(Requena, 1995: 93).

A função da avaliação das escolas abrigada pelo guarda-chuva qualitativo é 

essencialmente reguladora, estando esta regulação ao serviço da melhoria, pois “tem como 

objectivo obter informação sobre os processos e produtos obtidos pela escola. Os dados 

obtidos são utilizados pela própria escola para a introdução de melhorias no seu 

funcionamento” (Figueiredo e Góis, 1995:18) ou como entende Casanova que, ao referir-se 

à avaliação formativa, diz que esta “se utiliza preferentemente como estratégia de mejora 

y, a la vez, sirve para ajustar los procesos de cara a conseguir las metas propuestas” (1992: 

42).

Também Santos Guerra, no atinente à avaliação qualitativa das escolas, enfatiza a 

sua função reguladora no sentido da melhoria8 ao convocar como principal finalidade da 

avaliação das escolas o melhoramento das suas práticas, ideia que traduz da seguinte 

forma:

“A finalidade última da avaliação e a origem da sua exigência é o melhoramento da prática que se 

realiza na escola. A avaliação não é um simples apêndice, um adorno, um acréscimo que se coloca 

no final do processo, se houver tempo, oportunidade e vontade. De igual forma, também não tem um 

fim em si mesma. Não se avalia por avaliar ou para avaliar, mas para melhorar a qualidade da 

prática” (2002a: 271).

Este paradigma de avaliação está habitualmente subjacente à avaliação interna ou 

auto-avaliação das escolas e, ao contrário do paradigma quantitativo, os indicadores são 

definidos pela escola, tendo em conta a especificidade do seu contexto9. Mais uma vez, 

  
8 Outro autor, Álvaro Marchesi (2002: 34), considera duas funções da avaliação das escolas – o controlo e a 
melhoria – associando a função de melhoria, essencialmente, à auto-avaliação.
9 Sobre a importância do contexto, num outro texto, Santos Guerra (2003) reafirma a sua importância quando 
se fala em avaliação das escolas, distinguindo contexto diacrónico de contexto sincrónico. A favor da 
importância de cada um deles argumenta: o contexto diacrónico é importante “dado que a escola não pode ser 
entendida sem a sua história” (2003: 51). Quanto ao contexto sincrónico justifica a sua importância dizendo 
que “os códigos de uma escola (linguísticos, comportamentais, ideológicos, etc.) são diferentes” (2003: 51), 
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damos voz a Santos Guerra que considera que a avaliação qualitativa é contextualizada 

porque:

“tem em conta o contexto de referência (tanto diacrónico como sincrónico) em que a experiência se 

realiza, o tamanho da organização, a peculiar configuração psicossocial que a define, a 

idiossincrasia da sua cultura, o meio envolvente em que se instala, a procedência dos seus 

protagonistas, o momento em que se analisa” (2002a: 272).

Na linha do que ficou exposto, as técnicas de recolha de dados, de acordo com este 

paradigma, são de natureza qualitativa e etnográfica pois, ao darem voz à interpretação da 

realidade pelos actores num determinado contexto organizacional escolar, permitem uma 

melhor compreensão dessa realidade. Convocamos, de novo, a opinião de Santos Guerra 

que, em defesa do paradigma qualitativo de avaliação das escolas, se refere do seguinte 

modo ao método a utilizar quando se faz uma avaliação a coberto deste paradigma:

“A natureza dos fenómenos que acontecem na escola são de carácter social. Daí que utilizemos 

perspectivas, métodos, instrumentos e análises de carácter qualitativo” (2003: 54). 

Outro autor, Figari (1993: 142), como alternativa ao paradigma de referencial 

normativo apresenta o paradigma de referencial criteriado “que relaciona o resultado com 

os critérios que determinam o sentido da performance no conjunto do processo”. Estamos, 

assim, em presença da avaliação criterial que, ao nível da avaliação das organizações 

escolares, tem como referenciais os objectivos definidos pela própria escola pelos vários 

órgãos de direcção e gestão e pelas estruturas de orientação educativa, ou seja, trata-se de 

uma avaliação contextualizada. Para o autor que acabámos de citar, a avaliação das 

escolas, à luz deste paradigma, relaciona a performance da escola com o tipo de 

organização, o clima da escola e a mobilização em torno de um projecto (Figari, 1993: 47). 

A avaliação centra-se nos processos internos como forma de a “avaliação permitir ao 

estabelecimento de ensino explicar os seus próprios problemas e resolvê-los” (Figari, 1993: 

148), pelo que assume uma função reguladora, que se aproxima da avaliação formativa. 

Por esta razão, entendemos incluir no paradigma qualitativo este conceito de avaliação que 

Figari (1993) contrapõe à avaliação normativa, associada ao paradigma quantitativo.

      
pelo que “o contexto estará determinado por elementos diversos, uns de carácter interno (configuração do 
corpo docente, ideário, estatuto social dos alunos) e outros de carácter externo (localização, classe social das 
famílias, natureza do meio)” (2003: 51). 
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Todavia, há que prevenir o leitor que a avaliação criterial, a nível dos sistemas 

educativos, pode assumir contornos normativos, no que respeita ao seu efeito, sobretudo 

quando os resultados são divulgados publicamente e servem para comparar as escolas10. 

Neste sentido, partilhamos a opinião de Almerindo Afonso quando diz:

“Aliás, se a avaliação criterial, ao nível macro, for utilizada para recolha de informações sobre o 

sistema educativo (por exemplo, sobre o desempenho das escolas em termos de resultados 

académicos dos alunos) e essas informações forem, posteriormente, divulgadas para o espaço 

público, nada impede que o efeito social deste tipo de avaliação se aproxime muito daquele que é 

característico da avaliação normativa quando utilizada para o mesmo fim. Isto é, (…) tanto a 

avaliação normativa como a avaliação criterial podem introduzir efeitos de mercado no sistema 

educativo” (1998: 55).

 Quadro 3 – Paradigmas da avaliação das escolas
Paradigma quantitativo Paradigma qualitativo

Objecto Resultados
Produtos

Processos

Função/finalidade Controlo
Reguladora do sistema
Selecção
Hierarquização
Comparação

Formativa
Reguladora da actividade interna da escola
Visa a melhoria interna

Referente Normativo
O contexto não é tido em conta

Criterial (critérios contextualizados)

Posição do avaliador Externa Interna
Método Recurso a técnicas quantitativas Recurso a técnicas qualitativas

Alguns autores têm vindo a considerar que estas duas perspectivas não se excluem 

mutuamente, sendo, pelo contrário, complementares, sobretudo, quando procuramos um 

método para avaliar as escolas. É o caso de Requena (1995: 96) que apresenta argumentos 

como a diversidade de situações que envolvem o fenómeno da avaliação das escolas 

exigindo o recurso a métodos diversificados, pois que, de per si, cada um dos métodos não 

permitiria conhecer a realidade como quando conjugados. Deste modo, é da triangulação 

de dados que pode resultar um melhor conhecimento da realidade, o que o leva a 

considerar que a avaliação das escolas se fará de forma mais eficaz se recorrer à 

complementaridade de métodos, ultrapassando, deste modo, a dicotomia 

quantitativo/qualitativo:

  
10 Almerindo Afonso (1998: 165-166) defende a ideia de que a avaliação criterial com publicação de 
resultados é, juntamente com a avaliação normativa, a modalidade de avaliação que melhor serve a política 
de prestação de contas em educação, traduzindo a introdução das regras de mercado em educação. Esta 
questão da política do quase-mercado em educação e da sua relação com a avaliação das escolas será por nós 
abordada no capítulo 4 deste trabalho.
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“Es innecesaria una dicotomía entre los tipos de métodos, y existen muchas razones para emplearlos 

conjuntamente con objeto de satisfacer las exigencias de la investigación, de la evaluación, del 

modo más eficaz posible” (Requena, 1995: 96).

Também Santos Guerra (2002a), embora utilize a expressão avaliação qualitativa

das escolas, apela para a complementaridade dos paradigmas quantitativo/qualitativo 

quando, ao referir-se aos métodos a utilizar na avaliação, defende o recurso à 

diversificação de métodos como forma de analisar uma realidade tão complexa quanto a 

escola, ideia que traduz da seguinte forma:

“Um único método não permite captar com rigor o que acontece numa instituição tão complexa 

como a escola. Se só observamos o que acontece sem dispormos das opiniões dos observados, se só 

sondamos a opinião através de um questionário sem comprovarmos como se produzem os factos 

através da observação, se só analisamos os documentos que compõem o projecto de intervenção ou 

as memórias da actividade sem os decifrarmos, através da presença na escola, se os projectos têm 

consistência real … será difícil emitir um juízo fundamentado sobre o valor da actividade educativa” 

(Guerra, 2002a: 273).

Sendo o objectivo principal deste capítulo sustentar, do ponto de vista teórico, o 

nosso estudo empírico, no capítulo 5, procuraremos demonstrar de que forma estes 

paradigmas de avaliação estão subjacentes ao Programa de Avaliação Integrada das 

Escolas.

 4. Modalidades de avaliação das escolas

Embora na literatura sobre a temática apareçam outras designações, como “tipos de 

avaliação” (Casanova, 1992; Requena, 1995), para identificar as avaliações a que nos 

vamos reportar, optámos pela expressão “modalidades de avaliação”. Apesar de pormos o 

enfoque nas modalidades de avaliação que têm como referente os agentes avaliadores, 

entendemos pertinente apresentar outras modalidades, uma vez que elas se interligam, não 

sendo possível abordar umas sem estabelecer relações com as restantes, seguindo, para tal, 

a tipologia apresentada por Casanova (1992), não excluindo, no entanto, o contributo de 

outros autores, sobretudo Santos Guerra (1995, 2002a; 2002b e 2003) e Requena (1995), 

mormente no atinente às modalidades a que iremos dar mais ênfase.
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Para definir a sua tipologia, Casanova (1992: 40-52) teve em conta os seguintes 

aspectos: i) finalidade ou função; ii) extensão; iii) agentes avaliadores; iv) momento de 

aplicação. Assim, quanto à primeira categoria, a autora apresenta a avaliação sumativa e a 

avaliação formativa como modalidades dependentes da finalidade ou função da avaliação. 

Quanto aos tipos ou modalidades dependentes da extensão, a autora considera a avaliação 

global, holística, e a avaliação parcial, a que se reporta apenas a alguns aspectos da 

organização. No que respeita à natureza dos avaliadores, temos a avaliação interna e a 

avaliação externa, consoante o avaliador seja interno ou externo à organização. Por fim, 

quando é o momento de aplicação que está em causa, as modalidades de avaliação 

classificam-se como 1) avaliação inicial que consiste em recolher dados sobre a situação 

de partida de uma determinada escola; 2) avaliação processual que consiste na recolha 

contínua e sistemática de dados sobre os processos internos de uma escola durante um 

determinado período; 3) avaliação final que consiste na recolha de dados no final de um 

trabalho ou período de tempo relativamente aos quais foram definidos previamente 

objectivos. Os resultados da avaliação final podem ser analisados numa perspectiva de

avaliação criterial e, nesse caso, são tidos como referência os objectivos e metas definidos 

pela escola ou numa perspectiva normativa, se forem comparados com os resultados de 

outras escolas.

Qualquer uma das modalidades, atrás mencionadas, não pode desligar-se dos 

paradigmas referidos no ponto anterior, pelo que, no caso concreto das modalidades a que 

daremos mais ênfase – a avaliação externa e a avaliação interna –, a primeira é abrigada 

pelo paradigma quantitativo e a segunda pelo paradigma qualitativo. 

Tendo como referência os agentes avaliadores, Santos Guerra (1995: 102) 

considera que a avaliação das escolas pode traduzir-se em três vias diferentes: uma via 

descendente cuja iniciativa pertence a agentes externos, tais como responsáveis políticos, 

inspecção, instâncias sociais; uma via ascendente, da iniciativa da própria escola, ou seja, a 

auto-avaliação; uma via em espiral que combina a iniciativa interna com a ajuda de 

avaliadores externos. Assumindo uma tipologia idêntica, Requena (1995: 78) designa estas 

três modalidades por avaliação externa, avaliação interna e avaliação mista. Quanto à 

primeira das vias referidas, quer se trate da avaliação descendente (Santos Guerra, 1995), 

quer da avaliação externa (Casanova, 1992 e Requena, 1995), de registar que, embora na 

maior parte das vezes esteja conotada com a avaliação feita por entidades externas à 
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escola, pode haver avaliações externas que são da iniciativa da própria escola, bem como 

avaliações internas que são impostas por entidades externas.

De modo a caracterizarmos as três modalidades de avaliação, o que faremos a 

seguir, assumimos as designações de avaliação externa e de avaliação interna para as duas 

primeiras modalidades atrás referidas e de terceira via para a avaliação “em espiral” ou 

“mista”, consoante o autor a que nos reportamos.

4.1. Avaliação externa

Esta modalidade de avaliação é realizada por agentes exteriores à escola, podendo a 

iniciativa ter origem externa ou interna11, quando é a própria escola a solicitar essa 

avaliação12, não participando no processo. Quando a iniciativa é da administração, a sua 

função é essencialmente de controlo, de prestação de contas (accountability) e de 

regulação do sistema educativo com impacto na definição de prioridades educativas, 

constituindo, neste caso, uma estratégia de legitimação para as políticas educativas. A 

avaliação externa, ao tratar-se de uma avaliação quase sempre imposta13, leva a que as 

escolas se sintam à margem desse processo, advindo daí alguns riscos que podem pôr em 

causa a sua validade, tal como sublinha Requena:

“Los integrantes de las instituciones educativas pueden considerar al evaluador como una 

persona representante de la jerarquía ante la cual hay que protegerse. Los riesgos de fomentar 

actitudes a la defensiva están ligados a este tipo de evaluación, pudiendo brindar una imagen 

distorsionada de la realidad de la institución educativa” (1995: 43).

Santos Guerra aponta outros riscos para a avaliação externa, cuja iniciativa seja

igualmente externa, e que podem traduzir-se em resistência por parte dos actores escolares, 

porquanto estes a poderão entender não como um instrumento para ajudar a escola a 

melhorar, mas como uma ameaça, o que pode desencadear comportamentos distorcidos 

  
11 Santos Guerra (2002a: 274-276 e 2002b: 15-17), tendo como referente a origem da iniciativa, considera 
várias modalidades de avaliação, a saber: 1) avaliação de iniciativa externa de carácter imposto cuja iniciativa 
parte da administração; 2) a avaliação externa de carácter proposto em que uma entidade externa sugere a 
avaliação; 3) a avaliação de iniciativa interna com facilitadores externos que combina a iniciativa da própria 
escola com a existência de avaliadores externos; 4) a avaliação de iniciativa interna sem facilitadores 
externos, que é aquela em que a própria escola lidera e concretiza todo o processo.
12 No caso português, a iniciativa da avaliação externa tem sido da responsabilidade da IGE.
13 Santos Guerra (2002a e 2002b) designa a avaliação externa imposta como “avaliação externa de carácter 
imposto” integrando-a nos modelos de prestação de contas (accountability).
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com vista a causar boa impressão junto dos avaliadores, comprometendo a validade dos 

resultados da avaliação (Guerra, 2002a: 275).

Por outro lado, sendo, nestes casos, a avaliação feita por especialistas, há o perigo 

de as estruturas hierárquicas, incluindo a direcção14 da própria escola, legitimarem as suas 

decisões em relação à escola, quando for da sua conveniência, apoiando-se nas conclusões 

dos especialistas (Guerra, 2003: 165).

Quando a avaliação externa é da iniciativa da própria escola podem surgir 

problemas de natureza diferente dos anteriores, que se prendem com o facto de o avaliador 

poder ser utilizado por uma parte da comunidade, sobretudo, quando existem conflitos 

entre os vários sectores da comunidade educativa (Requena, 1995: 45).

Também Santos Guerra (2003) refere o perigo que pode existir quando o avaliador, 

bem acolhido pela escola, produz um relatório para agradar a esta. Por isso, este autor 

adianta que a avaliação externa deve ser feita por uma equipa, como forma de se conseguir 

rigor e imparcialidade (Guerra, 2003: 168).

Outro risco associado à avaliação externa reside no facto de, ao utilizar indicadores 

e instrumentos de avaliação universais, excluindo a variável contexto, a avaliação externa 

pôr em causa a validade de alguns resultados de avaliação, sobretudo quando estes são 

divulgados, conduzindo à comparação entre as escolas sem qualquer contextualização.

Pensamos também que a avaliação externa pode conduzir, através de processos 

coercivos e miméticos, à adopção de procedimentos e de discursos considerados “taken for

granted”, independentemente da sua eficácia e adequação ao contexto organizacional, 

servindo essencialmente como estratégia de legitimação para a organização que os adopta. 

A avaliação externa pode também desencadear processos de avaliação interna que, ao 

serem implementados na sequência de uma avaliação externa, podem significar uma 

resposta isomórfica ao meio, sobretudo quando um dos objectivos da avaliação externa for 

desencadear processos de auto-avaliação15 (como é o caso do Programa de Avaliação 

Integrada das Escolas), mas também uma estratégia de sobrevivência organizacional, 

optando por uma modalidade de avaliação controlada internamente e, por isso, permitindo 
  

14 Por vezes, os órgãos de direcção e gestão das escolas apoiam-se nas recomendações da IGE resultantes de 
acções inspectivas para justificarem perante os restantes actores organizacionais as medidas que adoptaram.
15 Também alguns teóricos da avaliação das escolas defendem que as avaliações externas devem desencadear 
processos de auto-avaliação, como é o caso de Santos Guerra quando diz o seguinte: “o processo de avaliação 
externa deverá completar-se com o processo de auto-avaliação institucional. Na realidade, quando o processo 
de avaliação externa é fruto da iniciativa da própria escola, deveria desaguar no desencadear de mecanismos 
de auto-avaliação institucional sistemática” (Guerra, 2003: 169).



  Avaliação das organizações escolares: paradigmas e modalidades
  

105

à organização manter a face através da desarticulação entre o nível das intenções e o das 

práticas.

A avaliação externa, sob o discurso da promoção da melhoria das escolas, acaba 

por fazer prevalecer uma estratégia de controlo sobre aquelas, por um lado, e, por outro, 

pode constituir uma estratégia de legitimação, quer do sistema educativo e das escolas, 

quando mostra que tudo funciona bem, quer das políticas e reformas a implementar, 

quando são identificadas disfuncionalidades (Bolívar, 1994: 254).

4.2. Avaliação interna

Incluem-se nesta modalidade de avaliação os processos de avaliação liderados pela 

própria escola16. Neles integra-se a avaliação feita pelos actores escolares relativamente 

aos seus próprios comportamentos e desempenhos ou, como diz Requena (1995: 78), trata-

se de “el proceso por el que la institución se analiza a sí misma” ou que “se observa a si 

própria” (Guerra, 2003: 170), sendo, por isso, designada por auto-avaliação. Por seu turno, 

Bolívar (1994: 262-265) faz coincidir a avaliação interna com a auto-avaliação que 

considera uma estratégia para a melhoria organizacional a partir de um processo de auto-

reflexão, reconhecendo capacidade à escola para avaliar a realidade escolar, muito embora 

admita o apoio de agentes externos, podendo este último aspecto remeter estes processos 

de auto-avaliação para a modalidade que a seguir designamos por terceira via.

De forma idêntica, Scheerens (2000: 103) considera que uma avaliação interna é 

auto-avaliação quando são os próprios responsáveis por um programa de avaliação a 

avaliar a sua organização. Estende ainda o entendimento de auto-avaliação às situações em 

que a organização escolar se socorre de aconselhamento externo, por exemplo, sobre 

questões de método, mas se responsabiliza pela avaliação (2000: 103). 

Meuret (2002) propõe também a designação de auto-avaliação para as situações em 

que a escola realiza o processo de avaliação, clarificando, no entanto, que o critério 

subjacente ao entendimento da avaliação interna como auto-avaliação reside na entidade 

que toma as decisões sobre o processo de avaliação:

  
16 Meuret (2002: 39), partindo do princípio que é a natureza da entidade que toma as decisões sobre o 
processo de avaliação, que define se se trata de uma avaliação interna ou externa, inclui na avaliação interna, 
também os processos que são da iniciativa da escola, mas conduzidos por entidades exteriores, pois, em seu 
entender, a decisão sobre a avaliação é da responsabilidade da escola.
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“A origem dos dados utilizados para avaliação não importa para a definição. Uma auto-avaliação 

pode muito bem utilizar, entre outros, dados recebidos de escalões administrativos superiores. 

Inversamente, o facto de os actores de uma escola participarem na avaliação, serem interrogados, 

integrarem grupos de trabalho não é suficiente para fazer desse processo uma auto-avaliação. A 

definição aqui apresentada repousa sobre dois critérios políticos: quem decide sobre o conteúdo e a 

forma do processo de avaliação e quem interpreta os resultados para pronunciar um julgamento 

sobre a escola” (Meuret, 2002: 39).

Todavia, podemos encontrar dentro da avaliação interna várias vias para a sua 

concretização. Assim, Casanova (1992: 47-48) distingue três vias, a saber: autoavaliação, 

heteroavaliação e coavaliação. A primeira via pressupõe que os avaliadores internos à 

organização avaliem o seu próprio trabalho. A heteroavaliação tem lugar quando os 

avaliadores são internos à organização, mas avaliam aspectos que não os envolvem, 

havendo, portanto, distinção entre o avaliador e o avaliado. A coavaliação acontece 

quando os vários sectores de uma organização escolar se avaliam mutuamente. Também 

Borges Palma (2001: 36) retoma esta distinção entre processos de avaliação que ocorrem 

dentro da avaliação interna, clarificando que esta é uma categoria ampla que engloba 

“processos de auto-avaliação” e “processos de hetero-avaliação”. Os primeiros são aqueles 

que “pressupõem que a avaliação se centre sobre os próprios actores que desenvolvem o 

referido processo ou sobre a organização de que fazem parte”; os segundos são “operações 

de avaliação interna organizacional realizadas por apenas dois ou três professores numa 

escola (e que, por isso mesmo, adquirem uma configuração próxima das “hetero-avaliações 

internas”).

Os processos de auto-avaliação poderão ser realizados pelos próprios actores 

escolares, constituindo-se, no entanto, como uma tarefa obrigatória que resulta de uma 

imposição externa. Veja-se o exemplo da auto-avaliação que, na Lei nº 31/200217, assume 

carácter obrigatório nas escolas portuguesas do sistema de ensino não superior. 

Relativamente aos processos de auto-avaliação impostos receamos que se venham a 

traduzir em processos ritualizados, rotineiros, cujo principal objectivo seja a prestação de 

contas traduzida num relatório final, para enviar para os órgãos e entidades a quem 

  
17 Estes processos de auto-avaliação, podem não o ser, no sentido em que são entendidos por Casanova 
(1992) e Palma (2001), mas antes processos de heteroavaliação, pois, perante a imposição, as escolas, através 
dos seus órgãos de direcção e gestão, poderão constituir equipas que farão a avaliação da escola ou de alguns 
aspectos da escola, à margem da participação ou mesmo do conhecimento do processo pelos vários actores 
organizacionais, apenas para garantirem a conformidade normativa.
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compete dele tomarem conhecimento. A esta ritualização podem estar associados 

processos instituídos com base num isomorfismo mimético (DiMaggio e Powell, 1991b),

quer em relação a outras organizações escolares, cujos processos de auto-avaliação terão 

sido bem sucedidos, quer em relação a modelos de avaliação externa18, como poderá ser o 

caso do Programa de Avaliação Integrada das Escolas. Este tipo de auto-avaliação poderá 

traduzir-se apenas em mudanças ritualizadas e não em mudanças conducentes à melhoria 

da escola, pois, neste caso, as organizações escolares são impelidas à conformidade com as 

regras impostas pela administração central, resultando a sua legitimidade, sobretudo, dessa 

conformidade. Santos Guerra, referindo-se a processos de auto-avaliação impostos, 

nomeadamente, no caso Espanhol, à “Memória de Centro”, diz o seguinte:

“no resulta fructífera la obligación de hacer esta tarea autorreflexiva por mandato externo. La 

llamada Memoria de Centro, que debe presentarse al finalizar el curso, tiene marcado carácter 

burocrático y es considerada un trámite exigido por la Administración al profesorado. El sendero que 

se obliga a recorrer por decreto acaba convirtiéndose en un laberinto” (Guerra, 1995: 103).

Contudo, admitimos que as escolas poderão apropriar-se dos processos de auto-

avaliação, mesmo aqueles impostos por decreto, sobretudo ao nível político da 

organização, traduzido no discurso organizacional orientado para o desenvolvimento e 

melhoria, muito embora essa apropriação resulte da pressão exercida pelos meios 

institucionais, aumentando a capacidade de sobrevivência e legitimação destas escolas19, e 

não da definição de um plano interno de acção orientado para a melhoria e eficácia da 

organização. 

4.3. A terceira via

O terceiro caminho apontado por Santos Guerra (1995: 103) para a avaliação das 

escolas, que designa de via “em espiral”, ou a que Requena (1995: 78) chama de “avaliação 

mista”, e que nós optámos por designar de terceira via, é aquele que concilia a iniciativa 
  

18 Palma (2001: 39) e Meuret (2002: 46) chamam a atenção para o fenómeno que se tem verificado em alguns 
países, como é o caso da Inglaterra, em que os próprios serviços de inspecção sugerem a implementação 
mimética de processos de auto-avaliação por parte das escolas em relação aos modelos levados a cabo por si, 
podendo ter como objectivo a preparação para as inspecções a que a escola venha a estar sujeita.
19 Como vimos no capítulo anterior, na perspectiva neo-institucional, os programas e as práticas que se 
institucionalizam nas organizações escolares resultam da pressão exercida pelo meio institucional garantindo 
a conformidade com as regras culturais dominantes, como o poderá ser o mito da escola como organização 
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interna da escola com a ajuda de avaliadores externos. Este é o caminho que Santos Guerra 

(1995) considera mais adequado, na medida em que se combina o interesse e o 

envolvimento da escola com a competência dos avaliadores externos, incluindo a sua 

independência por não estarem implicados na acção, o que levará a uma análise da 

realidade mais imparcial. Em defesa desta perspectiva, Santos Guerra (1995:104) apresenta 

como perigos de uma avaliação feita exclusivamente por intervenientes internos, os 

seguintes:

- O forte compromisso dos participantes que poderá levá-los a qualificarem de bom 

aquilo que à partida já consideravam bom;

- O desejo inconsciente de confirmar as teorias prévias que resultam das 

representações que os intervenientes fazem da realidade.

Em publicações posteriores, Santos Guerra (2002a e 2002b) considera que uma 

avaliação de iniciativa interna levada a cabo pelos próprios pode conduzir à falta de 

perspectiva e de objectividade, o que justifica do seguinte modo:

“Ao ter interesses em jogo, teorias prévias em prática, papéis institucionais em acção…corre-se o 

risco de fazer uma valorização menos objectiva, embora mais fundamentada, do uso dos códigos de 

interpretação. Os participantes conhecem muito bem o contexto e as suas regras do jogo, mas pode 

faltar-lhes a perspectiva desapaixonada de quem não tem compromissos pessoais com a acção”

(2002a: 276).

Também Requena (1995: 79) identifica como perigo da auto-avaliação o facto de 

esta se poder converter em auto-justificação em consequência da falta de distanciamento 

dos implicados, o que, a verificar-se, coloca a auto-avaliação ao serviço da mediocridade 

em vez de promover a mudança e a inovação.

Pensamos que a auto-avaliação, sobretudo quando resulta de pressões externas,

pode converter-se num instrumento de legitimação da organização escolar, porquanto 

traduz a conformidade com o meio institucional que a impõe. Por outro lado, sendo a 

escola um sistema debilmente articulado em que a articulação entre a estrutura formal e a 

actividade técnica é ténue e os objectivos ambíguos, a auto-avaliação pode constituir uma 

estratégia organizacional de legitimação, na medida em que não torna visível a debilidade 

na articulação entre a estrutura formal e a actividade técnica, pois os actores 

      
que aprende, sendo, neste caso, o principal agente institucional os académicos, através da construção de 
modelos pragmáticos para a avaliação e melhoria das escolas.
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organizacionais num processo de auto-avaliação tenderão a auto-justificar as suas práticas, 

como referem Requena (1995) e Santos Guerra (2003)20, e a convocarem o mito do 

profissionalismo docente e a lógica de confiança e de boa fé para não avaliarem 

determinados aspectos organizacionais, particularmente aqueles que se relacionam com a 

actividade técnica.

Requena (1995: 82), na senda de Santos Guerra, considera a terceira via a solução 

teórica para os problemas levantados pela avaliação externa e pela avaliação interna. 

Todavia, levanta um problema que radica no custo em tempo e recursos. Também 

Casanova (1992) convoca argumentos em defesa de uma avaliação das escolas que 

combine a modalidade interna com a externa ao dizer: 

“Organizar y ejecutar una acción y, simultáneamente, ser evaluador de la misma, es algo ciertamente 

complejo. Por ello siempre conviene contar con puntos de vista externos, que avalen la dirección y la 

evaluación de la actividad educativa en orden a conseguir los mejores resultados. Así pues, mi 

opinión sobre la elección entre la evaluación interna o externa es que deben aplicarse ambas, porque 

resultan complementares: la primera favorece la evaluación formativa, al ofrecer datos permanentes 

sobre el funcionamiento del centro, y la segunda garantiza que esa información interna es correcta” 

(1992: 49).

Em publicações mais recentes, Santos Guerra (2002a e 2002b), pondo o enfoque na 

origem da iniciativa para classificar as modalidades de avaliação, acaba por reforçar a

perspectiva da “via em espiral”, ao considerar que a melhor opção para a avaliação das 

escolas é aquela que combina a iniciativa interna com a participação de avaliadores 

externos, a que chama de “facilitadores”, na medida em que o seu papel é facilitar aos 

actores organizacionais um processo de avaliação mais rigoroso. Em defesa desta ideia, diz 

o seguinte:

“Se a iniciativa é da própria comunidade e se contamos com facilitadores externos (podemos 

chamar-lhes avaliadores, caso se prefira) para a levar a cabo, existem muitas garantias de levar a 

bom termo o processo. 

Os avaliadores externos cumprem a tarefa, como referíamos anteriormente, de facilitar aos 

protagonistas a emissão de um juízo mais fundamentado e mais rigoroso do que se o fizessem a 

partir da sua perspectiva interna.” (Guerra, 2002a: 277).

  
20 Este autor diz que “o processo de auto-avaliação permite, por um lado, o risco de que cada grupo actue 
segundo critérios que justifiquem o trabalho que estão a fazer ou, por outro lado, que lhes permitam eliminar 
o que seja incómodo” (Guerra, 2003: 165).



Avaliação das organizações escolares: paradigmas e modalidades

110

A esta avaliação, que combina a avaliação externa com a interna, o mesmo autor 

designa, numa outra obra, por “processo de co-avaliação”21, traduzindo-se este na 

“combinação do processo de avaliação externa e interna” (Guerra, 2003: 169).

Também Meuret (2002), quando enfatiza a tomada de decisão sobre o processo de 

avaliação pela própria escola para definir avaliação interna, independentemente de no 

processo terem participado elementos externos, está de certo modo a partilhar os 

pressupostos subjacentes à definição da terceira via. 

A complementaridade ou síntese entre avaliação externa e avaliação interna22

parece-nos que está também presente na síntese que o movimento da melhoria eficaz da 

escola pretende fazer entre resultados e processos e entre eficácia e melhoria, movimento 

esse a que nos referiremos, com mais detalhe, no capítulo 3.

Como referimos no início deste capítulo, retomando o capítulo 1, os modelos e 

práticas de avaliação não são alheios aos modelos ou teorias organizacionais. O hibridismo 

que marca esta terceira via, traduz a coexistência de vários modelos, teorias, imagens 

organizacionais de escola que orientam e enformam, quer os discursos, quer as práticas de 

avaliação. Assim, os modelos racionais, de cariz positivista, associados à mensuração da 

educação, estão presentes neste apelo à avaliação externa, do mesmo modo que os modelos 

que entroncam em perspectivas pós-racionais, associadas a concepções organizacionais de 

escola que apelam aos aspectos simbólicos, de poder, de conflito, de institucionalização, de 

desarticulação organizacional, associados ao paradigma qualitativo da avaliação, estão 

presentes quando, nesta terceira via, se apela à avaliação interna.

  
21 Importa clarificar que o sentido que o autor aqui dá a co-avaliação não é o mesmo que Casanova (1992) lhe 
atribui e ao qual nos reportámos anteriormente quando abordámos as várias vias para efectivar a avaliação 
interna.
22 Pensamos que é este o sentido que também Marchesi dá às suas palavras quando defende que “a avaliação 
interna e externa de uma escola devem ser levadas a cabo simultaneamente, embora de forma independente 
uma da outra. Deste modo, ambas podem tornar-se ferramentas fundamentais e positivas para a mudança e a 
melhoria das escolas” (2002: 35).



Capítulo 3
Avaliação e desenvolvimento organizacional das escolas: uma relação 
sob várias lógicas

O discurso político que sustenta a avaliação das escolas, bem como as concepções de 
avaliação subjacentes aos modelos de avaliação, como é o caso da avaliação integrada, 
apresentam como grande objectivo o desenvolvimento organizacional da escola. Assim, 
analisar as mudanças verificadas numa organização escolar decorrentes da aplicação de 
um programa de avaliação externa com as características do PAIE, defronta-nos com a 
imprescindibilidade da abordagem das questões do desenvolvimento organizacional. 
Embora apresentemos a temática a partir das análises teóricas que enquadram a 
mudança organizacional e a melhoria (improvement) da escola, procurámos fazer uma 
leitura de alguns aspectos (cultura organizacional, aprendizagem organizacional e a 
própria mudança organizacional) convocando enfoques neo-institucionais 
desenvolvidos no capítulo 1. Esta análise resulta, por vezes, do confronto entre esta 
última perspectiva organizacional e outras, nomeadamente as que se enquadram no 
modelo racional, presentes nas concepções de mudança e melhoria da escola, na 
tentativa de desocultar a relação entre a avaliação institucional e o desenvolvimento 
organizacional, apresentando-se, no final do capítulo, as várias lógicas presentes na 
mudança organizacional decorrente de processos de avaliação das escolas.
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1. Desenvolvimento organizacional: pluralidade de sentidos

O conceito de desenvolvimento organizacional está associado à ideia de melhoria, 

de mudança e inovação que se traduzem em qualidade das organizações escolares, pelo que 

se impõe clarificar o que se entende por qualidade, melhoria, mudança e inovação. Mas 

antes de abordarmos as várias significâncias associadas à expressão desenvolvimento

organizacional, clarificamos que o sentido da expressão desenvolvimento organizacional1, 

aqui usada, não é o de uma estratégia de mudança ou de um modelo de mudança, mas o de 

um processo de desenvolvimento de uma organização escolar que implica mudança, 

inovação e melhoria.

Mas porque o desenvolvimento e a melhoria das organizações escolares estão 

normalmente associados à qualidade, sendo esta, muitas vezes, sinónimo de “boas 

escolas”, levanta-se de imediato uma questão: de que qualidade falamos, isto é, que 

indicadores estão subjacentes à qualidade de uma escola? 

Gaziel et al. (2000: 67) demonstram a dificuldade em definir um conceito de 

qualidade, dizendo que esta pode resultar da conjugação de três concepções de qualidade: 

i) a qualidade centrada nos processos; ii) a qualidade centrada nos resultados da 

organização; iii) a qualidade centrada no cliente e no contexto. O diferente enfoque 

subjacente a cada uma destas concepções de qualidade resulta do modelo organizacional 

que a suporta. Assim, a qualidade centrada nos processos e no contexto tem como 

referentes modelos organizacionais que fazem prevalecer o qualitativo, o simbólico, o 

interpretativo, enquanto que a qualidade centrada nos resultados bebe das influências dos 

modelos organizacionais racionais e burocráticos em que a gestão por objectivos é 

fundamental.

Também a OCDE assinala a dificuldade em encontrar um conceito de qualidade, 

considerando que este se debate entre duas correntes, a que valoriza os resultados e a que 

valoriza os processos:

“[…] duas correntes de pensamento que podem ser contraditórias juntam-se no discurso em defesa 

da qualidade: a primeira, pretende que se devia conceder mais importância aos resultados do que aos 

meios: a segunda, que é falacioso distinguir meios e resultados porque estes dependem estreitamente 

de um complexo conjunto de métodos que não se pode negligenciar” (1992: 49).

  
1 Sobre a perspectiva de desenvolvimento organizacional enquanto estratégia de mudança ver Bolívar (2003: 
127-140).
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De acordo com os autores anteriormente referidos (Gaziel et al., 2000), há ainda a 

ter em linha de conta duas filosofias que, em educação, podem estar associadas ao conceito 

de qualidade: o paradigma igualitarista e o paradigma individualista de feição 

conservadora, sendo que o primeiro valoriza aspectos como a equidade e justiça social e o 

segundo acentua o individualismo e a competitividade, responsabilizando os agentes 

educativos.

Natércio Afonso (2002b) considera que os critérios de referência para a definição 

da qualidade das escolas devem ter subjacente o bem comum e o interesse público, pois,

como diz, “é justamente a partir da definição do interesse público que se constrói o 

conceito de qualidade na prestação dos serviços públicos e nomeadamente na Educação” 

(2002b: 101). Assim, na linha de Sergiovanni, o autor aponta a equidade, a eficiência, a 

eficácia e a liberdade como sendo os valores que tradicionalmente estão subjacentes às 

políticas educativas (N. Afonso, 2002b: 101) enquanto que na de Henri Levin, aponta a 

liberdade de escolha, a eficiência, a equidade e a coesão social (N. Afonso, 2002a: 54). 

Para Gaziel et al. (2000: 69) são a eficácia, a produtividade, a excelência e a justiça social

os referentes a ter em conta na definição do conceito de qualidade em educação. Em 

qualquer dos casos, estamos perante um conjunto de critérios de referência contraditórios2, 

o que faz com que haja várias definições de qualidade do desempenho das escolas, 

sobretudo quando se privilegia claramente um deles em detrimento dos restantes, tal como 

refere Natércio Afonso, referindo-se à tensão existente entre equidade, eficiência, 

liberdade e eficácia:

“Na realidade, existe uma tensão permanente entre estes quatro valores, no sentido em que uma 

acentuação excessiva de um deles implica necessariamente o menosprezo pelos restantes. Por 

exemplo, a sobrevalorização da liberdade (total controlo local sobre a escola, escolha livre da escola 

pelos pais, etc.) pode ter efeitos nocivos em termos de equidade. Por outro lado, uma excessiva 

preocupação com a equidade pode pôr em causa a eficácia do sistema. Um acento tónico exagerado 

na eficiência pode ter efeitos nocivos em termos de equidade, etc.” (2002b: 101).

A questão da qualidade das escolas e consequentemente do desenvolvimento

organizacional não pode desligar-se das políticas educativas (aspecto que abordaremos no 
  

2 Natércio Afonso (2002a: 53) refere-se a esta contradição dizendo o seguinte: “os valores fundamentais das 
sociedades democráticas europeias ou de tradição europeia são intrinsecamente contraditórios, no sentido em 
que só parcialmente podem ser compatibilizados. Valores como a liberdade e a igualdade, a solidariedade e a 
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cap. 4), pois elas orientam o conceito de qualidade que num determinado momento é 

valorizado. A este propósito, Natércio Afonso (2002a: 54) refere que são os valores e os 

princípios que elas veiculam que enformam o conceito de desenvolvimento organizacional. 

Por outro lado, a contradição existente entre os princípios subjacentes à definição do 

conceito de qualidade, contribui para que este tenha um sentido plural, bem como o de 

desenvolvimento organizacional, como acentua o mesmo autor quando diz:

“Assim, considerando a coexistência destes valores contraditórios na definição e condução das 

políticas educativas e na administração da educação, a noção de desenvolvimento organizacional 

ganha necessariamente uma dimensão pluralista e fluida. Há vários desenvolvimentos 

organizacionais possíveis, em função dos valores que são mais destacados, em cada momento, em 

cada instância organizacional, e em função das lógicas de acção dos actores” (Afonso, 2002a: 54).

Parece-nos, pois, que quando se fala em qualidade do desempenho de uma escola, 

temos que ter presente a ambiguidade e subjectividade inerentes à sua definição que podem 

traduzir-se em conceitos diferentes, consoante os contextos, os interesses dos vários

intervenientes e os aspectos valorizados pelas políticas educativas3. Esta relativização na 

definição de qualidade das organizações escolares está presente nas palavras de Garcia 

quando diz:

“Existe unanimidad en considerar que el concepto de calidad es relativo, subjetivo, impregnado de 

valores. Existen multitud de definiciones, a menudo no excluyentes e imposibles de rebatir, dado el 

carácter subjetivo de la palabra calidad.

(…) De ahí que podamos decir que el término calidad es un concepto relativo que puede ser 

definido desde una perspectiva multidimensional” (1998: 67).

Para a autora que acabámos de citar, o conceito de qualidade das organizações 

escolares apresenta como características a relatividade, a subjectividade, a complexidade e 

a ambiguidade. Acompanhando a mesma autora, referenciamos outras características que 

estão associadas ao conceito de qualidade e que nos ajudarão a entender a pluralidade de 

sentidos que o mesmo pode ter. Assim, a variabilidade faz depender a qualidade do 

      
competitividade, a criatividade e a conformidade, a eficácia e a eficiência, quando prosseguidos de uma 
forma extremada entram necessariamente em contradição e tendem a enfraquecer-se mutuamente.”
3 O conceito de qualidade no contexto de políticas que valorizem os aspectos relacionados com a 
democratização, tais como a justiça, a coesão social, ou seja, a educação como um “bem comum” é, 
naturalmente, diferente daquele que terá no âmbito de políticas neoliberais que vêm a educação como 
mercado ou quase-mercado, em que os referentes de qualidade são importados do meio empresarial. 
Abordaremos estas questões no capítulo 4. 
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momento histórico e do espaço, ou seja, em cada época e local há um conjunto de valores e 

de circunstâncias que fazem variar o conceito de qualidade, pelo que este não tem carácter 

absoluto e estático (Garcia, 1998: 68).

A diversidade é outra característica indicada, pois a qualidade de uma organização 

escolar pode ter como referência os múltiplos aspectos organizacionais, desde os processos 

aos resultados, à satisfação dos vários intervenientes, etc.(1998: 68).

A temporalidade é apontada pela autora (1998: 69) como outra característica,

inerente ao conceito de qualidade, que a faz depender das frequentes mudanças de rumo 

consoante as conjunturas económicas e sociais e, como tal, torna o conceito de qualidade 

difícil de definir. 

Garcia considera ainda que a qualidade é simultaneamente um processo técnico e 

um processo político, na medida em que “medir la calidad no es más que realizar una 

evaluación y esta, es sin duda, un proceso político cargado de opciones personales” (1998: 

69), pois são os valores subjacentes a qualquer processo de medição da qualidade de uma 

organização escolar que lhe dão sustentabilidade. A qualidade do desempenho de uma 

escola é, assim, um processo essencialmente político. Convocamos, de novo, Natércio 

Afonso (2002a: 54) que considera que o conceito de qualidade e de desenvolvimento 

organizacional “ultrapassam em muito as dimensões meramente técnicas, remetendo para 

valores intrinsecamente contraditórios ou de difícil conciliação4”. A título de exemplo, a 

seriação das escolas secundárias a partir dos resultados dos exames nacionais é uma 

questão essencialmente política, pois ao optar-se por avaliar as escolas tendo em conta os 

processos internos das mesmas para que todos os alunos que as frequentam completem o 

ensino secundário é completamente diferente de se ter em conta apenas os resultados que

os alunos sujeitos a exame nacional obtiveram. No primeiro caso, predomina a justiça e 

coesão social subjacentes à democratização da educação enquanto que, no segundo caso, é 

a lógica de mercado que dita as regras.

Em suma, o conceito de desenvolvimento organizacional não pode desligar-se do 

entendimento que se tem de qualidade que, como ficou demonstrado, tem um sentido 

plural, pelo que quando falamos de desenvolvimento organizacional das escolas, temos que 

ter presente que este está vinculado a um conjunto de critérios de referência que podem 
  

4 O autor dá como exemplo desta contradição ou difícil conciliação uma escola que opte pelos valores da 
equidade e da coesão social e seja avaliada por um programa que privilegie, como padrões de referência, a 
liberdade de escolha, a eficiência e a produtividade (N. Afonso, 2002a: 54). 
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variar de acordo com as políticas e os interesses da organização para medir a qualidade de 

uma escola. 

Do mesmo modo, falar em desenvolvimento organizacional, impõe clarificações 

sobre a forma de entender os processos de melhoria e de mudança nas escolas, pelo que 

apresentamos nas páginas seguintes os vários movimentos para a melhoria e mudança da 

escola, sobretudo por considerarmos que eles podem constituir elementos de legitimação 

para algumas políticas e práticas educativas5. Todavia, antes de abordarmos o contributo 

dos movimentos de melhoria da escola que, como veremos, andam de mãos dadas com as 

teorias de mudança educacional, constituindo eles próprios movimentos de mudança6, 

parece-nos pertinente debruçarmo-nos sobre o conceito de mudança, de inovação e de 

melhoria e ainda sobre a relação entre eles.

O ponto de partida para esta clarificação reside na pergunta: será uma mudança 

uma melhoria? De acordo com Bolívar (2003: 51), mudança terá um sentido “descritivo”, 

enquanto que melhoria implica um juízo de valor, tendo, deste modo, a ver com os 

aspectos normativos, isto é, a melhoria traduz mudança em função de metas educativas 

suportadas por um determinado sistema normativo (sistema de valores). 

A mudança pode simplesmente traduzir alterações em relação à situação anterior, 

enquanto que a melhoria implica que as mudanças se verificaram no sentido do que era 

desejável, tendo em conta o quadro normativo de referência (aspectos valorizados)7. 

Hopkins, Ainscow e West consideram que falar em melhoria não inclui apenas 

inovação e mudança, mas também estratégia de mudança tendo em conta que a escola é 

uma organização:

      

5 Araújo, referindo-se à influência dos académicos como agentes de institucionais e da investigação 
educacional na mudança organizacional, considera que a investigação educacional tem sido usada pelas 
“instâncias de poder para a legitimação de políticas, de discursos ou de acções relacionadas com o sistema 
educativo” (1996: 84-85).
6 David Hopkins (1994: 75) considera a melhoria da escola como uma abordagem da mudança educacional: 
“I regarded school improvement as an approach to educational change that is concerned with process as well 
as outcomes. […] It is about strategies for improving the school’s capacity for providing quality education” 
(1994: 75).
7 Nesta linha de pensamento, também Hopkins (1994), referindo-se, em concreto, à pressão exercida pelas 
reformas para a mudança na escola, considera que mudança e melhoria da escola não são necessariamente 
sinónimos, podendo registar-se mudanças que não constituem melhorias: “[…] change and improvement are 
not necessarily synonymous. Although it is true that external pressure is often the cause, or at least the 
impetus, for most educational change, this is not to imply that such change is desirable or easily achieved” 
(1994: 74).
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“School improvement, on the other hand, is not simply about innovation and purposive change, but 

also tends to incorporate an implementation strategy and a focus on the school as an organization. 

This results in a two-pronged approach that, ideally, not only helps to put the change or innovation 

in place, but also enhances the school’s ability to manage change” (1994: 21).

Um outro conceito que vive entre os dois (mudança e melhoria) é o de inovação8, 

que, de acordo com Bolívar (2003) e Hopkins, Ainscow e West (1994), tem um sentido 

mais restrito do que o de melhoria, dizendo respeito a “mudanças mais internas ou 

qualitativas nos processos educativos” (Bolívar, 2003: 52), sendo a “mudança a nível 

específico ou pontual“ (Bolívar, 2003:52). Assim, da mesma forma que uma mudança não 

implica obrigatoriamente melhoria, também inovação não implica necessariamente 

melhoria. A inovação resulta de uma mudança marcada pela intencionalidade, mas pode 

não se traduzir em melhoria se não corresponder às metas definidas para a organização. É 

nesse sentido que Hopkins, Ainscow e West (1994) falam de “incorporação e 

implementação estratégica” que a somar à inovação se traduzem em melhoria. Mendes, por 

seu turno, distingue mudança de inovação sem introduzir o conceito de melhoria, 

entendendo, no entanto, a inovação como melhoria9 quando diz:

“A tentativa de diferenciação que procurámos estabelecer entre inovação e mudança levou-nos a 

confiar à primeira o carácter de mudança deliberada, consciente, intencional destinada a melhorar o 

funcionamento de um dado sistema social” (Mendes, 1999: 64).

Se procurarmos um conceito de mudança associado a desenvolvimento 

organizacional, resultante da retórica das teorias da mudança no sentido da melhoria e, 

também, de enfoques neo-institucionais, podemos entender a mudança como um processo 

interno que não pode omitir as pressões exercidas pelo meio ou meios em que a escola se 

integra, que introduz alterações nas estruturas, nas práticas, nos processos e nas crenças 

organizacionais que são entendidas pelos actores organizacionais como melhoria, de 

acordo com o quadro cultural e normativo assumido pela organização. Contudo, a mudança 

  
8 Mendes (1999: 63) sobre as diferenças entre mudança e inovação acentua também que “nem todas as 
mudanças podem ser consideradas inovações”, salientando como principal factor de distinção a 
intencionalidade e o carácter localizado da inovação que contrasta com a mudança que apresenta “contornos 
mais vagos e indeterminados.”
9 Também Eugénia Correia associa inovação a melhoria quando a define assim: “introdução, intencional e 
deliberadamente assumida, de um elemento novo e original no sistema, visando melhoria – mudança em 
educação” (Correia, 1994: 21).
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pode traduzir-se apenas na conformidade ritual10 com as prescrições do meio, como pode 

ser o caso das mudanças resultantes de uma avaliação externa se as mudanças servirem 

apenas para garantir a conformidade com o meio institucional. 

De modo a entendermos o que está em causa quando falamos em melhoria, é 

incontornável, como já referimos, abordar os movimentos de melhoria da escola. Por outro 

lado, se partimos do princípio que estes modelos constituem referências para a integração 

de assunções, processos e práticas pelas organizações escolares através de processos 

isomórficos, conhecer o que descrevem e prescrevem é importante para que possamos 

desocultar os processos de mudança nas organizações escolares, decorrentes de processos 

de avaliação institucional.

2. Os movimentos para o desenvolvimento11 (improvement) da escola

A melhoria da escola, tal como a avaliação, situa-se entre a “lógica da 

instrumentalidade” e a da “melhoria interna” (Bolívar, 1994) ou a da “prestação de contas” 

e a do “desenvolvimento” (Alaíz, Góis e Gonçalves, 2003). Numa obra posterior em que 

Bolívar (2003: 24-25) relaciona a melhoria da escola com a mudança, a melhoria pode ser 

vista de acordo com duas perspectivas: i) a da “inovação técnico-burocrática prescrita 

externamente”, em que a melhoria depende de “desenhos” da responsabilidade de peritos 

externos à organização e que se pretende que sejam generalizáveis a todos os contextos; ii) 

a da “inovação baseada na escola”, em que a melhoria resulta de “desenhos” internos, a 

partir das necessidades do contexto.

De acordo com este balizamento, a melhoria da escola conheceu vários 

movimentos, uns que valorizam mais os resultados como indicadores de eficácia e outros 

que valorizam mais os processos, vendo os processos internos de mudança como aqueles 

que verdadeiramente podem gerar a melhoria. Quanto à valorização dos resultados e da 

prestação de contas, distingue-se o movimento das escolas eficazes (effective school). No 

atinente à valorização da escola como centro de mudança, capaz de desenvolver processos 

de melhoria a partir de sinergias internas, conducentes ao desenvolvimento organizacional, 

surge o movimento da melhoria da escola (school improvement).

  
10 Esta interpretação resulta da convocação dos argumentos da teoria neo-institucional que elegemos para 
conhecer os processos de avaliação das escolas e o seu impacto nas organizações escolares.
11 Tomamos aqui desenvolvimento como sinónimo de melhoria (improvement).
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Durante os anos setenta, sobretudo na sequência do Relatório Coleman12, 

questionaram-se os efeitos da escola nos resultados dos alunos, pois aquele estudo havia 

revelado que a escola, enquanto reprodutora das diferenças sociais, se mostrava incapaz de 

compensar essas diferenças. Minimizam-se, portanto, os efeitos da escola nos resultados 

dos alunos e maximizam-se os aspectos sociais (origem familiar, meio sócio-económico). 

Contrariando este determinismo social, o movimento das escolas eficazes veio advogar que 

as escolas podem fazer a diferença quanto aos resultados obtidos pelos alunos e aos 

resultados da organização, havendo, em situações consideradas idênticas, escolas eficazes 

e escolas ineficazes, pelo que havia que separar o efeito do meio familiar do efeito da 

escola nos resultados dos alunos (Stoll e Fink, 1996: 27; Scheerens, 2004: 39). Ao 

questionarem o posicionamento destes estudos, como o Relatório Coleman, o movimento 

das escolas eficazes defende uma ideia de eficácia centrada nos resultados, quer dos 

alunos, quer da escola, seguindo uma lógica de “mais do mesmo”13 para conseguir 

melhores resultados dos alunos (Bolívar, 2003: 26). A eficácia da escola, ou seja, os 

resultados melhores ou piores dos alunos, parece depender da forma como cada escola se 

organiza e funciona, como, ao referirem-se ao movimento das escolas eficazes, assinalam 

Reynolds (1994: 19), Stoll e Fink (1996: 27), Scheerens14 (2004: 39) e também Bolívar 

quando diz que:

“a investigação sobre “escolas eficazes”, nos últimos vinte e cinco anos, tem conseguido um 

conhecimento substantivo sobre os factores que, dependendo da forma como está organizada ou 

funciona a escola, têm um impacto na aprendizagem dos alunos” (2003: 30).

De acordo com Beare, Caldwell e Millikan (1989: 15-16), o movimento escolas 

eficazes apresenta uma visão conservadora do currículo (currículo uniforme), valoriza os 
  

12 O Relatório Coleman, sob o título “Equality of Educational Opportunity”, é um estudo americano 
publicado em 1966. Segundo Scheerens, este estudo, que pretendia mostrar a correlação entre o nível escolar 
dos alunos e a sua origem étnica e social, constitui “a pedra angular dos estudos sobre a eficácia escolar” 
(2004: 31).
13 Em Portugal, nos anos oitenta e também noventa, quando a massificação do ensino (quer básico, quer 
secundário) se traduziu na frequência da escola por quase todos, a quantificação não foi acompanhada pelo 
sucesso dos alunos, na perspectiva dos resultados académicos. Face ao desequilíbrio entre 
quantidade/qualidade, a influência do movimento das escolas eficazes teve eco nas medidas de política 
educativa introduzidas nas escolas portuguesas com as medidas compensatórias, traduzidas nas famosas 
“aulas de apoio” ou de “compensação”, numa lógica de “mais do mesmo”, com o objectivo de melhorar os 
resultados académicos dos alunos, tentando, desta forma, ultrapassar as desigualdades que, à partida, os 
alunos apresentavam numa escola massificada.
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testes estandardizados (sobretudo para medir as capacidades dos alunos em Matemática e 

Língua Materna), move-se por imperativos mais económicos do que educativos, introduz 

mecanismos de avaliação que visam sobretudo o controlo e utilizam a comparação de 

resultados entre escolas idênticas, sendo as eficazes as que apresentarem um valor

acrescentado15. Sobre o legado das escolas eficazes, Hopkins considera o enfoque nos 

resultados, associado à prestação de contas e ao valor acrescentado, um dos aspectos 

principais:

“Effective school advocates, however, argued persuasively that rigorous assessments of schooling 

mere needed and that one could judge the quality of education only by examining student outcomes, 

especially indices of learning. Equally important, they defined success not absolute terms, but as the 

value added to what students brought to the educational process” (Hopkins, 1994: 51)

 A escola eficaz, neste caso, integra os princípios e os procedimentos considerados 

promotores de eficácia através de processos de isomorfismo mimético (DiMaggio e Powell, 

1991b) em relação ao mundo empresarial, pois a forma de as escolas encararem a 

excelência tem por referência as regras de mercado, como referem Beare, Caldwell e 

Millikan:

“When schools took up the issues of excellence, then, it was in the context of ideas about market 

forces, and it is not surprising that the rest of  the imagery about markets was also applied to 

education in the same context – such as serving the clients, increasing productivity, resource 

management, programme budgets, corporate management styles, market niches, accountability to 

the stakeholders, education seen as an export commodity, education’s contribution to national 

economy, and being responsive to market forces” (1989: 21).

      
14 Este autor refere a metáfora da “caixa negra” usada pelos estudos sobre a eficácia escolar quando 
pretendem mostrar que são as características da organização escolar que determinam a eficácia da escola 
(Scheerens, 2004: 39).
15 Uma escola eficaz “introduz um ‘valor acrescentado’ nos resultados dos alunos, em comparação com 
outras escolas que tenham alunos procedentes de meios semelhantes” (Bolívar, 2003: 30). Esta mesma ideia é 
traduzida pelo autor numa outra obra em que ao referir-se às escolas eficazes diz que “una escuela es efectiva 
si el progreso de los alumnos va más allá del que cabia esperar en el momento de entrada al centro. Justo a 
esto se llama ‘valor añadido’ aportado por la escuela” (Bolívar, 2000: 62). A mesma ideia é apresentada por 
Stoll e Fink quando, a propósito de um conceito de escola eficaz apresentado por Mortimore que refere que 
uma escola é eficaz quando os resultados dos alunos excederam o esperado, dizem: “The term  ‘value added’ 
describes the boost given by the school to pupils’achievement over and above what they bring in terms of 
prior attainment and background factors. Tus, statical predictions, the ‘what might be expected’ of later levels 
of achievement can be made on the basis of detailed information about pupils’background and earlier 
attainment, that is, ‘consideration of its intake. Where pupils exceed these predictions, value added has been 
demonstrated” (1996: 27-28).
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Na perspectiva do movimento escolas eficazes, as organizações escolares regem-se 

por pressupostos racionais, burocráticos ou neotaylorianos16 (Lima, 2002c) pressupondo 

uma estreita articulação entre o nível político da organização e o nível da acção, 

sedimentada através de uma cultura organizacional própria17 e de uma “liderança 

instrutiva”18 (Bolívar, 2003: 30), pois o grau de cumprimento dos objectivos 

organizacionais, medido através dos resultados obtidos, é fundamental para a eficácia 

organizacional. 

Ao centrar-se nos resultados mensuráveis como único indicador de eficácia, o 

movimento das escolas eficazes não contribuiu para a melhoria interna das escolas, 

tornando-se, no entanto, útil para a administração ao proporcionar indicadores para a 

prestação de contas (accountability) por parte das escolas e ao desencadear processos de 

hierarquização das escolas19 através de rankings (Bolívar, 2003: 32). Quando nos últimos 

anos, em Portugal, se assistiu ao ranking das escolas secundárias tendo como referência 

apenas os resultados dos exames nacionais, mais não é do que identificar as escolas 

eficazes e as ineficazes, medindo a eficácia exclusivamente a partir do indicador 

resultados, mesmo quando em 2001/2002 se introduziu o factor contexto20, ignorando, no 

entanto, a realidade de cada escola incluindo os processos encetados por cada uma delas 

para a melhoria, enquanto unidade organizacional.

Outra das críticas feitas ao movimento escolas eficazes é o facto de este não 

contribuir para o desenvolvimento de uma teoria da inovação e mudança das escolas ao 

desvalorizar os processos internos promotores de mudança, levados a cabo por cada escola

(Bolívar, 2003: 32).

Bolívar (2000 e 2003) considera que o movimento das escolas eficazes conheceu 

duas gerações: a primeira que vigorou nos anos oitenta – escolas eficazes – e a segunda, já 

nos anos noventa – eficácia escolar –, que, face às críticas apontadas, nomeadamente à 

  
16 Licínio Lima (2002c: 26) considera que a “obsessão pela eficácia, pela eficiência e pela qualidade” na 
educação tem uma origem tayloriana, muito embora ressurja com contornos de aparente inovação.
17 Bolívar (2003: 30) considera que a “pedra de toque” de uma escola eficaz é o “ethos ou cultura específica.”
18 Bolívar (2003: 31) utiliza esta expressão, embora numa perspectiva do currículo, com o seguinte sentido: 
“a direcção da escola combina uma liderança instrutiva no que respeita ao currículo, com uma visão clara 
sobre a visão da escola, juntando uma gestão eficaz com a colegialidade na tomada de decisões.”
19 Este movimento está, assim, associado aos princípios defendidos pelas políticas neoliberais a que nos 
referiremos no capítulo 4, definidoras do “paradigma da educação contábil” a que se refere Licínio Lima 
(2002b), que retoma perspectivas neotaylorianas na organização e administração da educação (Lima, 2002c).
20 Foi definida uma classificação esperada, por concelho, tendo em conta factores sócio-económicos. O lugar 
de cada escola no ranking resulta da relação entre a classificação de exame e a classificação esperada.
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visão restrita de eficácia centrada nos resultados, apresenta uma dimensão mais alargada de 

eficácia.

O movimento da melhoria da escola, seguindo a genealogia apresentada por 

Murillo (2003) e Bolívar (2000; 2003), encontra a sua origem nos anos sessenta como 

reacção ao que este último designa por “fase do optimismo pedagógico” (2003: 3), 

caracterizada pela ideia de que a mudança educacional se faria numa lógica externa à 

escola, recorrendo a equipas de especialistas a quem eram encomendados materiais para 

divulgar pelas escolas e para os professores implementarem. Esta concepção de mudança 

ignorava, assim, a especificidade da escola, centrando-se em reformas uniformes em que 

os processos de mudança não tinham relevância, mas sim a inovação em si mesma. É em 

resposta ao fracasso desta ideia de mudança que surge a melhoria centrada na escola, 

dando assim origem ao movimento melhoria da escola (school improvement). Dentro 

deste, consideram-se duas gerações: a primeira, concomitante ao movimento das escolas

eficazes (anos oitenta), e a segunda, nos anos noventa.

A primeira geração do movimento melhoria da escola potencia aspectos 

desprezados pelas escolas eficazes, nomeadamente os processos internos da escola para o 

seu desenvolvimento organizacional. Pensa-se a escola no seu todo, devendo os processos 

internos implicar todas as suas dimensões organizacionais. Assim, como refere Bolívar 

(2000: 64), aparecem como pilares para a melhoria os seguintes aspectos:

- desenvolvimento cooperativo dos professores;

- implicação dos professores nas decisões da escola;

- estratégias de coordenação;

- emprego da investigação e reflexão em grupo;

- trabalho colaborativo.

Por seu turno, Murillo (2003: 5), na esteira de Fullan21, considera a existência de 

“cinco questões chave” para esta geração do movimento melhoria da escola, a saber:

- mais ênfase nos processos do que nos resultados, pelo que importa mais o 

percurso do que a chegada;

  
21 Michael Fullan é um dos autores mais ligados aos movimentos de mudança educacional, desde a década de 
oitenta, defendendo nos seus trabalhos a ideia da centralidade da escola nos processos de mudança, ideia que 
veio a ser o grande pilar do movimento melhoria da escola.
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- os resultados escolares são entendidos como problemáticos em si mesmos, 

suscitando debate e medidas por parte da escola;

- adopção de metodologias de investigação qualitativa, enfatizando as opiniões dos 

participantes como dados de reflexão para a melhoria;

- os estudos da escola devem ser contínuos e não ocasionais (“instantâneos”), sobre 

um determinado aspecto da escola;

- mais ênfase na “cultura escolar” do que na “estrutura escolar”.

Todavia, esta primeira geração da melhoria da escola apresentava fragilidades que,

segundo Bolívar (2003: 37), na esteira de Hopkins, se traduzem na ênfase dada às relações 

e ao trabalho conjunto dos professores, em si mesmos, e não como um meio para conseguir 

melhores aprendizagens por parte dos alunos. Aponta, ainda, o pendor “técnico-racional” 

de mudança que o modelo de processo defendido adquiriu. Quanto a esta última 

fragilidade, Bolívar diz o seguinte:

“o modelo de desenvolvimento colaborativo converte-se numa nova forma de gestão ou de 

funcionamento, sem articulação com as preocupações ou vidas dos professores. Às vezes, também 

houve tendência de transferir fórmulas, que funcionaram bem numa escola, para outra” (2003: 37).

Convocando uma visão neo-institucional, as fragilidades apresentadas, mormente 

no que se refere à desarticulação entre o trabalho dos professores e as aprendizagens dos 

alunos, podem ser explicadas pelo facto de as escolas serem organizações debilmente 

articuladas e, portanto, a acção organizacional se apresentar desligada dos objectivos 

organizacionais. No que respeita ao segundo aspecto apontado pelo autor, como temos 

vindo a referir, os modelos, sejam eles quais forem, são integrados porque considerados 

taken for granted, sendo, portanto, a mudança feita através de processos isomórficos, 

sobretudo em ambientes ambíguos e desarticulados. Este isomorfismo com o meio 

institucional traduz-se na ritualização de práticas que mais não são do que estratégias de 

legitimação.

Nos anos noventa, face às fragilidades apontadas ao modelo melhoria da escola da 

primeira geração, defendeu-se um novo conceito de melhoria – a melhoria escolar eficaz

(Bolívar, 2003: 27) – em que se regista a permeabilidade entre o movimento das escolas 

eficazes e o movimento da melhoria da escola, traduzida na síntese entre a valorização dos 

resultados das aprendizagens dos alunos e a capacidade da escola para gerir os processos 
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de mudança que conduzam à melhoria dos resultados dos alunos, ideia que Hopkins, 

Ainscow e West, apologistas deste novo conceito, traduzem assim:

“We regard school improvement as a distinct approach to educational change that enhances student 

outcomes as well strengthening the school’s capacity for managing chance. In this sense school 

improvement is about raising student achievement through focusing on the teaching-learning 

process and the conditions which support it. It is about strategies for improving the school’s capacity 

for providing quality education in times of change, rather than blindly accepting the edicts of 

centralized policies, and striving to implement these directives uncritically” (1994: 3).

A coberto deste entendimento de melhoria da escola, foram implementados alguns 

programas22, de que resultou um importante contributo para o desenvolvimento do 

movimento melhoria da escola, trazendo, para este, aspectos que conduziram à construção 

de um modelo de melhoria da escola, como é o caso da proposta apresentada por Hopkins 

em 1996 e por Hopkins e Lagerweij em 1997 (Murillo, 2003; Bolívar, 2003), cujos 

principais aspectos, de acordo com a síntese apresentada por Murillo (2003: 11-12), são os 

seguintes:

- Uma visão de futuro da escola partilhada por toda a escola, o que implica a 

definição clara de objectivos e metas a atingir;

- Conceito abrangente de liderança, em que tanto os gestores como os professores 

assumem o papel de líderes, partilhando responsabilidades. Trata-se de uma 

liderança participativa e colegial;

- Importância do contexto na definição do programa. Não há uma forma universal 

de implementar a melhoria, uma vez que cada escola tem a as suas características 

próprias, a sua história, as suas necessidades e expectativas, um corpo docente 

específico, etc.;

- Ênfase nos ganhos específicos dos alunos, considerando que o êxito do programa 

reside nos progressos dos alunos (académicos, pessoais e sociais) mais do que na 

inovação em si. Considera-se, então, que a questão central da melhoria da escola 

está nos alunos e nos seus resultados e não nas práticas pedagógicas, no currículo 

ou na gestão. Estes devem estar ao serviço dos alunos, adaptando-se a eles.

  
22 É o caso do projecto Improving the Quality of Education For All (IQEA), cujo contributo para o 
desenvolvimento do movimento melhoria da escola foi importante, como assinala Hopkins et al. (1994).
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- Enfoque a vários níveis. Os processos de mudança devem implicar toda a escola, 

mesmo que se encete apenas um, este deve reflectir-se no todo.

Deste modo, a melhoria da escola valoriza a centralidade da escola nos processos 

de mudança organizacional, sobretudo a capacidade interna para o desenvolvimento de 

processos de mudança com impacto nos resultados dos alunos.

Se este conceito de melhoria da escola concilia já aspectos da melhoria da escola

com os da eficácia escolar, é na terceira vaga desta segunda geração do movimento da 

melhoria da escola, de acordo com a organização histórica e genealógica apresentada por 

Murillo (2003), que a síntese23 entre os dois movimentos se faz, surgindo assim a melhoria 

eficaz da escola (Effectiveness School Improvement). Esta terceira vaga ou “novo 

paradigma da melhoria da escola” (Reynolds, 1998) caracteriza-se pela estreita ligação ao 

movimento e investigação da eficácia escolar, pela ênfase dada à capacidade das escolas 

para aprender (organização aprendente) e à cultura organizacional. A questão principal 

para a nova geração da melhoria da escola deixa de ser – como melhorar a escola – e passa 

a ser – como criar a capacidade para a melhoria da escola a todos os níveis (Hopkins, 1998: 

1051). Podemos, pois, dizer que o movimento da melhoria eficaz da escola resulta dos 

contributos24 dos estudos das escolas eficazes e da melhoria da escola (Bolívar, 2003, 

Murillo, 2003, Alaiz, Góis e Gonçalves, 2003), reportando-se, assim, a objectivos de 

eficácia e de melhoria. Trata-se de um movimento que nas palavras de Murillo pretende:

“conocer como puede una escuela llevar a cabo procesos satisfactorios de cambio que incrementen 

el desarrollo de todos los alumnos mediante la optimización de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje y de las estructuras organizativas del centro, y aplicar ese conocimiento a una mejora 

real de la escuela” (2003: 12).

  
23 Podemos encontrar filiações da melhoria eficaz da escola em vários autores (Hopkins, 1998; Reynolds, 
1998, Bolívar, 2003 e Alaiz, Góis e Gonçalves, 2003), cuja organização é muito próxima da que é 
apresentada por Murillo.
24 Murillo, sobre a genealogia do movimento melhoria eficaz da escola, diz o seguinte: “Desde os princípios 
de los años 90 há surgido com fuerza en diferentes foros internacionales la idea de que los movimientos de 
Eficacia Escolar y Mejora de la Escuela deben trabajar juntos para aproximar posturas. Es más, se ha
afirmado que quienas trabajan en el campo de la Eficacia escolar y aquéllos que lo hacen sobre Mejora de la 
Escuela se necesitan mutuamente. De esta convicción ha surgido un intento por aunar las dos corrientes en un 
nuevo movimiento teórico-práctico que se nutre de ambas corrientes y recibe aportaciones sustanciales de 
cada uno de ellos” (2003: 12).
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Verifica-se, deste modo, o duplo enfoque25 nos processos e nos resultados, ou seja, 

na melhoria (improvement) e na eficácia (effectiveness), estando os primeiros ao serviço 

dos segundos, pois os resultados finais dos alunos são considerados o critério de sucesso, 

muito embora se tenha em conta os processos, sobretudo, porque se pretende que estes se 

venham a traduzir em valor acrescentado (Murillo, 2003: 13). 

Este movimento tem suscitado o interesse da investigação sobre a melhoria da

escola, sobretudo através de projectos de investigação internacionais26, que conduziram à 

elaboração de um quadro de referência para a melhoria eficaz da escola, cujas linhas 

orientadoras apresentamos.

Quadro 4 – Diferenças entre escolas eficazes e melhoria da escola e uma nova proposta de síntese
Escolas eficazes Melhoria da escola

Centrada nos resultados cognitivos dos alunos. Orientação 
estática: quais as escolas eficazes (produto).

Relações entre professores e cultura escolar. Orientação dinâmica: 
como chegar à melhoria (processo).

Conhecer, através da investigação, que critérios e factores 
determinam a eficácia da escola.

Conhecer, através de experiências práticas, estratégias de 
melhoria por agentes de apoio externo.

Quantitativa: estudos correlacionados de variáveis. Qualitativa: narração de estudos de casos.

Limitou-se aos resultados obtidos.
Falta uma teoria/estratégia de mudança.

Menosprezou a actividade da aula e deu grande importância aos 
processos de trabalho conjunto dos professores.

Novo paradigma (síntese entre a eficácia e a melhoria)
- Ampla concepção dos resultados dos alunos.

- Centrar a inovação na melhoria dos processos da aula.
- Dirigir as estratégias de melhoria para os vários níveis da escola (resultados dos alunos, estrutura e cultura da escola).

- Promover a capacidade interna de mudança de cada escola.
- Combinação entre métodos qualitativos (para a melhoria) e quantitativos (para a eficácia), de acordo com o problema em estudo.

Fonte: Reynolds (1998: 1278-1284) e Bolívar (2003: 39).

A melhoria eficaz da escola pretende ser um modelo de mudança planeada e 

centrada na escola (Murillo, 2003) e considera como factores de mudança os que se 

prendem com o contexto e os de natureza interna da escola (IIE, 2000; Alaiz, Góis e 

Gonçalves, 2003; Murillo, 2003) que, numa relação sistémica, produzem efeitos sobre os 

resultados dos alunos. Quanto aos factores de contexto, são referidos i) a pressão para 

melhorar (resultados da avaliação externa, as sugestões dos agentes externos), ii) a pressão 

social, iii) as alterações normativas, como por exemplo a legislação sobre a avaliação das 

  
25 Na versão portuguesa do texto Effective School Improvement da autoria de Gerry Reezigt, sobre esta 
síntese entre as duas perspectivas, diz-se que “a perspectiva de eficácia das escolas tenta saber o que deve ser 
mudado nas escolas a fim de as tornar mais eficazes, enquanto que a perspectiva da melhoria procura analisar 
como as escolas devem mudar para terem maior qualidade” (IIE, 2000: 4).
26 De entre estes projectos, salientam-se o Improving School Effectiveness Project (ISEP) realizado entre 
1995 e 1997, sob a coordenação de Jonh MacBeath e Peter Mortimore e Capacity for Change and Adaptation 
of School in the Case of Effective School Improvement (ESI), coordenado por Bert Creemers e que envolveu 
equipas de investigadores de vários países, entre os quais Portugal.
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escolas), iv) os recursos para melhorar (autonomia, recursos económicos, condições de 

trabalho e apoio local) e v) as metas educativas (objectivos presentes no currículo nacional 

ou regional, quando for o caso).

Relativamente aos factores internos, a ênfase recai sobre a “cultura de melhoria”, os 

“processos de melhoria” e os “resultados de melhoria”. A “cultura de melhoria” é 

considerada pelo movimento um aspecto relevante, na medida em que parece garantir a 

articulação entre os objectivos organizacionais e o nível da acção e contempla os seguintes 

aspectos:

- pressão interna para a melhoria (admite a existência de grupos de pressão27

interna que definem as prioridades de melhoria); 

- uma visão partilhada dos objectivos da organização28; 

- a disposição para constituir-se como uma organização aprendente;

- história anterior de melhoria;

- compromisso e motivação da comunidade escolar com a ideia de melhoria;

- liderança forte e participativa;

- estabilidade do corpo docente;

- tempo para as actividades de melhoria.

Os processos de melhoria contemplam um carácter contínuo e cíclico e apresentam 

várias fases:

- diagnóstico;

- selecção de áreas prioritárias;

- planificação das acções;

- aplicação dos planos; 

- avaliação com vista a verificar a institucionalização dos aspectos prendidos com o 

processo.

Os resultados de melhoria contemplam os resultados intermédios, com vista à 

melhoria dos resultados dos alunos.
  

27 Ao admitir que a existência de grupos de pressão impõem as prioridades de melhoria, tem-se implícita a 
ideia que na escola as mudanças resultam do conflito, das estratégias dos actores organizacionais, que agem 
em grupo ou individualmente e que as decisões resultam da correlação de forças existentes na organização, o 
que é uma clara influência do modelo político no âmbito das teorias organizacionais.
28 Pensamos que esta visão partilhada dos objectivos organizacionais se abriga sob perspectivas racionais-
burocráticas, o que entra em contradição com o aspecto anterior – pressão externa para a melhoria –, que 
admite a existência de grupos de interesse.
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Convocando, de novo, as ideias de Murillo (2003: 20), a melhoria da escola tem 

conhecido algumas fases e tem desenvolvido alguns modelos, mas não se constituiu ainda 

como uma teoria da mudança. Há, no entanto, aspectos como a centralidade da escola nos 

processos de mudança, a relevância da cultura organizacional para a mudança e melhoria, 

a ênfase dada à liderança, ao trabalho colaborativo dos professores, à aprendizagem 

organizacional, à auto-avaliação como estratégia para a melhoria, à relação entre os 

processos desenvolvidos pela escola e os resultados dos alunos, ao impacto das estratégias 

de melhoria ao nível dos resultados dos alunos, que, no actual momento, parecem estar 

presentes no conceito de melhoria da escola, conceito que, na proposta de Murillo, “es la 

capacidad de la escuela para incrementar, de forma simultánea, el aprendizaje de los 

alumnos y el desarrollo de la comunidad escolar” (2003: 3).

2.1. O papel da cultura organizacional na mudança e melhoria da escola

A abordagem das questões da cultura organizacional pareceu-nos revestir-se de 

alguma pertinência, dada a ênfase que lhe é dada nos movimentos da eficácia e melhoria 

da escola, bem como nas teorias da mudança organizacional, como é o caso dos trabalhos 

de Fullan, Stoll, Hargreaves, Hopkins, Scheerens, Reynolds e, nesta medida, ela tem 

igualmente relevo no Programa de Avaliação Integrada das Escolas, a que nos 

referiremos, em concreto no capítulo 5, uma vez que este programa integra o contributo 

destes movimentos (como oportunamente demonstraremos) ao apresentar o 

desenvolvimento de uma “cultura de auto-avaliação” como um dos seus objectivos. A 

pertinência desta análise releva, também, para o desenvolvimento deste trabalho, na 

medida em que nos propomos analisar as mudanças que ocorreram na escola – objecto 

deste estudo –, na perspectiva do desenvolvimento organizacional, na sequência de uma 

avaliação externa no âmbito do Programa de Avaliação Integrada das Escolas, sendo que 

a mudança pode resultar de incentivos culturais (Araújo, 1996: 37).

Segundo Mendes (1999), a cultura organizacional situa-se entre uma “concepção 

gestionária” e uma “concepção compreensiva”. Na “concepção gestionária”, a cultura 

organizacional assume um carácter prescritivo, orientador da acção organizacional, tendo 

como objectivo a eficiência e a eficácia da organização, pelo que tem uma função 

essencialmente instrumental (Mendes, 1999: 172). Nesta perspectiva, a cultura 
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organizacional aparece como uma “variável independente”29, dando “pouca atenção aos 

factores externos que contribuíram para a formação dessa mesma cultura” (Mendes, 1999: 

172); é subsidiária de concepções organizacionais racionais-burocráticas e desenvolveu-se, 

primeiramente, no meio empresarial em que a lógica da sobrevivência advém da 

capacidade de competir e da eficácia radicada nos resultados obtidos.

Quanto à “concepção compreensiva” de cultura, o mesmo autor entende a cultura

organizacional como uma construção social, resultando, portanto, da interacção dos 

indivíduos e dos grupos (Mendes, 1999: 173). Esta concepção de cultura organizacional

entronca numa linha analítica/interpretativa30ou nos enfoques interpretativo e crítico31

(González, 1994b: 78) das abordagens organizacionais, pois pretende analisar e interpretar 

as crenças, os valores e os aspectos sociais que atravessam a vida organizacional, 

admitindo a variabilidade e a complexidade da cultura organizacional.

Como se depreende do que ficou exposto acerca das perspectivas que abrigam o 

conceito de cultura organizacional, este não é único, nem consensual, dependendo da 

perspectiva teórica que o suporta32, nomeadamente quanto à abordagem organizacional.

Não é nosso objectivo nesta curta análise da cultura organizacional entrarmos em delongas 

  
29 González (1994: 82-87) apresenta a cultura organizacional em duas dimensões: como variável externa à 
organização e como variável interna à organização, sendo que a primeira contempla os factores externos que 
a condicionam, enquanto que a segunda enfatiza os aspectos internos na construção da cultura de uma 
organização, sobressaindo dois aspectos, a saber: i) a cultura pode ser manipulada para aumentar a eficácia da 
organização e ii) a cultura é um elemento que dá coesão e significado à organização. Por seu turno, num 
estudo recente, Leonor Torres (2003), ao procurar a genealogia da cultura organizacional, a partir dos 
contributos das várias teorias organizacionais, identifica de que modo estes contributos subjazem quer à 
concepção de cultura como “variável dependente e interna”, quer à de cultura como “variável independente e 
externa” que integram aquilo que designa por “perspectiva integradora da cultura”, que, de acordo com as 
suas palavras está “mais próxima de registos normativos e gestionários que privilegiam os processos de 
mudança organizacional” (Torres, 2003: 181). Clarificamos que o sentido que esta autora atribui a “variável 
independente” e “dependente” não é exactamente o mesmo que Mendes (1999) apresenta ao referir-se à 
“cultura gestionária” e que referenciámos. Pensamos que o conceito de cultura como “variável 
independente”, apresentado por este último, se aproximará mais daquilo que Leonor Torres considera a 
“perspectiva integradora da cultura”, na medida em que esta tende a perspectivar a cultura organizacional
“como algo de objectivo e como pertencendo à ordem específica da organização” (Torres, 2003: 188), ou 
seja, como a autora reafirma, trata-se de “uma variável que a organização tem e que se pode desenvolver à 
luz dos interesses gestionários” (2003: 188), adquirindo, assim, a cultura um carácter homogéneo e de 
instrumento de gestão, que pode ser orientado pelos imperativos da eficácia e da eficiência (Torres, 2003: 
239). Do mesmo modo, pensamos que esta “perspectiva integradora” se aproxima daquela que González 
designa por “variável interna”, que referimos atrás.
30 Sobre esta questão ver o capítulo 1.
31 Leonor Torres (2003) designa por “perspectiva fragmentadora” a perspectiva de cultura influenciada pelo 
paradigma interpretativo e crítico, contrapondo-o à “perspectiva integradora”.
32 Sobre a diversidade que reina nas abordagens do conceito de cultura, Schein refere: “ One probable reason 
for this diversity of approaches is that culture, like role, lies at the intersection of several social sciences and 
reflects some of the biases of each – specifically, those of anthropology, sociology, social psychology, and 
organizational behaviour”(1990: 109).
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sobre a natureza do conceito, nomeadamente sobre a sua genealogia (antropológica, 

psicológica e, em particular, sociológica e organizacional)33. Todavia, partindo este 

trabalho da análise da escola, como organização, convocando perspectivas teóricas 

alternativas aos modelos racionais, com particular ênfase para a importância das 

instituições definidoras da estrutura e da acção organizacionais, importa referir a ideia de 

cultura organizacional que lhe está associada. De acordo com este posicionamento sócio-

organizacional enformado pelas abordagens neo-institucionais, a cultura organizacional é 

vista como uma construção social. Nesta medida, a cultura organizacional emerge como o 

conjunto de assunções, crenças, valores, símbolos e rituais, assumidos pelos membros de 

uma organização como mitos racionais, que dá identidade a essa organização e que a 

legitima, pois a cultura da organização, enquanto construção social, está em conformidade 

com os meios institucionais que influenciaram a sua construção. Scott (2001) refere que, 

depois de Selznick, uma nova geração de investigadores, recuperou o interesse pela 

“identidade organizacional” (“organizational identity”) que considera um conjunto de 

valores centrais e distintivos. A “identidade organizacional” compromete os participantes 

com um conjunto de elementos normativos e cultural-cognitivos que marcam o seu 

discurso e dão sentido (“sense-making”34) às suas actividades (Scott, 2001: 106). Este 

conceito de cultura organizacional valoriza as influências externas na sua construção, 

mormente os impactos dos meios institucionais da escola na integração, ao nível da 

estrutura formal, de mitos racionais35.

Por outro lado, a perspectiva neo-institucional entende a escola como uma 

organização debilmente articulada, pelo que teremos que admitir a existência de várias 

  
33 Sobre esta questão, ver Torres (2003), Mendes (1999: 162-166), González (1994b: 79-82) e Schein 
(1990).
34 Também González, de certo modo, apela a este “sense-making”, quando ao referir-se à cultura
organizacional com enfoque interpretativo e crítico, diz que esta “obedece al propósito de destacar que la 
organización no es solo lo que se ve, sino que, subyaciendo a las acciones, se sitúa todo un mundo de 
significados, creencias, valores, interpretaciones que son los que, en definitiva, dan sentido y razón de ser a lo 
qué es y lo qué ocurre en la organización” (1994b: 78).
35 A influência dos meios institucionais da organização escolar na integração de mitos racionais, ao nível da 
própria estrutura organizacional (como referimos no capítulo 1), leva Leonor Torres a considerar a 
abordagem neo-institucional limitada – apesar de reconhecer que constitui uma “ferramenta heuristicamente 
pertinente na interpretação das formas simbólicas e comportamentais tal qual elas se manifestam num plano 
estrutural e sistémico” (2003: 248) e que introduz a importância de factores externos na construção da cultura 
organizacional –, na medida em que lhe encontra uma “dose significativa de determinismo contingencial, 
impedindo o investigador de aprofundar o conhecimento sobre os modos e as possibilidades da acção, isto é, 
sobre os diferentes mecanismos de apropriação por parte dos actores das condições e dos constrangimentos 
estruturais” (2003: 248).
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subculturas36 no seio de uma organização, como a cultura da equipa que dirige a escola, a 

cultura dos professores e, dentro destes, a cultura dos professores de línguas, de 

matemática, etc., a cultura dos funcionários administrativos, etc., a cultura dos alunos, pois 

a ambiguidade nas metas e nos objectivos da organização não é consentânea com a 

existência de uma cultura organizacional homogénea37, dadas as autonomias que se geram 

no seio da organização (Weick, 1990). Todavia, a conformidade das regras culturais 

assumidas pela organização com as regras culturais dominantes nos vários meios 

institucionais, que actuam sobre a escola, e, ainda, a lógica de confiança e de boa fé

legitimam a organização e dão-lhe uma aparente coesão.

Também os aspectos normativos38, importantes na definição dos papéis 

desempenhados pelas várias categorias de actores dentro da organização, constituem um 

dos factores que impele à construção da identidade cultural de um determinado grupo 

profissional, o que favorece a diversidade cultural dentro da mesma organização, sobretudo 

quando a diversidade de categorias de actores é tão vasta como na escola (professores, 

funcionários administrativos, funcionários auxiliares de acção educativa, alunos, 

pais/encarregados de educação). A diversidade cultural resulta, também, da diversidade de 

meios institucionais39 que exercem pressão sobre a escola e que a levam a integrar ideias, 

regras, valores e rituais, isomorficamente com esses meios, como assinala Virgínio Sá 

(2003: 194), em sintonia com Ellström, quando diz que “as culturas organizacionais 

tendem a tornar-se isomórficas em relação ao seu meio institucional”.

O contributo analítico/interpretativo da teoria neo-institucional aplica-se, também, à 

origem da cultura organizacional escolar, que, de acordo com Mendes (1999: 179) e 
  

36 Por outro lado, ao admitirmos a importância dos meios na construção da cultura organizacional, a 
diversidade de meios que envolve a escola produz também uma diversidade de subculturas. Esta diversidade 
fica ainda a dever-se ao facto de os actores organizacionais pertencerem a outras organizações sociais, 
também elas marcadas por uma cultura que, no palco da escola, se cruza com a cultura desta.
37 Bolívar manifesta uma opinião semelhante, quando diz: “podríamos entender que cada miembro (alumnos, 
profesores, directivos) tienen su propia trayectoria de vida, experiencias, modos de ver, es decidir, su propia 
cultura. Como sistema donde sus partes están ‘débilmente acopladas’, domina más bien el trabajo en células 
aisladas con un cierto desajuste estructural y una ambigüedad de metas” (2000: 138).
38 Neste caso, podemos considerar que o isomorfismo normativo (DiMaggio e Powell, 1991b) é um dos 
mecanismos que favorecem a construção da cultura organizacional.
39 A interdependência das organizações dos vários meios foi tratada no cap.1 deste trabalho. A este propósito, 
assinalamos que, também Leonor Torres se refere, no âmbito da teoria neo-institucional, à multiplicidade de 
meios que influenciam a construção da cultura organizacional, dizendo que a multiplicidade de impactos 
provenientes de meios diversificados leva as organizações a integrarem isomorficamente valores, atitudes, 
ideologias, dispositivos e modas organizativas e de gestão, levando-as à institucionalização de novas “lógicas 
e sentidos de acção” (Torres, 2003: 247-248). 
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Torres (2003: 234), radica na influência exercida pelo mundo empresarial. Este contágio 

institucional entre as organizações empresariais e as organizações escolares tem 

subjacentes processos isomórficos – neste caso, por isomorfismo mimético –, que ocorrem 

entre as organizações, mesmo as que pertencem a campos organizacionais diferentes, e que 

se traduzem na homogeneidade organizacional (DiMaggio e Powell, 1991b). Neste caso, o 

contágio fez-se das organizações pertencentes ao campo empresarial para as organizações 

pertencentes ao campo escolar, sendo estas a integrarem, por isomorfismo, o conjunto de 

crenças e de práticas que constituem a “cultura gestionária”. Esta influência do mundo 

empresarial – que nós explicamos por mecanismos isomórficos – na criação de uma 

“cultura gestionária”, é assim traduzida por Mendes:

“Temos procurado demonstrar, até aqui, como conceitos de divulgação e aceitação crescentes, como 

são o de ‘cultura de empresa’ e ‘culturas de escola’, se contaminam, isto é, não restam dúvidas de 

que o contexto escolar tem sido responsável pela importação não só da terminologia mas também de 

algumas técnicas e processos de gestão típicos de meio empresarial” (1999: 181).

Retomando o papel que a cultura organizacional tem nos movimentos de melhoria 

da escola – enfoque que privilegiámos neste ponto do capítulo –, pensamos que a 

importância dada à cultura organizacional como condição para a melhoria da escola nos 

remete para a “perspectiva gestionária” de cultura organizacional; análise que não dispensa 

a influência das instituições na vida organizacional, pelo que não pode alhear-se da 

perspectiva neo-institucional.

A forma como a cultura organizacional aparece nos movimentos de eficácia e 

melhoria da escola inscreve-a numa “concepção gestionária”, sendo vista como uma 

“variável interna”, passível de ser manipulada para aumentar a eficácia (González, 1994b), 

ou, numa “perspectiva integradora”, como técnica ao serviço da eficácia e da excelência 

(Torres, 2003). É esta perspectiva, orientada pela procura da eficácia, que tem marcado os 

movimentos da eficácia escolar, como assinala González:

“Este planteamiento, en el que se establece una concesión entre un determinado tipo de cultura 

organizativa y ciertos niveles de eficacia, se ha desarrollado profusamente en la literatura empresarial, pero 

se ha ido trasladando cada vez más al campo educativo. Lo encontramos particularmente en la literatura 

sobre escuelas eficaces y la excelencia escolar” (1994: 84).
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Também o movimento melhoria eficaz da escola comunga desta perspectiva de 

cultura quando, por um lado, a coloca ao serviço da eficácia (melhoria eficaz) como 

resposta, em parte, a pressões externas para melhorar e, por outro, a entende como 

estratégia40 de coesão organizacional, em particular no que respeita aos professores. 

Simultaneamente, refere-a como uma construção social, o que nos leva a concluir que o 

movimento da melhoria eficaz da escola combina perspectivas contraditórias41. Ou seja, 

fundamenta a mudança organizacional em teorias de mudança que consideram a 

importância de factores externos42 na sua construção e simultaneamente entende a cultura 

como um processo interno, não explicando como é que os actores organizacionais a 

constroem internamente, visto que a pressão externa parece funcionar apenas numa 

perspectiva sistémica, como imput. Mas a cultura organizacional é, também, vista como 

uma estratégia ao serviço da eficácia43, quando se enfatiza o seu carácter unificador como 

garante da coesão em torno dos objectivos da organização. Nesta medida, a cultura 

organizacional adquire a condição de imprescindível para a melhoria eficaz.

Em síntese, por um lado, parece reconhecer-se a cultura organizacional como uma 

construção social em que os actores organizacionais participam, transportando consigo a 

sua diversidade cultural e, por outro, apela-se a uma cultura partilhada por todos, que 

constitua factor de coesão, como forma de atingir os objectivos organizacionais, o que lhe 

dá um carácter homogéneo, perspectiva que se aproxima mais de uma concepção 

“gestionária” de cultura.

  
40 Esta função instrumental da cultura organizacional, quer por estar ao serviço da eficácia, quer por ser o 
garante de uma certa coesão organizacional, radica, como referem González (1994b: 87), Mendes (1999: 
183) e também Torres (2003) no paradigma estrutural-funcionalista.
41 Licínio Lima (2002a), referindo-se em concreto às políticas e práticas de avaliação (pensamos que se pode 
estender também aos movimentos de melhoria da escola, dada, aliás, a proximidade entre estes e a avaliação 
das escolas), considera a existência de “desconexão, e mesmo a contradição, entre perspectivas teóricas e 
concepções organizacionais invocadas enquanto enquadramento global, diagnóstico ou justificação e aquelas 
que são efectivamente adoptadas em termos de objectivos, de procedimentos, de interpretação de resultados, 
ou de consequências da avaliação” (2002a: 25).
42 Sobre o reconhecimento de factores externos por parte das teorias de mudança que visam a melhoria, Stoll 
e Fink referem: “schools are shaped by their history, context and people within them. Schools are also 
influenced by external political and economic forces and changes in national or local educational policies. 
Changes in society pose challenges to a school’s culture, whether related” (1996: 83).
43 A ligação entre cultura organizacional e eficácia da escola é salientada por Bolívar quando diz que “los 
estudios de la cultura organizativa han generalizado el mensaje de que una organización efectiva tiene una 
cultura “fuerte”, en que compartir unos propósitos y tener claras las metas da lugar a la identificación y al 
compromiso de los miembros con los fines de la organización” (2000: 138). A esta perspectiva de cultura 
organizacional, o autor chama a “lógica da eficácia”.
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Os movimentos de melhoria da escola, em nosso entender, embora convoquem ao 

nível da sua fundamentação, como assinala Bolívar (2003), pressupostos que radicam em 

concepções organizacionais não racionais, acabam, todos eles, por entender a cultura 

organizacional como uma “variável interna” (González, 1994b) o que, como já referimos, 

está mais em conformidade com modelos racionais, onde a prescrição colhe mais do que 

nos modelos que apelam à interpretação, ao simbolismo, ao conflito e à ambiguidade. Esta 

visão dual de cultura organizacional está presente nas palavras de Bolívar (2003) quando 

acentua, por um lado, a existência do conflito, da ambiguidade, da diversidade cultural e, 

por outro, a exigência de coordenação e coesão cultural para a eficácia da organização:

“O ênfase posto na partilha ou comunhão, não pode fazer-nos esquecer que, nas organizações, 

também existem diferenças, conflitos e desacordos, como revelam as análises micropolíticas. […] A

cultura cumpre, entre outras, duas funções: a) integração interna, b) coordenação de actividades e 

criação de um sentimento comum. Quando estas duas funções não se verificam (pouco consenso e 

elevada fragmentação), a eficácia da organização fica profundamente reduzida. […] Se a cultura 

organizativa escolar é um conjunto de expectativas partilhadas acerca do que é e deve ser a acção 

diária na escola, este fundo histórico comum proporciona o quadro interpretativo de referência e 

identidade da escola, bem como o modo de agir em determinada situação. Proporciona, assim, aos 

seus membros, um quadro de referência para a interpretação dos acontecimentos e das acções. […] 

As organizações podem ser vistas como locais onde existe um fraco consenso e fragmentação, o que 

nos levaria à análise das ‘subculturas’; mas o que nos interessa, por agora, é acentuar o lado cultural 

da participação comum” (2003: 81).

A “cultura de melhoria”, a que apelam os vários movimentos de melhoria da 

escola, emerge como condição fundamental44 para o desenvolvimento organizacional. 

Uma escola desenvolve uma “cultura de melhoria” quando os actores organizacionais – em 

particular os professores considerados pela melhoria da escola como os agentes 

  
44 Autores como Hopkins, Ainscow e West (1994), Stoll e Fink (1996), Scheerens (1998), Santos Guerra 
(2002a), Murillo (2003), Bolívar (2003) e Alaiz, Góis e Gonçalves (2003) acentuam a importância da cultura 
organizacional para a mudança com vista à melhoria. Por exemplo, Bolívar (2003) refere-se à cultura 
organizacional como “cultura escolar favorável a um desenvolvimento entendido como melhoria” (2003: 
62), ou ainda, referindo-se aos processos de mudança, “a cultura da escola deve estar sempre presente, 
impregnando todo este tema” (2003: 64). Refere-se, ainda, à cultura organizacional como “criação de um 
sentimento de identificação comum e uma implicação a fim de se alcançar a melhoria” (2003: 65). Por seu 
turno, Alaiz, Góis e Gonçalves reforçam a importância da “cultura de melhoria” para a melhoria eficaz da 
escola quando afirmam que “para a melhoria eficaz da escola são fundamentais a cultura de melhoria da 
escola” (2003: 42), ideia que reafirmam de forma quase dogmática quando dizem que “a cultura de melhoria 
existente na escola é um factor fundamental; as escolas detentoras de uma cultura de melhoria conseguem 
mais facilmente implementar processos de melhoria, enquanto que as escolas que não a possuem resistirão 
mais a qualquer iniciativa de mudança” (2003: 43).
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determinantes para a melhoria – assumem as ideias da melhoria da escola como um valor, 

uma crença, como um mito racional, pautando-se a sua acção por esses princípios. Desta 

forma haverá mudança, uma vez que esse quadro cultural-cognitivo vai influenciar e 

modelar as práticas e os processos. O processo de construção da “cultura de melhoria”, de 

acordo com o enfoque neo-institucional que temos vindo a convocar nesta análise, é um 

processo de institucionalização de pressupostos que configuram as práticas, procedimentos 

e processos que, à medida que se institucionalizam, se ritualizam. Neste caso, são os 

princípios inerentes àquilo que o movimento melhoria da escola prescreve como “cultura 

de melhoria” que se institucionalizam, pelo que a cultura da organização passa a ser uma

construção social, ela própria uma instituição, com impacto na acção organizacional, pois 

como refere Scott:

“institutions also support and empower activities and actors. Institutions provide guidelines and 

resources for acting as well as prohibitions and constraints on action” (2001: 50).

Por exemplo, quando a “cultura de melhoria” contém crenças como o trabalho 

colaborativo e quando uma escola que melhora deve fazer este tipo de trabalho, este 

princípio é assumido como mito racional dando lugar a novas práticas, novas maneiras de 

fazer as coisas, novos rituais. As próprias teorias sobre a mudança, integradas pela 

melhoria da escola, consideram a institucionalização da inovação a última fase da 

mudança, como Murillo assinala quando diz:

“La institucionalización es la fase en la que la innovación y el cambio dejan de ser considerados 

como algo nuevo y se convierten en la forma “habitual” de hacer las cosas en un centro” (2003: 15)

A construção de uma cultura organizacional de escola, ou seja, de um sistema de 

crenças, normas, valores, rituais, cerimónias, não pode ser compreendida sem termos em 

conta, por um lado, os três pilares reguladores das instituições (regulador, normativo e 

cultural-cognitivo) (Scott, 2001) e, por outro, o isomorfismo, que resulta das pressões 

exercidas pelos meios institucionais (Meyer e Rowan, 1991), e os mecanismos isomórficos 

de difusão das instituições, que DiMaggio e Powell (1991b) apresentam. Na perspectiva 

dos movimentos da melhoria da escola, o locus de mudança deve ser interno à organização 

e não externo, pelo que a cultura de melhoria é construída pelos actores organizacionais. 

No entanto, os actores organizacionais não a constroem a partir do nada, têm 
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necessariamente referências construídas externamente à organização, como é o caso do 

quadro de referência desenvolvido pelos movimentos da melhoria da escola, as teorias 

organizacionais, a formação recebida pelos professores, as ideias transmitidas pela 

administração central45 e o quadro legal a que subjazem princípios teóricos subsidiários 

desta ou daquela teoria, bem como valores e, ainda, o quadro cultural mais vasto em que a 

escola se insere, ou seja, a sociedade. O que pretendemos dizer é que os actores 

organizacionais constroem a cultura organizacional a partir de constructos existentes no 

meio ou meios institucionais, que exercem pressão institucional sobre a escola.

Numa leitura abrigada pela teoria neo-institucional, as ideias, as crenças e as 

assunções são criadas no meio em que a organização se integra e incorporadas como mitos 

racionais pelos actores organizacionais, por processos isomórficos, decorrendo este 

isomorfismo da pressão exercida pelo meio. Louis (1998), numa abordagem da utilização 

do conhecimento na melhoria da escola numa perspectiva neo-institucional, considera que 

só pode haver mudança interna desde que as necessidades e pressões para a mudança 

existam no meio em que a escola se integra:

“the institutional  perspective picks up the postmodernist themes of hegemony of particular ideas 

and forms of knowledge, but argues that these are largely created within the organizational field 

(often in response to external pressure) and are self-sustaining. Rather than emphasizing the 

“localness” of knowledge construction and use, they point to empirical evidence suggesting the 

impossibility of local change in the absence of similar pressures and needs to change throughout the 

field. Furthermore, they point to the mimetic nature of organizations within an institutionalized field 

as a determinant of what knowledge will be used” (1998: 1085).

Deste modo, são referenciais de tipo normativo, cultural e regulador que 

influenciam a construção da cultura organizacional, como, aliás, acontece com toda a vida 

organizacional, como acentuam Scott e Meyer quando dizem: 
“We view educational organizations controlled and sustained primarily by institutional forces” 

(1994b: 234).

  
45 A título de exemplo, ao consultarmos a página da ME na Internet ( www.min-edu.pt, em 15 de Janeiro de 
2004), fomos recebidos, logo ao abrir a página, com o seguinte slogan: “as melhores escolas são aquelas que 
melhoram”. Estamos perante um slogan que é o resultado de uma construção externa à escola, que pode ser 
considerada uma construção social e que, com o tempo, vai sendo assumida como um facto, como um mito
racional. E é desta forma que ela é entendida pelos actores que, em cada organização, a vão integrar, 
transportando-a para a sua cultura organizacional, dado o carácter de imprescindibilidade que lhe vão 
atribuir para a legitimidade organizacional. 
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Em concordância com a ideia anterior sobre a influência dos meios institucionais 

nas organizações escolares, Scott e Meyer (1994b: 234) consideram que as instituições 

podem impelir as organizações escolares a criar sistemas simbólicos, normativos e 

cognitivos que suportam e condicionam o comportamento organizacional.

No que respeita ao quadro de referência normativo46, este enforma os papéis que os 

actores organizacionais devem desempenhar na organização. Por exemplo, um professor, 

numa lógica de trabalho colaborativo, deve colaborar com os outros professores 

desenvolvendo projectos partilhados pela escola e abandonar47 o papel do professor 

dominado por uma lógica individualista ou balcanizada48. O mesmo acontece com outra 

ideia de referência da melhoria eficaz da escola que se prende com o estilo de liderança 

que deve ser forte, participado, pelo que, numa escola que melhora, os gestores devem 

desempenhar um papel em conformidade com esta prescrição normativa. Deste modo, os 

aspectos normativos estão associados ao carácter prescritivo que alguns quadros de 

referência, construídos externamente à organização escolar, podem ter e cujo impacto se 

traduz na construção da cultura organizacional. Sobre o carácter prescritivo das normas e 

valores Scott refere o seguinte:

“These beliefs are not simply anticipations or predictions but prescriptions – normative expectations 

– of how the specified actors are supposed to behave. The expectations are held by other salient 

actors in the situation and so are experienced by the focal actor as external pressures. Also, and to 

varying degrees, they become internalized by the actor” (2001: 55).

Os actores organizacionais importam, de um quadro cultural externo à organização,

aspectos que são considerados taken for granted integrando-os na organização, passando a 

  
46 Scott, relativamente ao quadro normative, diz o seguinte: “Emphasis here is placed on normative rules that
introduce a prescriptive, evaluative, and obligatory dimension into social life. Normative systems include 
both values and norms. Values are conceptions of the preferred or desirable, together with the construction of 
standards to which existing structures or behaviour can be compared and assessed” (2001: 54-55).
47 Embora seja comum associar as instituições à persistência e à estabilidade, as recentes abordagens neo-
institucionais consideram que a persistência das formas institucionais não pode ser entendida como taken for 
granted, admitindo a mudança institucional, como refere Scott: “persistence of institutional beliefs and 
practices cannot be presumed” (2001: 182). A mudança institucional pode ocorrer por processos de 
desinstitucionalização (na linha de Zucker) ou de reconstrução, a vários níveis, como o organizacional, 
inclusive por acção dos actores (Scott, 2001: 182).
48 Hargreaves (1998) considera quatro tipos de culturas docentes: i) o individualismo; ii) a colaboração; iii) a 
colegialidade artificial e iv) a balcanização. Para o autor, a colaboração e a colegialidade são vitais para o 
desenvolvimento da escola e dos professores (1998: 209). Quanto à balcanização, considera que é marcada 
pelas “situações nas quais os professores trabalham, não em isolamento, nem com a maior parte dos seus
colegas (enquanto escola, como um todo, mas antes em subgrupos mais pequenos, no seio da comunidade
escolar, tais como os departamentos disciplinares das escolas secundárias)” (1998: 240).
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fazer parte da cultura organizacional. Assim, determinadas inovações são introduzidas, 

transformando-se em rotinas porque foram interpretadas pelos actores organizacionais 

como taken for granted, isto é, como mitos racionais. É o que acontece quando se defende 

que uma escola que visa a melhoria deve desenvolver o trabalho colaborativo, 

transformando-se, então, as reuniões entre professores em rituais que constituem a melhor 

forma de fazer as coisas, visto que assumem um papel legitimador, pois a escola responde 

em conformidade com as solicitações do meio (Meyer, 1992: 242). Basta, assim, que o 

ritual se consume para que a escola funcione de acordo com o socialmente construído, 

independentemente da utilidade dessas reuniões. É o carácter simbólico das reuniões que 

marca a sua imprescindibilidade.

Mas a construção da cultura de melhoria pode depender também da acção 

desempenhada pelas instituições ligadas à formação de professores (universidades, centros 

de formação, etc.), cujo papel institucionalizado é o de criar novos modelos, promover a 

inovação, novas ideias, novas maneiras de fazer as coisas, pelo que veiculam os modelos 

de melhoria da escola junto dos docentes (formandos) que transportam para o interior da 

sua escola novas ideias que vão transmitindo e difundindo, dando início ao processo de 

institucionalização49. Referindo-se à criação de instituições, Scott, convocando a visão 

apresentada por Meyer, diz que há determinados actores cujo papel é desencadear a 

mudança:

“certain types of actors, particularly those in the sciences and professions, occupy institutionalized 

roles that enable and encourage them to devise and promote new schemas, rules, models, routines, 

and artefacts. […] at the level of the organizational field, organizational population, and individual 

organization, the carriers and promoters include foundations, management schools, accounting and 

auditing firms, and consulting companies” (2001: 109). 

Algo análogo pode acontecer por acção de uma equipa de avaliação externa que 

tem como objectivo inerente à sua actividade avaliadora induzir processos de mudança na 

escola, apresentando determinados modelos organizacionais como referência, como 

pensamos que pode ser o caso da Inspecção-Geral da Educação50 no caso do Programa de 

Avaliação Integrada das Escolas.

  
49 Sobre o papel dos actores organizacionais no processo de institucionalização, ver Zucker (1991). Este 
aspecto foi por nós abordado no capítulo 1.
50 Carlos Estêvão, referindo-se ao papel que a IGE assumiu nos últimos anos nos processos de avaliação das 
escolas, considera que “ela pode estar a induzir, sob fórmulas de intervenção mais soft, a homogeneização 
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Uma das premissas da chamada “cultura de melhoria” dá ênfase à formação de 

professores, o que pode ser explicado, como vimos, numa perspectiva neo-institucional, 

pois as instituições, cujo papel é desenvolver a inovação educacional e promovê-la, podem 

conduzir à integração de novas ideias, crenças e formas de fazer as coisas por parte das 

organizações educativas. Para explicarmos como é que estas novas ideias transportadas 

para o seio das organizações escolares se podem difundir junto dos actores 

organizacionais, dando origem a novas crenças e rituais, que integram a cultura 

organizacional, convocamos o processo de institucionalização, defendido por Zucker 

(1991), que apresentámos no capítulo 1, que passa pela transmissão, manutenção e 

resistência à mudança, sendo que, em contextos muito institucionalizados (como em regra 

são as organizações escolares), basta a transmissão para que a manutenção da forma 

institucionalizada se mantenha. A prática do trabalho em grupo (colaborativo na 

terminologia da melhoria da escola) pode facilitar a transmissão e manutenção de 

instituições, na medida em que aproxima um maior número de professores em torno de 

uma determinada ideia ou processo de fazer as coisas, pelo que pode facilitar a difusão de 

instituições e dificultar a resistência à mudança.

A leitura sobre a cultura organizacional, que aqui deixámos, pretendeu não só 

analisar o seu lugar nos processos de mudança, no âmbito dos movimentos de melhoria da 

escola associados às recentes teorias de mudança educacional, como também interpretar 

alguns aspectos da cultura organizacional, convocando uma visão neo-institucional das 

organizações escolares. Quanto a este último aspecto, salientamos, sobretudo, a cultura 

organizacional como construção social, ou seja, construída a partir de constructos sociais 

gerados nos meios institucionais da escola (Meyer e Rowan, 1991) e integrados de forma 

isomórfica pelas organizações escolares. Por outro lado, a cultura organizacional, ao 

tratar-se de uma construção social, impele a organização através dos diversos actores, a 

actuar em conformidade com os mitos racionais por ela veiculados, o que pode, de facto,

constituir uma condição favorável à mudança, ainda que ritualizada. Deal (1990) analisou 

o simbolismo presente no movimento das escolas eficazes, considerando que a cultura da 
      

das escolas e até uma alteração das suas prioridades, na medida em que o que publicamente acaba por contar 
e que reforça a confiança na escola é o que foi considerado digno de ser avaliado e que mereceu a aprovação 
oficial” (Estêvão, 2001: 171). Esta homogeneização a que o autor se refere pode ser vista como o resultado 
da resposta das organizações escolares às pressões dos meios institucionais. Neste caso, trata-se de um 
isomorfismo coercivo que conduzirá as escolas para a homogeneização, mas também de um isomorfismo 
mimético, na medida em que as escolas adoptam e integram práticas, procedimentos e formas de organização 
por mimetismo como forma de se legitimarem externamente.
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organização carrega aspectos simbólicos como crenças, valores, rituais, cerimónias, heróis 

e heroínas, que podem dar coesão à organização e também revitalizar a escola (1990: 220). 

Quanto ao lugar da cultura organizacional nos movimentos de eficácia e melhoria

da escola, podemos dizer que ela assume um papel essencialmente prescritivo e 

instrumental51, pelo que, embora se cruzem várias perspectivas teóricas com enfoques por 

vezes contraditórios, é o carácter prescritivo e instrumental que marca a sua presença nos 

movimentos de melhoria da escola. Este carácter estratégico e instrumental é evidente, 

também, pela forma como os aspectos, que são considerados fundamentais para que a 

cultura organizacional da escola seja de melhoria, são prescritos, confundindo-se, por 

vezes, com o conceito de cultura. A função estratégica e instrumental ao serviço da eficácia 

da organização, ou da melhoria, que a cultura organizacional detém nestes movimentos, 

leva-nos a concluir que os movimentos de melhoria da escola, e de forma mais evidente a 

melhoria eficaz da escola52, apesar da narrativa teórica que os introduz criticar os modelos 

organizacionais racionais e fazer referência a outros modelos como os micropolíticos e os 

da ambiguidade, traduzem uma lógica que muito se aproxima das concepções racionais 

burocráticas de organização escolar. Licínio Lima (2002c) considera que os movimentos 

de modernização da educação, que situa sobretudo a partir da década de 80 (2002c:21), se 

têm pautado por lógicas neotaylorianas que instituem uma racionalidade técnica, que 

releva não só aquilo que considera a obsessão da eficácia e da qualidade, mas também a 

cultura organizacional como estratégia ao serviço de uma gestão racional, que 

“constituem, no essencial, princípios taylorianos fundamentais” (2002c: 19). É neste 

sentido que os movimentos de melhoria da escola, subjacentes ao discurso político da 

mudança e do desenvolvimento das organizações escolares, entroncam nesta perspectiva 

apresentada por Licínio Lima (2002c) em que a modernização convoca princípios de 

racionalidade técnica utilizados em nome da inovação. Todavia, embora a cultura 

organizacional possa, numa leitura racional da melhoria da escola, ter um papel 

instrumental, se convocarmos uma interpretação neo-institucional que valoriza os aspectos 

  
51 Whitaker, ao debruçar-se sobre a gestão da mudança, relaciona cultura e mudança, atribuindo à cultura um 
papel fundamental para que se verifique mudança organizacional. Assim, diz: “Um factor-chave no êxito da 
liderança da mudança é a capacidade de dedicar especial atenção à construção e desenvolvimento de uma 
cultura organizacional conducente à colaboração, participação e mudança” (1999: 123).
52 Na versão portuguesa do texto que suporta a construção de modelo ESI (Effective School Improvement), 
podemos ler esta condição imprescindível da cultura organizacional para a mudança e melhoria da escola: 
“para que a melhoria da escola seja bem sucedida, a questão da cultura não pode ser negligenciada. […]. Para 
que haja inovação nas escolas tem de haver uma cultura favorável” (IIE, 2000: 9).
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culturais na definição da vida organizacional, temos que entender a cultura organizacional

como um elemento fundamental para que a mudança se faça na escola, ainda que movida 

pelo isomorfismo com os meios institucionais, pela procura de legitimação organizacional 

e se possa traduzir em mudanças ritualizadas.

2.2. A aprendizagem organizacional nos processos de avaliação das escolas: 

capacidade interna para mudar ou a integração isomórfica de um paradigma?

O desenvolvimento organizacional, enquanto processo de desenvolvimento das 

escolas, como referimos no início deste capítulo, e que convém não perder de vista, é 

suposto resultar também de processos de avaliação, o que implica que as organizações, 

neste caso as escolas, aprendam com os processos de avaliação, uma vez que estes tanto 

podem ser entendidos como pressão externa para a melhoria (no caso dos resultados de 

uma avaliação externa) como uma estratégia de melhoria (no caso da auto-avaliação).

Assim, tal como a cultura organizacional é uma condição para a mudança no sentido da 

melhoria da escola, também a capacidade das escolas para aprender (ideia que deve estar 

presente na cultura de uma escola que pretende melhorar) é um pressuposto que atravessa 

as questões do desenvolvimento organizacional, nomeadamente os movimentos de 

melhoria da escola, com particular relevância o movimento melhoria eficaz da escola

(Murillo, 2003). A relação entre melhoria organizacional e aprendizagem organizacional é 

traduzida numa relação de dependência entre as duas, pois como considera Bolívar (2002: 

24 e 2003: 171) uma organização aprendente é uma organização que institucionalizou uma 

cultura de melhoria.

A aprendizagem organizacional poderá estar associada à avaliação institucional se 

se entender que esta pretende desencadear processos de mudança, e ainda porque a 

aprendizagem organizacional pressupõe reflexão e avaliação, como assinala Bolívar, na 

esteira de Peter Senge53, quando diz que as organizações aprendentes são:

“organizaciones que miran el futuro en relación al presente, que tienen institucionalizados procesos 

de reflexión-en-acción, que planifican y evalúan su acción como una oportunidad para aprender, 

aprenden de ellas mismas a lo largo de su desarrollo” (Bolívar, 2000: 20). 

  
53 Peter Senge publicou em 1990 a obra “The Fifth Discipline” que contribuiu para o desenvolvimento da 
ideia em torno da aprendizagem organizacional, segundo a qual uma organização é mais eficaz se tiver 
capacidade de aprender.
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Sobre esta relação (avaliação e aprendizagem organizacional), Santiago et al.

(2002), referindo-se em concreto à avaliação institucional no contexto das instituições de 

ensino superior (mas pensamos que pode ser extensível às instituições de ensino não 

superior), consideram que “a aprendizagem organizacional pode ser promovida pela 

avaliação institucional” e, deste modo, permitir a compreender como é que as escolas 

“constroem e significam a informação de que dispõem, e como, no contexto da sua cultura, 

trabalham as suas representações, crenças e expectativas, transformando-as em 

conhecimento que é mobilizado para as suas políticas e medidas de gestão” (2002: 325).

A aprendizagem organizacional, tal como a cultura organizacional, aliás, 

relacionadas entre si54, tem a sua origem no mundo empresarial, aparecendo, também, 

associada à melhoria da escola como uma condição para que a escola se aproprie de 

processos de melhoria. Actualmente, a aprendizagem organizacional aplicada à escola 

pode ser entendida como uma teoria de mudança55 educativa que assenta na ideia que a 

escola pode aprender a partir da sua própria experiência (Bolívar, 2000: 11) e que as 

mudanças que resultem da capacidade interna da escola para melhorar se institucionalizam 

mais facilmente do que as mudanças verticais, como se conclui a partir das palavras de 

Bolívar:

“Se piensa, entonces, que las organizaciones con futuro serán aquellas que tengan capacidad para 

aprender. De este modo, se pretende – en lugar de estrategias burocráticas, verticales o racionales 

del cambio – favorecer la emergencia de dinámicas autónomas de cambio, que puedan devolver el 

protagonismo a los agentes y – por ello mismo – tengan un mayor grado de permanencia”(2000: 

50).

Todavia, a experiência da escola a que o autor se refere não está desligada dos 

aspectos culturais-cognitivos que a organização integra a partir dos seus meios 

institucionais, pelo que o processo de mudança acaba por ser um processo de construção 

  
54 Sobre a relação entre aprendizagem organizacional e cultura organizacional, ver Bolívar (2000: 132 e 
140-144).
55 Segundo Bolívar (2000: 59), a aprendizagem organizacional situa-se numa perspectiva mais ampla do que 
os movimentos das escolas eficazes e da melhora da escola, muito embora estes movimentos, bem como a 
revisão baseada na escola e a reestruturação escolar tenham lançado as bases para a aprendizagem 
organizacional. Sobre o contributo destes movimentos para a aprendizagem organizacional, ver Bolívar 
(2000: 60-68).
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social56. Esta ideia está presente nas palavras de Bolívar (2000: 23) quando considera a 

aprendizagem organizacional uma construção social, que visa transformar as assunções

racionalmente construídas em acções, considerando que a aprendizagem pode referir-se ao 

processo de mudanças cognitivas e/ou ao resultado desse processo.

Enquanto movimento de mudança, a aprendizagem organizacional defende uma 

concepção de mudança baseada na escola, considerada uma resposta organizacional à 

complexidade da sociedade pós-industrial (pós-moderna, para uns, do conhecimento, para 

outros), pois só a capacidade interna para aprender e mudar poderá responder aos novos 

desafios da sociedade pós-moderna (Bolívar, 2000: 51).

Convocando, de novo, uma leitura de enfoque neo-institucional, que confrontamos 

com a perspectiva defendida pela aprendizagem organizacional, são as mudanças que se 

verificam em meios institucionais mais alargados que impelem a escola à conformidade 

com os novos mitos racionais aí construídos, tornando-se organizações aprendentes como 

forma de se legitimarem pela conformidade com as crenças emanadas dos novos desafios 

sociais e, assim, sobreviverem enquanto organizações. Ser uma organização aprendente

passa a constituir um paradigma socialmente construído, que leva as organizações a 

adoptarem crenças e práticas em conformidade com ele. Por outro lado, o paradigma das 

organizações aprendentes implica novos papéis para os actores organizacionais, como seja 

o do professor implicado na mudança que deve ser participativo e colaborativo. Este novo 

papel destinado aos professores está associado a novas práticas e formas de organizar a 

escola, como sejam reuniões frequentes, tempo destinado às reuniões, elaboração de planos 

de melhoria para a escola, entre outras (Murillo, 2003: 19).

As “boas escolas” são aquelas que actuam em conformidade com as crenças 

culturais-cognitivas implícitas a este paradigma e as “más escolas” são aquelas que não 

apresentam essa conformidade e em que os seus actores não desempenham os papéis 

prescritos na perspectiva de uma organização aprendente. Na perspectiva da melhoria da 

escola e das escolas como organizações aprendentes, cada organização define a sua 

estratégia de acordo com a sua realidade. Todavia, não podemos esquecer que, tal como 

assinalam DiMaggio e Powell (1991b), as organizações ao integrarem crenças e modelos 

  
56 Esta perspectiva que vê aprendizagem organizacional como uma construção social, que transporta para o 
seio da organização assunções socialmente construídas, está também presente nas palavras de Santiago et al., 
quando referem: “A aprendizagem organizacional dá assim origem a um conjunto de elementos da cultura da 
organização (ideologias, valores, crenças e sentimentos) que, objectivando-se em mitos, símbolos, metáforas 
e rituais, desenvolvidos nas organizações” (2002: 325) que passam a integrar a acção organizacional.
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de acção por processos isomórficos com os seus meios institucionais tendem para a 

homogeneidade, pelo que as mudanças que se verificam numa escola são muitas vezes as 

que ocorrem nas restantes escolas. Por exemplo, ao nível da avaliação, os instrumentos de 

avaliação utilizados por uma escola podem ser comuns a outras, porque a incerteza a levou 

a adoptar instrumentos já testados por outras organizações escolares com sucesso 

(isomorfismo mimético) ou porque foi induzido como exemplo a seguir na sequência de um 

programa de avaliação externa com algum grau de generalização (isomorfismo mimético e 

isomorfismo coercivo) ou, ainda, na sequência de uma acção de formação extensível a 

elementos de várias escolas em que foi apresentado como um possível modelo 

(isomorfismo mimético e normativo).

Na retórica da aprendizagem organizacional, esta é estimulada pelas iniciativas da 

política educativa e por modelos estandardizados. Por outro lado, na linha do que já 

expusemos, o conhecimento organizacional pode provir de fontes externas à escola, 

potenciando a aprendizagem interna (Bolívar, 2000: 151). Considerando o Programa de 

Avaliação Integrada das Escolas um modelo estandardizado, concebido externamente à 

organização, que veicula padrões organizativos filiados em modelos prescritivos e teorias 

(disso daremos conta mais adiante) e ainda, que, entre outros objectivos, visa a melhoria 

das escolas, como é que impeliu ou estimulou as escolas para a aprendizagem 

organizacional e como é que esta se traduziu em mudança para a melhoria? 

A aprendizagem organizacional, como vimos, pode ser entendida como a 

institucionalização (Bolívar, 2000: 173) de processos, práticas, crenças de como se devem 

fazer as coisas, que radica em constructos teóricos ou modelos prescritivos, que são 

assumidos como dados adquiridos (taken for granted) pelos actores organizacionais e 

resultam da influência de vários agentes institucionais. É nesse sentido que o Programa de

Avaliação Integrada das Escolas pode constituir um desses constructos contendo 

prescrições que, uma vez interpretadas pelos actores organizacionais, se podem integrar na 

organização desencadeando mudanças. Estaremos, assim, perante mudanças que 

constituem a resposta organizacional à pressão exercida pelo meio institucional, sendo os 

inspectores os principais agentes de institucionalização. 
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2.2.1. Características da organização que aprende

Como já expusemos, a abordagem da aprendizagem organizacional e das 

organizações aprendentes pretende contribuir para uma melhor compreensão das teorias e 

modelos que podem, por um lado, dar corpo teórico ao modelo de Avaliação Integrada das 

Escolas, e, por outro, ao impacto da avaliação numa organização escolar. Assim, sem nos 

desviarmos deste objectivo, de forma a ilustrar a ideia de organização aprendente e a 

podermos estabelecer relações entre o modelo, a avaliação e o desenvolvimento

organizacional, tal como fizemos com os restantes movimentos de melhoria e mudança, 

enunciamos sumariamente as características de uma organização escolar aprendente. 

Uma escola para ser uma organização que aprende e, como tal, com capacidade de 

se desenvolver com vista à melhoria tem, como diz Santos Guerra, que “moldar-se sobre 

características que viabilizem uma cultura de reflexão” (Guerra, 2002c: 59), o que, desde 

logo, implica que uma organização que aprende valorize os processos de auto-avaliação 

institucional, fazendo dela uma estratégia de aprendizagem com vista à melhoria. Nesta 

linha, Meuret assinala:

“A auto-avaliação deve permitir ao estabelecimento de ensino adaptar melhor o seu ensino à 

especificidade do seu público e às variações que podem ocorrer no seu contexto, permitindo-lhe 

tornar-se numa ‘escola aprendente’, quer dizer, aprender com a sua experiência, inclusivamente com 

os seus insucessos” (2002: 39).

Na literatura sobre a aprendizagem organizacional são vários os modelos de 

organização escolar aprendente (Stoll e Fink, 1996; Guerra, 2000; Bolívar, 2000 e 2003; 

Murillo, 2003), muito embora com enfoques comuns ou idênticos. De salientar que as 

organizações aprendentes constituem uma resposta organizacional às pressões do meio, 

pois, como já referimos anteriormente, é a necessidade de a escola garantir a conformidade 

com os meios, instáveis na pós-modernidade, que conduziu à construção deste quadro de 

referência que assenta na crença de que a sobrevivência organizacional depende da 

capacidade de aprender da organização (Stoll e Fink, 1996: 150). Este quadro de referência 

resulta do contributo dos vários movimentos de mudança e melhoria da escola (escolas 

eficazes, melhoria da escola, melhoria eficaz da escola, reestruturação)57, pelo que nele 

  
57 Sobre o contributo dos vários movimentos de melhoria e mudança na aprendizagem organizacional, ver 
Bolívar (2000 e 2003).
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encontramos aspectos que lhe são comuns, tais como o princípio da mudança como 

melhoria ou o da eficácia organizacional, subsidiário das escolas eficazes e retomado pela 

melhoria eficaz da escola. Relativamente a esta última, em que a melhoria está ao serviço 

da eficácia, Stoll e Fink (1996: 150) salientam que uma escola para ser eficaz tem que se 

tornar numa organização aprendente. Donde, a eficácia organizacional depende da 

capacidade da escola para aprender.

Quadro 5 – Características das organizações aprendentes
Características Descrição

Visão e missão da escola Partilhada pela maioria

Cultura da escola (cultura 
organizacional)

Colaborativa e partilhada, como factor de coesão interno

Estrutura escolar Tomada de decisões partilhada pelos vários órgãos colegiais
Escola de pequenas dimensões
Reuniões semanais de planificação, com disponibilidade de tempos e de espaço próprios
Departamentos interdisciplinares de professores

Estratégias escolares Definição de estratégias com vista ao desenvolvimento individual e organizacional

Política e recursos Recursos suficientes para apoiar o desenvolvimento profissional
Recurso a colegas da própria escola para o desenvolvimento profissional

Fonte: Bolívar (2000 e 2003) 

Estas características traduzem-se nas condições para que uma organização escolar 

possa aprender e, juntamente com o que Bolívar (2003: 185) designa por “estímulos para a 

aprendizagem” (política de autonomia, modelos estandardizados, compromisso com a 

escola) e por “condições externas” (estruturas e estratégias, política e recursos coerentes, 

apoio e implicação dos pais e comunidade e liderança para a mudança), desencadeiam o 

processo de aprendizagem organizacional, cujo impacto ao nível da organização se traduz 

em novas competências, novas práticas, novas assunções, melhores resultados dos alunos, 

isto é, mudança e desenvolvimento organizacional.
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3. Avaliação e desenvolvimento organizacional das escolas: que relação?

A relação entre a avaliação e o desenvolvimento organizacional das escolas parece 

indiscutível quando temos presente o discurso político e normativo relativo à avaliação e,

também, a alguns programas de avaliação (como é o caso do Programa de Avaliação 

Integrada das Escolas) em que esta surge como um processo que conduz à melhoria do 

desempenho das escolas ou, mesmo, como uma estratégia de melhoria, indutora de 

mudança e inovação ao nível das práticas. De acordo com esta narrativa, a avaliação das 

escolas conduz ao desenvolvimento organizacional, como assinalam Costa e Ventura:

“a avaliação dos estabelecimentos de ensino não pode ser desligada de um papel de melhoramento e 

de desenvolvimento organizacional da escola, de modo a induzir processos de mudança nas práticas 

escolares” (2001a: 761).

No entanto, a relação entre avaliação das escolas e desenvolvimento organizacional

tem que ser vista sob duas perspectivas: a “lógica instrumental”58 da avaliação e a lógica 

da “avaliação para o desenvolvimento e melhoria interna da escola”59 (Bolívar, 1994: 254). 

A “lógica instrumental” da avaliação está normalmente associada a processos externos em 

que a avaliação “debe servir para mejorar la gestión, hacer un uso más eficiente de los 

recursos, emprender acciones formativas, tomar decisiones políticas, etc.” (Bolívar, 1994: 

254). Aqui, a melhoria configura-se planeada por entidades externas à escola, de acordo 

com objectivos também eles delineados externamente e a perspectiva subjacente é a da 

prestação de contas e a da eficácia. A lógica do desenvolvimento e melhoria interna da 

escola está associada aos processos internos de melhoria da escola, centrando-se na 

  
58 Como já referimos no capítulo 2 e em diversos momentos neste capítulo, esta “lógica instrumental” da 
avaliação é subsidiária de concepções racionalistas e mecanicistas das organizações escolares, influenciadas 
pelo campo empresarial e, como tal, orienta-se para o controlo do funcionamento das organizações e para os 
resultados (Bolívar, 1994: 252) tendo como referência os objectivos organizacionais, principais orientadores 
da acção organizacional (Scheerens, 2000: 74). Numa relação entre a avaliação e as teorias organizacionais, 
Sierra refere a eficácia e a optimização como sendo os aspectos que marcam a concepção de avaliação sob o 
guarda-chuva das teorias positivistas (1993: 451).
59 Esta lógica da avaliação para a melhoria interna, como já referimos em momentos anteriores ao longo deste 
trabalho e retomamos de novo, está associada a teorias organizacionais que privilegiam os processos em 
detrimento dos resultados. Sierra (1993: 51), ao referir-se a estas teorias organizacionais, considera que o 
conceito de avaliação por elas influenciado, apresenta como marcas a “interpretação” e a “crítica”, por 
oposição à “eficácia e “optimização” das abordagens racionalistas. Mas esta lógica da avaliação para 
melhorar está também associada aos movimentos de melhoria da escola e às teorias da cultura 
organizacional, lógica que Bolívar associa a “una perspectiva interpretativa de análisis de los significados, 
modos de trabajo y ‘cultura’ (expectativas compartidas de acción), lo que implica valorar los procesos, la 
acción conjunta del centro y – especialmente – su compromisso por la mejora escolar” (1994: 252). 
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capacidade interna da escola para implementar processos de melhoria. Esta perspectiva é 

associável, portanto, a processos de avaliação interna. 

Nas páginas anteriores deste capítulo apresentámos os movimentos de mudança e 

melhoria da escola tentando estabelecer a sua relação com o desenvolvimento 

organizacional. Estes movimentos, desde as escolas eficazes até à melhoria eficaz da 

escola, embora apresentem perspectivas diversas de avaliação, acabam por entendê-la 

como uma estratégia60, nuns casos mais ao serviço da eficácia, noutros da melhoria e ainda 

noutros tentando combinar os dois, integrando a avaliação nos próprios modelos que 

pretendem promover a melhoria da escola. Por outro lado, os estudos sobre as escolas 

eficazes e a melhoria da escola constituem suportes teóricos61 para a construção de 

modelos de avaliação das escolas, quer os internos, quer os externos, reflectindo-se (como 

pretendemos analisar posteriormente) também no Programa de Avaliação Integrada das 

Escolas, como de resto, já tivemos oportunidade de referir anteriormente.

A relação entre avaliação e melhoria pode ter subjacentes várias perspectivas, 

abrigadas pelas duas lógicas que enunciámos acima e decorrentes das características de 

cada um dos movimentos de melhoria. Assim, Bolívar (1994: 260-262); Scheerens (2000: 

104-105)62; Lander e Ekholm (1998: 1120), baseando-se em Hopkins, apresentam várias 

perspectivas da avaliação para a melhoria da escola, a saber: i) a avaliação da melhoria

(evaluation of school improvement); ii) a avaliação para a melhoria (evaluation for school 

improvement); iii) a avaliação como melhoria (evaluation as school improvement). De 

acordo com Bolívar, (1994: 260) as distinções apresentadas rompem com a oposição 

avaliação sumativa/formativa, por um lado, e põem em causa o princípio de que toda a 

avaliação formativa implica desenvolvimento organizacional, por outro.

A avaliação da melhoria – pretende verificar até que ponto as metas e objectivos 

foram cumpridos, detectar as infidelidades a estes objectivos, de modo a corrigir o que se 

considera desvio. De acordo com Bolívar (1994: 260), é uma perspectiva de avaliação de 

  
60 Por exemplo, West, referindo-se ao modelo IQEA (Improving The Quality of Education for All), usado em 
Inglaterra e que pretendia ajudar as escolas a desenvolverem a capacidade interna com vista a um 
desenvolvimento contínuo (1998: 768), refere a função estratégica da auto-avaliação neste modelo, dizendo: 
“The management arrangements outline how a general commitment to enquire into and reflect about what is 
happening in the school enhance the school’s capacity for improvement” (1998: 778-779).
61 Referindo-se ao conhecimento sobre as escolas eficazes, revertido para a melhoria eficaz, Scheerens 
considera que o conhecimento sobre este movimento influencia os processos de monitorização e avaliação: 
“the school-effectiveness knowledge base to shape monitoring and evaluation procedures” (2000: 91).
62 Num trabalho recentemente publicado em Portugal, Scheerens retoma estas perspectivas (Scheerens, 2004: 
103-105).
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tradição tyleriana63; perspectiva que serve uma lógica instrumental, pelo que se aproxima 

da lógica subjacente ao movimento das escolas eficazes que, como vimos, é dominada pela 

racionalidade técnica. Esta perspectiva de avaliação está em consonância com modelos de 

mudança de fora para dentro (top-down) e serve objectivos externos à organização, 

podendo, por isso, estar associada a modalidades de avaliação externa e ter como função a 

prestação de contas (accountability).

A avaliação para a melhoria – está associada à avaliação formativa, na medida em 

que esta pretende melhorar as práticas. Esta avaliação é usada durante o processo de 

melhoria com o objectivo de facilitar a mudança, não integrando, no entanto, os factores do 

processo de mudança (mudanças na estrutura, uso de novos materiais, processos de ensino, 

integração de novas crenças), pelo que não constitui uma verdadeira mudança (Bolívar, 

1994: 262).

A avaliação como melhoria – considera a melhoria escolar implícita ao próprio 

processo de avaliação, ideia que Scheerens traduz assim: “in this case the evaluation and 

improvement processes are one and the same” (2000: 104). A avaliação constitui um 

processo de reflexão, “investigação-acção” como refere Scheerens (2000: 104; 2004: 105). 

A avaliação entendida desta forma está associada à mudança como um processo interno da 

escola em que os avaliadores e utilizadores são os mesmos. Esta é a perspectiva de 

avaliação que se traduz em processos de avaliação interna e que a auto-avaliação melhor 

traduz.

De acordo com o exposto, a auto-avaliação é a modalidade de avaliação que mais se 

adequa à perspectiva da avaliação como melhoria. Por outro lado, na perspectiva da 

aprendizagem organizacional e da melhoria eficaz, as escolas que têm a capacidade de 

aprender são aquelas que têm mais condições para se compreenderem e, como tal, para se 

melhorarem. A aprendizagem está associada a auto-reflexão e a compreensão da realidade 

organizacional, pelo que os processos de avaliação, particularmente de auto-avaliação, 

estão associados à aprendizagem e à mudança organizacional.

Para Santos Guerra (2002c), uma vez que a escola que aprende deve envolver nos 

seus processos todos os actores, ao desenvolver processos de auto-avaliação tem, também, 

que implicar toda a comunidade:

  
63 A concepção tyleriana de avaliação foi por nós referida no cap. 2.
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“Falo da avaliação que toda a comunidade faz acerca do funcionamento da escola, cuja iniciativa surge 

dessa mesma comunidade e cujos pressupostos são basicamente partilhados. De uma avaliação que 

considera todos os elementos que integram a escola” (Guerra, 2002c: 104).

Quadro 6 – Avaliação e melhoria da escola 
Perspectivas de avaliação e melhoriaAspectos

Avaliação da melhoria Avaliação para a melhoria Avaliação como melhoria
Finalidade Medir o grau de cumprimento 

dos objectivos

Prestação de contas

Ajudar a introduzir melhorias na 
prática (perspectiva da avaliação 
formativa)

A avaliação faz parte do 
processo de desenvolvimento

Características Racionalidade instrumental

Avaliação baseada em 
objectivos

Determinar o grau de 
implementação dos objectivos e 
os factores que o explicam

Avaliação durante o processo

Utilização dos dados da 
avaliação para melhorar a 
prática

Maior implicação dos 
utilizadores

Avaliador e utilizador 
identificam-se

Auto-avaliação da escola

Modalidade(s) de 
avaliação de avaliação 
associadas

Avaliação externa Avaliação externa e avaliação 
interna

Avaliação interna, envolvendo 
toda a escola e numa 
perspectiva holística

Limitações Perspectiva de fidelidade

Melhoria a partir de propostas 
externas

Limita-se a facilitar a mudança, 
pelo que a avaliação e a 
mudança são processos distintos

Não se centra nos factores que 
constituem o processo de 
mudança

Comunica e utiliza os dados da 
avaliação

Permanece ao nível da escola, 
não transparecendo para o 
contexto local

Pode constituir um mecanismo 
de responsabilização

Pode ser usada de forma 
conservadora pelas escolas

Relação com os 
movimentos de melhoria 
da escola

Escolas eficazes

Iniciativa da mudança externa à 
escola

2ª geração da melhoria da escola

Mudança como um processo 
interno
§ Cultura de colaboração
§ Cultura de auto-avaliação
§ A liderança como factor de 

melhoria 

Adaptado de Bolívar (1994)

De acordo com este pressuposto, a auto-avaliação da escola constitui um processo de 

“compreensão e melhoria” (Guerra, 1995) com vista ao desenvolvimento organizacional, 

pelo que a auto-avaliação apresenta as seguintes características, de acordo com Santos 

Guerra (2002b: 13-15; 2002c: 104 – 108) e Bolívar (1994: 263): 

- O objectivo da avaliação é a melhoria e desenvolvimento, pelo que a finalidade 

proposta não é a medição, a comparação e a classificação;

- A avaliação integra o processo de melhoria e desenvolvimento da escola;

- A avaliação é um processo sistemático, ultrapassando a mera reflexão;
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- A avaliação coloca o enfoque nos processos e não apenas nos resultados sem, no 

entanto, ignorar estes;

- A avaliação é uma actividade colectiva, integrando todos os que têm interesse na 

escola, implicando negociação;

- O processo de avaliação é assumido por todos como um projecto comum da 

organização;

- A avaliação incide sobre todos os domínios, pelo que assume um carácter holístico, 

entendendo a escola como um sistema em que todas as partes que a constituem se 

relacionam e interferem umas com as outras;

- A avaliação tem em conta o contexto da organização escolar a que respeita;

- A avaliação proporciona a aprendizagem da organização;

- A avaliação recorre a métodos diversificados de avaliação que permitam recolher 

dados sobre a realidade tão complexa como a de uma escola.

Trata-se, portanto, de uma perspectiva de avaliação em que se avalia para melhorar, 

não constituindo a avaliação um fim em si mesma.  

De acordo com esta conceptualização da avaliação para a melhoria, as avaliações 

externas parecem não ter a capacidade de se constituírem como processos de melhoria. 

Ficar-se-ão pelas mudanças centradas na eficácia e na prestação de contas ou os seus 

resultados constituirão pressões para o desenvolvimento de processos de melhoria interna 

ou, ainda, as mudanças traduzir-se-ão em rituais e cerimónias legitimadoras da 

organização? Na perspectiva da melhoria eficaz da escola que pretende fazer a síntese entre 

as escolas eficazes e a melhoria da escola, como já referimos anteriormente, os resultados 

da avaliação externa constituem um factor externo para a melhoria. Esta perspectiva está 

presente, em concreto, no Programa de Avaliação Integrada das Escolas, quando este 

enuncia a promoção de uma cultura de auto-avaliação. Sobre a capacidade de um 

programa de avaliação externa constituir uma pressão externa para a mudança 

organizacional e a forma como se traduz essa mudança, pretendemos encontrar algumas 

respostas em resultado do estudo empírico.
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4. As lógicas subjacentes à mudança organizacional no caso da avaliação das 

escolas: eficácia, melhoria, conformidade e isomorfismo

O objectivo principal deste capítulo é procurar relações entre a avaliação das 

escolas e o desenvolvimento organizacional destas, já que a narrativa, quer a nível das 

políticas, quer a nível da fundamentação teórica que envolve a questão da avaliação das 

escolas, a relaciona com a mudança, com a melhoria, ou seja, com desenvolvimento 

organizacional.

Depois de percorrermos algumas questões relacionadas com os movimentos de 

mudança e melhoria da escola, com o conceito de desenvolvimento organizacional e outros 

que lhe estão associados (qualidade, mudança, inovação, melhoria), vamos agora, em jeito 

de síntese, abordar as várias lógicas que presidem à mudança organizacional decorrentes 

dos processos de avaliação das escolas.

Congregando as abordagens teóricas feitas neste capítulo, bem como nos capítulos 

1 e 2, entendemos que as mudanças relacionadas com processos de avaliação das 

organizações escolares podem referenciar-se a três lógicas: i) a lógica da eficácia, ii) a 

lógica da melhoria e iii) a lógica da conformidade e isomorfismo, sendo cada uma delas 

sustentada por determinadas perspectivas organizacionais, de mudança e de avaliação.

A lógica da eficácia está presente nos processos de avaliação que estabelecem 

como critério de eficácia os resultados e em que o desempenho da escola é avaliado em 

função dos objectivos previamente definidos, traduzindo-se a eficácia da escola no valor

acrescentado calculado relativamente ao desempenho esperado. Os objectivos 

organizacionais são definidos com uma finalidade: alcançar a eficácia organizacional64, 

independentemente dos interesses dos actores organizacionais. Os objectivos 

organizacionais, nesta perspectiva, devem ser partilhados por toda a organização, o que 

pressupõe uma articulação clara entre a política e a acção organizacionais. Estamos perante 

uma concepção racional das organizações escolares em que a acção organizacional é 

orientada por objectivos, isto é, trata-se de uma concepção de escola que “acentua o 

consenso e a clareza organizacionais e pressupõe a existência de processos e tecnologias 

claros e transparentes” (Lima, 1998: 69). De acordo com esta perspectiva, como também já 

salientámos anteriormente, a avaliação tem uma função instrumental, pois avalia-se para 

  
64 Sierra (1993: 452) considera que, de acordo com as perspectivas racionais, a organização é criada com a 
finalidade de alcançar os objectivos pré-estabelecidos.
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verificar o grau de consecução dos objectivos e detectar as anomalias ou disfunções 

organizacionais que importa corrigir para que a organização seja eficaz.

A mudança que resulta de processos de avaliação, ao abrigo desta lógica de 

eficácia, é uma mudança para corrigir as disfunções e para alterar as estruturas que geram 

estas disfunções. Trata-se de uma mudança planeada, enquadrável no modelo de top-

down65 em que a iniciativa da mudança é externa à organização escolar, razão pela qual 

este paradigma de mudança anda normalmente associado a modalidades de avaliação 

externa, em que os indicadores de avaliação são definidos externamente e os avaliadores 

são também elementos externos à organização. As anomalias identificadas durante o 

processo de avaliação, sobretudo com base nos resultados dos alunos, justificam a adopção 

de mudanças verticais66. 

Mas a lógica de eficácia subjacente à mudança, resultante de processos de 

avaliação das escolas, está também associada às teorias da livre escolha (public choice

theories), pois estas defendem que são as condições externas que fazem as escolas 

ultrapassar a sua ineficácia (Scheerens, 2000). Os maus resultados da organização são 

entendidos como uma disfunção interna que serão ultrapassados pela introdução de 

mecanismos de mercado67, defendendo-se que a competição induzirá as escolas públicas 

para a mudança com vista a obterem melhores resultados:

“For this, an appropriate lever is the creation of market mechanisms that replace administrative 

control, the competition resulting from these market conditions thus becomes an important incentive 

to make public-sector organizations more efficient” (Scheerens, 2000: 82).

  
65 Hopkins (1998: 1046) adopta a expressão “top-down” para classificar as mudanças planeadas de iniciativa 
externa e a expressão “botton-up” para designar as mudanças que dão centralidade à escola, ou seja, à 
capacidade interna para gerar mudanças.
66 Inscrevemos neste tipo de mudança, relacionada com processos de avaliação externa, o caso da avaliação 
aferida relativamente às provas e Matemática e de Língua Portuguesa aplicadas em 2000 no ensino básico, 
em Portugal. Os maus resultados justificam o discurso oficial (conforme notícia publicada pelo DN e 
divulgada no Site da Educação www.educaçao.TE.pt, em 30/01/04) de encetar uma reforma profunda do 
ensino básico. Estamos perante uma situação de avaliação externa em que os indicadores de eficácia parecem 
centrar-se nos resultados dos alunos que, ao reflectirem anomalias relativamente às metas pretendidas, 
induzem mudanças verticais, de forma homogénea, ou seja, aplicáveis a todas as escolas.
67 Scheerens considera que a eficácia na perspectiva da livre escolha põe o enfoque nas estratégias orientadas 
por condições exteriores à escola, tais como o “grau de institucionalização da concorrência entre escolas e 
modos de (des)centralização funcional no seio do sistema” (2004: 90).Voltaremos às questões relacionadas 
com a introdução de mecanismos de mercado na escola e na sua relação com a avaliação no capítulo 4 em 
que abordaremos as políticas de avaliação.
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Ainda sobre a relação entre as teorias da livre escolha e a mudança segundo a 

lógica da eficácia, ocorre-nos levantar a questão sobre o tipo de mudança que se verificou 

nas escolas secundárias portuguesas na sequência dos rankings com base nos resultados 

dos exames nacionais. Terá esta pressão externa provocado mudanças, passando as escolas 

a orientar a acção numa perspectiva de eficácia? O que mudou nas escolas ao nível das 

actividades de ensino/aprendizagem e nas práticas de avaliação dos alunos? Face à 

incerteza, terão as escolas adoptado práticas implementadas por escolas bem posicionadas 

nos rankings, socorrendo-se do mecanismo de isomorfismo mimético?

Por ora, deixamos apenas as interrogações, pois não é objectivo desta dissertação 

responder a estas questões.

Esta perspectiva que valoriza a pressão externa como indutora de eficácia 

organizacional, expressa em resultados, está presente nos mais recentes movimentos de 

eficácia da escola, como a melhoria eficaz da escola, que faz a síntese entre os contributos 

das escolas eficazes e da melhoria da escola, considerando que os mecanismos de 

mercado, como a escolha da escola pelos pais, são um estímulo para a mudança nas 

escolas. 

Está hoje em voga combinar as perspectivas positivistas com as perspectivas 

qualitativas da avaliação, bem como as perspectivas racionais-burocráticas com as 

perspectivas que rompem com estas na elaboração de modelos de mudança e de avaliação 

das escolas que visam a legitimidade organizacional com base na eficácia68. Porém, nestes 

modelos, os resultados continuam a ser o principal factor de eficácia, pois, mesmo quando 

os processos são valorizados, como é o caso da melhoria eficaz da escola, são-no na 

medida em que se reflectem nos resultados dos alunos. Deste modo, a lógica da eficácia

está presente na mudança resultante de processos de avaliação enquadrados por estes 

movimentos, concomitantemente à lógica da melhoria, que abordaremos em seguida.

A lógica da melhoria associada à mudança resultante de processos de avaliação das 

escolas, ao invés da lógica da eficácia, centra-se predominantemente nos processos, 

podendo ser vista sob dois olhares: no primeiro, os dados da avaliação servem para 

introduzir melhoria nas práticas, ou seja, a avaliação tem a função instrumental ao serviço 

da melhoria, não constituindo ela própria um factor de melhoria. A mudança é, assim, 

facilitada pelos dados da avaliação. Esta perspectiva pode associar-se, quer a situações de 

  
68 Sobre os movimentos recentes de eficácia da escola, ver Scheerens (2004).
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avaliação externa – quando os dados da avaliação são assumidos pela organização escolar 

como referências para a introdução de mudanças69 –, quer a situações de avaliação interna 

– quando esta se realiza para obter dados que orientem a mudança, numa perspectiva 

formativa. O outro olhar implica a capacidade interna da escola para melhorar, numa 

perspectiva que rejeita o modelo de top-down, localizando na organização escolar a 

iniciativa da mudança. A modalidade de avaliação associada a esta perspectiva é a auto-

avaliação e não se limita a levantar dados que orientam a mudança, mas constitui ela 

própria um factor de mudança. Nesta óptica, a mudança é um processo centrado na escola 

e partilhado pelos membros da organização, fazendo parte dele, entre outros factores de 

mudança, a “cultura de auto-avaliação”.

Todavia, convocando uma análise neo-institucional, a mudança centrada na escola 

não depende só da vontade interna da escola, mas também das pressões do meio 

institucional, pois como refere Louis (1998: 1085), a mudança para ser sentida como uma 

necessidade interna tem que resultar de necessidades do meio. A capacidade interna para 

melhorar resulta da interpretação que os actores organizacionais fazem das pressões 

externas. Os próprios processos de auto-avaliação que, à luz da melhoria da escola, são 

entendidos como integrantes dos processos de melhoria (avaliação como melhoria), 

resultam não só da capacidade interna para mudar, mas também das pressões externas, 

resultando a mudança, nesta perspectiva de análise, de processos isomórficos (miméticos e 

coercivos) com os meios institucionais.

Já abordámos a importância que os modelos teóricos e prescritivos têm na 

construção de crenças culturais que são assumidas como mitos racionais e 

institucionalizados pelas organizações. A auto-avaliação inscreve-se nessa situação, na 

medida em que é considerada uma peça fundamental com vista à melhoria da escola nos 

movimentos de melhoria e da melhoria eficaz da escola, sendo que as prescrições destes 

movimentos entram na escola como mitos racionais, através da acção de diversos agentes 

institucionais. A auto-avaliação como processo de melhoria é integrada na organização 

escolar como um mito racional (Meyer e Rowan, 1991b). Desta forma, a escola 

  
69 Pode ser o caso da avaliação integrada quando a organização, através dos seus responsáveis e demais 
actores organizacionais, reconhece como válidos os dados da avaliação e os assume como dados de 
referência, planeando a mudança em função deles. Importa, no entanto, clarificar que, neste caso, a mudança 
é orientada sob uma lógica externa, na medida em que os desvios, em relação ao tipo ideal, são referenciados 
como pontos fracos, sendo a escola recomendada a introduzir alterações em função de assunções externas 
sobre o que deve ser. 
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credibiliza-se e é assumida externamente como uma “boa escola”, pois promove 

internamente processos de melhoria, passando a ser vista pela sociedade como uma escola 

que melhora e que promove o desenvolvimento. Também, internamente, a escola é 

entendida como uma “boa escola”, pois as práticas de avaliação transformam-se em rituais 

movidos por crenças culturais e, deste modo, partilhados pelos actores organizacionais. A 

auto-avaliação como processo interno de melhoria passa também a constituir um mito

racional, integrado na cultura da escola, o que explica a importância dada à cultura de 

auto-avaliação pelos movimentos de melhoria da escola, incluindo a melhoria eficaz da 

escola, e por algumas políticas70 e programas de avaliação71. Ou seja, a cultura de auto-

avaliação traduz os mitos racionais sobre a auto-avaliação, integrados pelos actores 

organizacionais em conformidade com o meio institucional, o que facilita a 

institucionalização de práticas de auto-avaliação.

Deste modo, as mudanças organizacionais decorrentes de processos de avaliação 

traduzem conformidade isomórfica em relação aos meios institucionais, pelo que uma 

terceira lógica aparece associada à mudança resultante dos processos de avaliação das 

escolas: a lógica da conformidade e isomorfismo. Esta é dominada pela necessidade de 

garantir a sobrevivência organizacional através da conformidade com as regras culturais 

geradas no meio institucional da organização escolar, o que é conseguido por mecanismos 

isomórficos. Nesta linha de pensamento, é o isomorfismo com o meio institucional que 

gera a mudança, pelo que a lógica da conformidade e isomorfismo parece atravessar as 

outras duas, como veremos. A lógica da eficácia – normalmente associada a modelos 

racionais de organização – é posta em causa quando entendemos a escola como uma 

organização debilmente articulada (Weick, 1990) e bastante institucionalizada e, como tal, 

marcada pela ambiguidade dos objectivos e pela fragilidade da coordenação entre os vários 

níveis organizacionais, pois, neste caso, a legitimidade e sobrevivência da organização 

depende mais da conformidade e isomorfismo com o meio institucional do que do seu 

desempenho (Scott, 1992). Por esta razão, a mudança na escola move-se mais pela lógica 

da conformidade e isomorfismo com os mitos racionais produzidos no meio institucional 

  
70 É o caso da Lei nº 31/2002, de 20 de Dezembro que enfatiza o papel da auto-avaliação, muito embora 
inscreva esta modalidade de auto-avaliação não num processo interno de mudança, mas externo, numa lógica 
de top-down, pois ela assume um carácter de imposição e referencia-se a indicadores também externamente 
definidos.
71 Como é o caso do Programa de Avaliação Integrada das Escolas, na medida em que um dos seus 
principais desideratos é promover a cultura de auto-avaliação nas escolas (IGE, 2002a).
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do que pela lógica da eficácia. O mesmo acontece quando a procura da eficácia 

organizacional resulta de pressões sociais, enquadradas por tendências políticas de cariz 

neoliberal, que fazem com que a organização integre as solicitações daí resultantes como 

mitos racionais. Neste caso, é também a conformidade com esses mitos racionais, 

enquanto base de legitimação e de sobrevivência organizacionais, que dita as regras da 

mudança.

Tomando como exemplo o caso da avaliação integrada, quando uma escola vê 

identificados os seus “pontos fracos” e tem que elaborar um programa de intervenção, 

pensamos que o faz por um mecanismo de isomorfismo coercivo e isomorfismo mimético 

(DiMaggio e Powell, 1991b), mas também numa lógica burocrática de prestação de contas 

que implica conformidade com as normas. Nesta perspectiva, é a lógica da conformidade e 

do isomorfismo que a move, mais do que a lógica da eficácia ou da melhoria, embora seja 

a melhoria o objectivo formal invocado72. Também, se a lógica da melhoria tiver sido 

assumida pela organização, o que significa que a avaliação e determinados procedimentos 

foram compreendidos e culturalmente aceites como dados adquiridos (taken for granted), a 

legitimidade organizacional resulta da conformidade com as regras culturais, pelo que a 

mudança organizacional tem subjacente a conformidade com o meio institucional, 

qualquer que seja o enfoque (regulador, normativo ou cultural) das instituições que preside 

a essa conformidade.

  
72 Quanto a esta suposição, esperamos que os dados do estudo empírico permitam tirar conclusões. 
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 Políticas de autonomia, (des)regulação e avaliação das escolas  

Capítulo 4
Políticas de autonomia, (des)regulação e avaliação das escolas

A avaliação das escolas não é uma questão meramente técnica. Ela é, antes de mais, uma 
questão política e nesta dimensão tem estado associada a outras questões de política 
educativa que marcaram as últimas duas décadas, em Portugal, e que, de uma forma 
sistémica, se interrelacionam.
Deste modo, a avaliação das escolas surge como uma necessidade da autonomia das 
escolas, ora constituindo um instrumento para a prestação de contas num quadro de 
devolução de poderes à escola, ora de regulação pelo mercado quando a devolução de 
poderes desloca a regulação do Estado para o mercado.
A avaliação das escolas tem servido, assim, a regulação pelo Estado que a tem usado 
para controlar os currículos, o trabalho dos professores e as escolas, mas também a 
regulação pelo mercado numa cedência às políticas neoliberais, o que se traduz naquilo a 
que alguns já chamaram o “paradoxo” do Estado avaliador.
Nos últimos anos têm-se acentuado as políticas que se inscrevem no mercado educativo, 
emergindo a avaliação como um instrumento para a eficiência, a eficácia e a qualidade 
das escolas, na medida em que os seus resultados constituirão o suporte da regulação 
pelo mercado, traduzida na competição entre as escolas e na livre escolha da escola que 
induzirá as escolas para a qualidade.
Para além deste enquadramento político, em que a avaliação parece espartilhar-se entre a 
dicotomia regulação pelo Estado/regulação pelo mercado, apresentamos, também, outras 
lógicas que poderão subjazer quer à autonomia das escolas, quer às formas de regulação 
e que, portanto, se traduzirão também na forma de entender o papel instrumental da 
avaliação.
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1. Políticas de autonomia, (des)regulação e avaliação das escolas: razões para a 

sua abordagem

Muito embora as políticas educativas não constituam o enfoque principal do nosso 

estudo, parece-nos, no entanto, incontornável a abordagem das várias lógicas que 

atravessam as políticas de avaliação das escolas, de modo a contextualizarmos a avaliação 

integrada que, concretamente, nos propomos estudar. Justifica ainda a abordagem das 

políticas de avaliação, o facto de a retórica política se constituir como referente para a 

construção de regras culturais que se vão integrando nas organizações escolares 

influenciando as práticas e a narrativa sobre a avaliação. Ou seja, a retórica e as medidas 

políticas que envolvem as questões da avaliação fazem parte do meio institucional da 

escola e, como tal, têm impacto nas suas práticas e na sua cultura.

Depois de uma revisão bibliográfica, consideramos que as questões que marcam a 

discussão em torno das políticas de avaliação das escolas são a autonomia destas, o papel 

regulador de Estado e a introdução da lógica de mercado na educação. Assim, abordaremos 

estes enfoques situando-nos, sobretudo, no período que sobreveio à publicação da Lei de 

Bases dos Sistema Educativo (LBSE) até à actualidade. Todavia, estas questões têm que ser 

entendidas num quadro político institucional mais alargado1, pois o que se passa nos países 

ditos centrais, nomeadamente da Europa Ocidental e Estados Unidos, tem necessariamente 

influência nos países semi-periféricos como Portugal, que adoptam, isomorficamente, 

políticas e discursos existentes noutros países, pelo que lhe faremos alusão sem, no entanto, 

particularizarmos a situação de cada país.

Começamos por abordar o tópico da autonomia da escola integrando-o na 

problemática mais alargada da descentralização e desconcentração da administração, numa 

perspectiva que segue a cronologia dos normativos legais que acompanham as políticas 

sobre estes aspectos, para depois nos centrarmos nas questões ao nível da discussão política 

que as envolve. Importa aqui esclarecer que, como adverte Licínio Lima (2002d: 63), há 

uma diferença entre a retórica e as práticas, ou seja, entre o “dito” e o “feito”, pelo que não 

  
1 Virgínio Sá refere-se à necessidade desta contextualização do seguinte modo: “Alguns países, quer pelo seu 
estatuto de países centrais, quer ainda pela precocidade que este processo aí adquiriu, tornam-se referências 
obrigatórias em qualquer esforço de compreensão do modo como as políticas educativas definidas nessas 
arenas são depois recontextualizadas e recriadas ao nível dos países semi-periféricos” (2003: 274). João 
Barroso (2003a) chama a esta influência “efeito de contaminação”, dizendo que este se aplica à 
“transferência dos conceitos, das políticas e das medidas postas em prática, entre os países, à escala mundial” 
(2003a: 24). O autor sublinha que, muitas vezes, esta contaminação tem um efeito meramente retórico 
servindo apenas para legitimar “soluções internas” (2003a: 26). 
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devemos partir do pressuposto que os normativos legais implicam, de facto, a 

implementação das políticas que veiculam.

Por fim, tentaremos integrar a avaliação das escolas nas lógicas políticas que 

subjazem às questões da autonomia das escolas, regulação das políticas educativas e 

mercado educativo, como forma de contextualizarmos o percurso que a avaliação das 

escolas seguiu em Portugal, no período escolhido.

2. A autonomia da escola em Portugal – da centralização à retórica da 

autonomia 

O sistema educativo português foi marcado durante o século XX pela centralização, 

com particular ênfase durante o Estado Novo. Esta centralização enforma todo o 

funcionamento do sistema, transformando as escolas em executoras das decisões 

centralmente tomadas e de toda a regulamentação a que a escola, enquanto unidade 

organizacional, é alheia. Para autores como Natércio Afonso (1999), esta lógica 

centralizadora mantém-se ainda no final do século XX como uma marca dominante do 

sistema educativo português, pois a relação da administração central com as escolas é 

tangida por uma forte regulamentação, deixando à escola o lugar de “serviço periférico do 

Estado2, lugar de execução de políticas decididas centralmente, para uma prestação de 

serviço público de educação” (N. Afonso, 1999: 55).

A perspectiva centralizadora associada a concepções racionais burocráticas de 

organização escolar confina as escolas ao cumprimento do prescrito e decidido 

centralmente, não deixando aos actores locais poder de decisão. Nesta perspectiva, as 

reformas assumem um carácter global, numa lógica de top-down, sendo a sua concepção 

um exclusivo dos especialistas. A sua generalização uniforme ocorre após uma fase de 

experimentação, num processo de isomorfismo coercivo que justifica a homogeneidade 

apresentada pelas organizações escolares. Foram assim as reformas globais que Portugal 

conheceu no início da década de 703 e em meados dos anos 80 do século XX, reformas 

estas associadas à democratização do ensino em Portugal. Formosinho e Machado (2000a: 

33), referindo-se em concreto à primeira, dizem que aquela “permite, no interior da escola, 

  
2 No mesmo sentido, Formosinho e Machado (2000a: 41) referem-se à escola numa lógica centralizadora 
como “serviço local de Estado”.
3 Reforma Veiga Simão.
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a ocupação, por parte de professores e alunos de espaços de participação que cada vez 

tornam mais evidente a necessidade de democratização da sociedade”, imperativo que vem 

a assumir mais relevância após o 25 de Abril de 1974.

Para Licínio Lima (1998; 2003), a lógica centralizadora esteve presente mesmo no 

período que designa por “ensaio autogestionário” (1998), na medida em que a deslocação 

do poder para as escolas teve origem na periferia, tendo-se limitado o Estado a legitimar a 

posteriori essas iniciativas autogestionárias: 

“Até mesmo em períodos revolucionários, como o que ocorreu na sequência do 25 de Abril de 1974, 

as estruturas centrais nunca descentralizaram ou devolveram poderes a partir de um projecto

democrático de descentralização da educação e de autonomia das escolas. Antes foram forçadas, na 

prática, a aceitar ou a dar cobertura legal, quase sempre a posteriori e com carácter transitório, a 

iniciativas de inspiração autogestionária que emergiam a partir das periferias, para logo que as 

circunstâncias políticas o permitiram (e bastante mais cedo do que ocorreu na generalidade dos 

sectores da administração pública) reavocarem os poderes perdidos e reconstruírem o paradigma da 

centralização” (Lima, 2003: 21).

Após a breve experiência autogestionária, que marcou o período pós-25 de Abril, 

retomou-se ou reconstruiu-se (Lima, 1998: 259) o paradigma da centralização, no âmbito 

daquilo a que alguns autores (Lima, 1998: 260; Barroso, 2002: 5) chamam de período de 

“normalização” do funcionamento do sistema educativo, de que a implementação da 

chamada “gestão democrática”4 constitui um exemplo (Lima, 1998).

Em 1986 é aprovada a Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE)5 que, de acordo 

com Barroso, encerra o ciclo da “normalização” e inicia um período marcado pela 

“ascensão e queda do mito da reforma” (Barroso, 2000: 64; 2002: 6) que se prolongará até 

ao final do século XX. Barroso divide este período em duas etapas: a primeira, que diz ser 

marcada pelo “messianismo reformista”, coincide com a governação social-democrata, em 

que a reforma se enquadra num modelo vertical (“top-down”); a segunda, durante a 

governação socialista6 (1996-2000), é marcada pelo Pacto Educativo para o Futuro7.

  
4 O Decreto-Lei nº 769-A/76, de 23 de Outubro regula o modelo de gestão das escolas, conhecido por “gestão 
democrática”, mas que, apesar do epíteto “democrática”, trata-se de um paradigma de gestão que continua a 
submeter as escolas à lógica vertical consentânea com o centralismo político e administrativo. Sobre esta 
questão, ver Licínio Lima (1998).
5 Lei nº 46/86, de 14 de Outubro.
6 XIII Governo Constitucional.
7 O Pacto Educativo para o Futuro foi um documento apresentado na Assembleia da República, em 1996, 
durante a governação do XIII Governo Constitucional pelo ministro Marçal Grilo e pretendeu ser um 
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Em matéria de descentralização e autonomia, a retórica que atravessava o discurso 

político de alguns responsáveis pela educação – por exemplo o ministro Roberto Carneiro –

criava expectativas quanto a estas questões, embora a ambiguidade e a desarticulação 

fossem marcas desse discurso8.

Quanto a esta matéria, a LBSE consagra a “democraticidade” e “participação de 

todos os implicados no processo educativo” (artigo 45º), bem como a descentralização e 

desconcentração das estruturas e acções educativas (artigo 3º). Mas evidenciando as 

“ambiguidades”, a que se refere Licínio Lima (2002d), são criados os “departamentos 

regionais de educação”, embora com carácter desconcentrado e prevendo a sua 

descentralização aquando da regionalização. Assim, a questão da descentralização ficou 

adiada até hoje, uma vez que adiada ficou a questão da regionalização. As direcções 

regionais foram, em consequência, criadas sob um paradigma de desconcentração e não de 

descentralização, assumindo um papel de intermediárias entre o Ministério da Educação e 

os serviços locais, entre eles, as escolas.

Quanto à direcção e gestão das escolas, a CRSE propunha soluções que passavam 

pela “criação de órgãos de direcção próprios das escolas, gozando de vários níveis e graus 

de autonomia” (Lima, 2004: 21), o que implicava uma política de descentralização da 

administração que foi, no entanto, rejeitada pela lei orgânica de 19879 ao imprimir uma 

lógica de tipo “centralizado-desconcentrado” (Lima, 2004: 21), muito embora, como 

assinala Lima (2004: 21), no plano da retórica constante do seu preâmbulo, esta lei 

orgânica pretenda ultrapassar as características centralizadoras do Ministério da Educação. 

Neste contexto, como já assinalámos acima, as direcções regionais adquirem o estatuto de 

“serviços regionais desconcentrados”10, estatuto que mantêm nas leis orgânicas seguintes11

      
documento de referência para a discussão das questões da educação em Portugal, a partir da qual se pretendia 
chegar a um acordo consensual a nível político e social quanto à política educativa.
8 Esta perspectiva é assinalada por Licínio Lima (2002d: 62) ao dizer: “As vertentes democráticas, 
participativas, descentralizadoras e autonómicas representavam, assim, algumas das ideias, das promessas e 
das esperanças, mais significativas de certa fase, inicial, dos discursos sobre a reforma educativa. Nunca, é 
certo, de uma forma perfeitamente congruente e articulada, sem ambiguidades, sobretudo quando objectivos 
de produção normativa e regulamentadora, […], mas em todo o caso de forma constante, e insinuante, ao 
nível dos discursos políticos” (2002d: 62).
9 Decreto-lei nº 3/87, de 3 de Janeiro.
10 Lemos Pires considera as direcções regionais “estruturas centralizadas desconcentradas originárias” (1987: 
34).
11 A lei orgânica de 1993 foi aprovada pelo Decreto-Lei nº 133/93, de 26 de Abril e a lei orgânica de 2002 foi 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 208/2002, de 17 de Outubro. Na última lei orgânica (2002) sobre as direcções 
regionais pode ler-se no artigo 22º, 1: “As direcções regionais […] desempenham no âmbito das 
circunscrições territoriais respectivas, funções de administração desconcentrada, relativas às atribuições do 
ME e às competências dos seus serviços centrais […]”.
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(1993 e 2002) que emergem num contexto em que o discurso da descentralização de 

democratização tinha já dado lugar ao discurso da modernização e da racionalização12

(Lima, 2002d: 68). Neste contexto, a desconcentração através da criação de organismos 

regionais desconcentrados permite aliviar a pressão exercida sobre a administração central 

e manter o controlo de forma centralizada. As direcções regionais inserem-se assim numa 

política de “recentralização de poderes por controlo remoto” (Lima, 2002d: 70).

Assim, assistimos em simultâneo a uma realidade marcada pela recentralização 

desconcentrada e pelo discurso da autonomia das escolas, aliás, presente não só no Regime 

de Autonomia, Administração e Gestão13, como também no preâmbulo da lei orgânica de 

200214.

Há, pois, uma contradição entre a realidade marcada pela “orgânica centralmente 

instituída” e o plano da retórica política em torno da autonomia. Isto é, os programas 

políticos fazem a apologia de políticas que as práticas não traduzem. Neste sentido, as leis 

orgânicas podem constituir “bons indicadores das políticas efectivamente adoptadas pelos 

governos” (Lima, 2003: 21). Considera ainda Licínio Lima (2003) que as três leis orgânicas 

que marcaram o sistema educativo português após a publicação da LBSE15 mais não são do 

que estratégias de desconcentração e de reconcentração, em que as críticas feitas à anterior 

não passam de uma narrativa justificativa da mudança que apenas traduz “o centro político-

administrativo em movimento sobre si mesmo, na maior parte dos casos mudando para que, 

no essencial, tudo permaneça na mesma, ou seja, adaptando-se a novas circunstâncias, 

procurando afinações várias” (Lima, 2003: 21).

Retomando o tópico da autonomia das escolas e a ideia de que está associada à 

transferência para as escolas de poderes tradicionalmente localizados nas instâncias 

centrais e regionais (N. Afonso, 1999: 48), admitindo, por isso, a participação dos actores 

  
12 Licínio Lima sobre esta sobreposição do discurso da modernização em relação ao discurso da 
descentralização e da democratização diz o seguinte. “[…] também entre nós a democratização da educação e 
da descentralização da administração foram progressivamente desaparecendo dos discursos políticos e 
normativos, subsumidas num quadro de referência modernizador e de inspiração tecnocrática, apelando a 
uma racionalidade económica e gestionária e consubstanciando um discurso aparentemente apolítico e 
consensual […]” (2002d: 68).
13 Aprovado pelo Decreto-lei nº 115-A/98, de 4 de Maio.
14 No ponto 4 do preâmbulo do Decreto-Lei nº 208/2002, de 17 de Outubro diz-se: “Em termos de filosofia 
de actuação, a nova orgânica do Ministério da Educação pressupõe o desenvolvimento da autonomia das 
escolas, enquanto espaço concreto das aprendizagens individuais, através da concretização dos objectivos do 
sistema educativo por intermédio de projectos educativos próprios”.
15 Até à data de conclusão deste trabalho, não foi ainda promulgada a nova Lei de Bases da Educação, de 
modo a que possamos aqui incluir o que contém sobre a descentralização.
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locais no uso desses poderes, importa referir o percurso das políticas de autonomia da 

escola seguido em Portugal desde a publicação da LBSE até hoje, num contexto marcado 

pela desconcentração. 

De acordo com Formosinho e Machado (2000a: 45-46), “a partir dos anos 80 

começa a esboçar-se uma clara intenção de a Administração Educacional abandonar a 

tomada de decisões a nível central para aplicação uniforme a todo o território nacional e um 

desejo de impulsionar os estabelecimentos a tomar decisões estratégicas coerentes com as 

‘causas’ nacionais da educação”, coincidindo este “impulso” com a publicação do Decreto-

lei nº 43/89, de 3 de Fevereiro. Trata-se de um diploma que concede alguma autonomia às 

escolas, uma autonomia “decretada” (Barroso, 2001a) que abriu o caminho para o 

desenvolvimento de políticas de territorialização (Formosinho e Machado, 2000a: 46), 

imprimindo, assim, uma lógica de diferenciação de organização e funcionamento das 

escolas em função do seu contexto, sendo o Projecto Educativo o instrumento estratégico 

de construção da autonomia. Porém, importa assinalar, como exemplo de desarticulação 

entre a autonomia decretada e a autonomia participada, que o Projecto Educativo, quando 

existe, traduz uma estratégia de legitimação (Costa, 1997) por parte das escolas e não tanto 

a construção da sua autonomia. Muitas vezes, o Projecto Educativo é assumido pelas 

organizações escolares como um ritual, algo que deve ser feito para que a escola esteja em 

conformidade com o discurso normativo e político da autonomia das escolas, mas que na 

realidade não mudou as suas práticas.

Como entende Barroso (2001a: 256), trata-se apenas de uma consagração da 

autonomia na perspectiva “formal-legal” e não da sua institucionalização no sentido em 

que esta implicaria a sua integração como uma construção social pelas organizações 

escolares, o que, por si só, os normativos legais não têm o condão de fazer, constituindo, 

muitas vezes, apenas um instrumento de legitimação da retórica política que, na prática, 

não se concretiza. 

Outros normativos legais se seguiram, nomeadamente o Decreto-Lei nº 172/91, de 

10 de Maio que regulamenta aquilo que ficou conhecido pelo “novo modelo de gestão”16. 

Este, de acordo com Formosinho e Machado (2000a: 47), apresentava uma “concepção 

  
16 Este modelo de gestão não chegou a ser generalizado a todas as escolas públicas, mas alguns aspectos nele 
consagrados foram estendidos às escolas “governadas” ainda sob o modelo da “gestão democrática”, como, 
por exemplo, a gestão do crédito horário destinado aos órgãos e estruturas pedagógicas de gestão intermédia
(Despacho nº 115/ME/93, de 23 de Junho), a composição do conselho pedagógico (flexível, de acordo com 
Despacho nº 37-A/SEEI/96, de 29 de Julho), como referem Formosinho e Machado (2000a: 48).
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pluridimensional” de escola que, em articulação com a LBSE, pretendia a participação da 

comunidade local “na definição e contextualização das políticas educativas, baseada nos 

princípios da democraticidade, da participação, da integração comunitária e da autonomia 

da escola corporizada no seu projecto educativo”. Neste modelo, o Conselho de Escola é o 

órgão que reúne a participação de elementos da comunidade com vista à definição das 

políticas da escola, mas como assinalam Pinhal e Dinis (2002: 22), na senda de Barroso, 

esta participação, na prática, teve um valor mais simbólico do que real. 

A segunda metade dos anos 90 do século XX foi marcada por uma política de 

territorialização da educação (Pinhal e Dinis, 2002), coincidindo com a governação 

socialista e o Pacto Educativo para o Futuro, de cujo discurso sobressai a “outorga de 

autonomia às escolas” (Formosinho e Machado, 2000a: 51). É justamente neste contexto 

que surge um novo modelo de administração e gestão das escolas, aprovado pelo Decreto-

lei nº 115-A/98, de 4 de Maio, que vem substituir o modelo em vigor desde 1976 (“gestão 

democrática”), bem como o modelo experimental lançado pelo Decreto-Lei nº 172/91, de 

10 de Maio a que nos referimos atrás. O novo modelo é universal, aplicando-se a todas as 

escolas públicas desde os jardins-de-infância às escolas secundárias e regulamenta também 

a autonomia das escolas, introduzindo os contratos de autonomia. Este modelo, ainda em 

vigor17, apresenta uma matriz flexível, permitindo às escolas ou agrupamentos de escolas 

optarem por uma direcção executiva como órgão unipessoal (director executivo) ou 

colegial (conselho executivo). Do ponto de vista normativo, o novo regime de autonomia, 

administração e gestão institui também a assembleia, órgão colegial onde participam vários 

representantes da comunidade local e a quem compete definir a política da escola.

Também, numa perspectiva de localização da educação, é ainda prevista a 

possibilidade de criação dos conselhos locais de educação onde estão representados os 

vários agentes e parceiros sociais, com vista à articulação entre a política educativa e outras 

políticas locais (Pinhal e Dinis, 2002: 23). Já na era do XV Governo Constitucional, foram 

criados os Conselhos Municipais de Educação pelo Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de 

Janeiro. Estes constituem uma medida com vista à localização da gestão da educação, 

apelando ao princípio da subsidiariedade. Da narrativa política patente no preâmbulo do 

  
17 Durante o XV Governo Constitucional, em exercício de 2002 a 2004, este modelo foi posto em causa, 
tendo sido feita a apologia da gestão profissional das escolas, de inspiração empresarial, com vista à 
eficiência e eficácia na gestão das escolas públicas, de acordo com as novas políticas emergentes na linha da 
“new public management”. Esta perspectiva está presente tanto no programa do XV Governo Constitucional, 
como na sua proposta de revisão da LBSE.
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referido decreto-lei, sobressaem como fundamentos para este normativo a necessidade de 

descentralização e de localização da gestão da educação em nome da modernização, da 

racionalização, da eficácia e da eficiência18.

Mas em matéria de autonomia a maior novidade trazida pelo regime de autonomia, 

administração e gestão aprovado pelo Decreto-lei nº 115-A/98, de 4 de Maio é o contrato 

de autonomia a ser celebrado entre a escola, o ministério da educação e a autarquia. No 

entanto, este contrato não chegou a ser regulamentado, pelo que a sua consagração legal 

não passou de retórica legitimadora do discurso político sobre a autonomia da escola. 

Também os conselhos locais de educação, agora conselhos municipais de educação, 

quando constituídos, nem sempre funcionam, pelo que em alguns casos têm apenas um 

papel simbólico, mas também legitimador da retórica da autonomia e da territorialização

das políticas educativas, na medida em que o facto de se terem constituído indiciam não só 

conformidade com essa retórica, mas também deixam parecer que alguma coisa se está a 

fazer.

Mas este simbolismo está, igualmente, presente na representação da comunidade 

local na assembleia de escola, pois, por um lado, sãos os professores que dominam 

numericamente e em participação19 nas assembleias de escola (Barroso, 2001b: 23) e, por 

outro, a actividade deste órgão parece circunscrever-se à aprovação de documentos já 

aprovados por outros órgãos, não se constituindo a assembleia como sede da definição das 

políticas da escola20, acabando as suas reuniões por se traduzirem em rituais legitimadores 

da existência do órgão e também do funcionamento da escola, pela conformidade com o 

consagrado no diploma legal. 

  
18 Conforme a transcrição que aqui apresentamos: “A concretização da descentralização administrativa 
constitui um objectivo fundamental do Programa do XV Governo Constitucional, enquanto aposta estratégica 
no princípio da subsidiariedade, o qual enforma uma dinâmica de modernização do Estado e um modelo de 
organização administrativa tendente à obtenção de melhores níveis de satisfação das necessidades reais dos 
cidadãos, em termos mais eficientes e eficazes e mais conformes com o sentido de autonomia responsável 
constituinte dos regimes democráticos” (preâmbulo do Decreto-Lei nº 7/2003, de 15 de Janeiro).
19 João Barroso apresenta como justificações para aquilo que designa por “naturalização” do poder dos 
professores, o receio de os elementos não docentes afrontarem os docentes com a sua participação e, por 
outro lado, a ideia que a actividade da assembleia é mais consentânea com o grupo docente, pelo que “a 
participação dos membros não docentes na assembleia é, em geral, mais consentida do que desejada” (2001b: 
23).
20 Sobre esta questão, Barroso (2001b) assinala: “o que se verifica sobre o modo como as assembleias 
funcionam é que, em geral, elas pouco debatem as questões centrais da política da escola, não explicitam ou 
definem, prévia e articuladamente, as orientações gerais para a elaboração dos instrumentos fundamentais de 
gestão (como sejam o projecto educativo, o plano de actividades, o orçamento, o regulamento, etc.), 
limitando-se muitas vezes a um ritual de aprovação (“levanta e baixa o braço”) de decisões tomadas noutros 
locais” (2002b: 24).



 Políticas de autonomia, (des)regulação e avaliação das escolas
 

171

Desta forma, a autonomia das escolas fica confinada a um papel simbólico, 

legitimador da retórica da autonomia por parte da administração central num quadro de 

centralização desconcentrada em que nem a “autonomia decretada” avança por inexistência 

de regulamentação própria (Pinhal e Dinis, 2002: 23), como é o caso dos contratos de 

autonomia, nem a administração parece interessada, apesar da retórica, em permitir às 

escolas a construção da sua autonomia, continuando a ditar todas as regras de como se faz e 

de como deve ser feito. Assim, a escola-organização continua a desempenhar, sobretudo, o 

papel de último elo da cadeia vertical da administração, tendo a autonomia, neste quadro 

(porventura), o sentido que lhe dá Licínio Lima (2002d: 72) quando fala em “autonomia 

processual e implementativa” ou autonomia “por delegação política”, servindo esta para 

melhor articular o centro com as periferias da administração escolar.

Apesar da conclusão anterior, há alguns registos tímidos de autonomia nas escolas 

portuguesas decorrentes da aplicação do regime de autonomia, administração e gestão 

aprovados pelo Decreto-Lei nº 115-A/98, de 4 de Maio, nomeadamente ao nível da 

composição dos órgãos (assembleia de escola e conselho pedagógico), na definição dos 

departamentos curriculares que pode variar de escola para escola, bem como de outras 

estruturas de orientação educativa. Também ao nível da gestão de recursos, há alguma 

autonomia por parte das escolas decorrente do regime de autonomia, administração e 

gestão, de que é exemplo a gestão do crédito horário disponível para atribuir ao exercício 

de cargos de orientação educativa e apoios educativos. Todavia, em nossa opinião, as 

escolas usam esta autonomia recorrendo a processos isomórficos, sobretudo por mimetismo 

em relação ao status quo anterior (é o caso da definição dos departamentos curriculares, 

cuja referência foram os antigos grupos disciplinares ou a organização prevista no Decreto-

lei nº 172/91, de 10 de Maio) ou, ainda, relativamente a outras escolas, normalmente 

reconhecidas como referentes. Isto acontece, sobretudo, porque as escolas não encararam 

esta margem de autonomia como uma possibilidade de construírem um projecto próprio, de 

acordo com a sua realidade, mas como um ditame da administração que importa cumprir21. 

Neste caso, estamos perante uma apropriação da autonomia como “autonomia decretada” e 
  

21 Apropriando-nos da tipologia apresentada por Barroso (2001a: 262-263) para definir os vários estádios de 
autonomia em que se podem encontrar as escolas, arriscamos dizer que estas escolas seriam as que se 
encontravam num estádio de “heteronomia” ou mesmo de “anomia”, entendendo por “heteronomia” a 
situação em que os responsáveis pela gestão das escolas se colocam na total dependência da administração, 
decidindo em função do que está regulamentado ou quando não está, perguntando (à administração) como se 
faz. Quanto à “anomia”, esta corresponde a uma situação de ausência de normas claras, não se cumprindo o 
que está regulamentado, nem criando regras alternativas.
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não como a possibilidade de chegar a uma “autonomia construída” (Barroso, 1996 e 

2001a). 

Também no plano “formal-legal”, as escolas do ensino básico dispõem de alguma 

autonomia na gestão do currículo dada a flexibilidade decretada pelo Decreto-lei nº 6/2001, 

de 18 de Janeiro. Esta é uma possibilidade (decretada) que permite às escolas fazerem uma 

gestão flexível do currículo, tendo em conta a sua realidade. Porém, também aqui a 

flexibilidade poderá ser mais simbólica do que real22, traduzida em projectos23 mais ou 

menos estandardizados e desarticulados24 que, tal como o projecto educativo, poderão 

constituir instrumentos de legitimação das escolas, pela conformidade com as novas regras 

legalmente instituídas. 

Alguns autores (Formosinho e Machado, 2000a) têm manifestado a opinião de que 

as políticas de autonomia em Portugal se combinam num hibridismo entre a centralização 

desconcentrada e a descentralização autonómica, pelo que, para além das tímidas práticas 

de autonomia por parte das escolas (ora resultantes da “autonomia decretada”, ora da 

capacidade das escolas em a construírem), a autonomia destas parece emergir no plano da 

retórica política ao serviço de diferentes lógicas, consoante os actores que as reivindicam 

(como veremos no ponto seguinte), coexistindo com a acção centralizadora do Estado.

Ao fazermos referência à autonomia das escolas no plano da retórica política, não 

podíamos deixar de a analisar no contexto das propostas de alteração da Lei de Bases do 

Sistema Educativo. Nos quatro projectos submetidos25 à discussão, a autonomia das escolas 

adquiriu o estatuto de mito racionalizado, pelo que, ao nível do discurso político, está 

institucionalizada como taken for granted, embora se possam vislumbrar diferentes 

concepções de autonomia nas várias propostas, porque as lógicas e os propósitos da 

autonomia das escolas são uma questão política, dependendo dos interesses em jogo.

  
22 Não dispomos, no entanto, de evidências empíricas que nos permitam retirar o carácter condicional a esta 
ideia, resultando a mesma da nossa reflexão pessoal sobre o assunto. 
23 Projecto curricular de escola e projecto curricular de turma.
24 Referimo-nos à desarticulação entre estes e o Projecto Educativo que, supostamente, é o documento em 
que as políticas da escola estão expressas.
25 As quatro propostas foram apresentadas pelas seguintes forças políticas: Bloco de Esquerda (BE); Partido 
Comunista Português (PCP); Partido Socialista (PS) e Governo (maioria PSD/PP).
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2.1. As lógicas subjacentes à autonomia das escolas

De modo a compreendermos os processos em torno das políticas de autonomia das 

escolas, nomeadamente os que decorrem do regime de autonomia, administração e gestão 

aprovados pelo Decreto-lei nº 115-A/98, de 4 de Maio, contexto sob o qual foi 

implementada a avaliação integrada, apresentamos aqui as lógicas que, segundo João 

Barroso (1999), subjazeram à definição das políticas de autonomia em Portugal e que 

respeitam a diversos interesses e opiniões, constituindo as “micro-políticas” da “macro-

política” (Barroso, 1999a: 18 e 2001a: 253). Usando a classificação apresentada por 

Barroso, as lógicas subjacentes à autonomia das escolas, são as seguintes: i) a “lógica 

estatal”, ii) a “lógica de mercado”, iii) a “lógica corporativa” e iv) a “lógica comunitária”.

A “lógica estatal” reduz o processo de autonomia das escolas a um processo de 

“modernização administrativa”, cujo objectivo é minimizar a incapacidade da 

administração central na resolução de problemas e na execução das decisões. Assim, do 

ponto de vista retórico, a autonomia das escolas constitui um processo de outorga de 

competências e poderes às escolas, mas, na prática, mais não é do que um processo com 

vista à ”re-centralização administrativa”. Desta forma, “substituía-se um controlo directo, 

baseado no respeito das normas e dos regulamentos, por um controlo remoto, baseado nos 

resultados” (Barroso, 1999a: 19 e 2001a: 253).

A “lógica de mercado” está presente no discurso daqueles que vêem a autonomia ao 

serviço da construção de um mercado educativo. Aqui, a autonomia é um instrumento com 

vista à desregulação por parte do Estado (Barroso, 1999a: 19 e 2001a: 253) e à regulação 

social pela via do mercado.

A “lógica corporativa” é a que está subjacente ao entendimento da autonomia como 

algo que se destina apenas aos professores, como “um ‘bem exclusivo’ do corpo docente e 

não como um ‘bem público’” (Barroso, 1999a: 19 e 2001a: 253). Esta perspectiva 

privilegia a autonomia individual do professor, vendo nos processos de decisão colectivos e 

partilhados uma ameaça à autonomia individual dos docentes.

A “lógica comunitária” é aquela que defende a participação de vários actores 

sociais com interesse na escola: professores, pais, alunos e outros cidadãos com vista à 

construção numa determinada escola de um projecto educativo ao serviço de um serviço 

público local. Trata-se, pois, de uma autonomia como um “processo social” (Barroso, 

1999a: 19 e 2001a: 254) e sentido comunitário.
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Para o autor que temos vindo a seguir, todas estas lógicas, embora com ênfases 

diferentes, estiveram presentes no processo de decisão sobre o reforço da autonomia das 

escolas, o que confere ao quadro legislativo e normativo sobre a matéria um carácter de 

“amálgama” entre as várias lógicas:

“O produto obtido é uma amálgama de retóricas e medidas contraditórias que procuram traduzir um 

aparente compromisso entre essas lógicas, cuja incoerência constituirá, certamente, uma das 

principais ‘zonas de incerteza’ que os actores locais não deixarão de explorar, durante o processo de 

execução” (Barroso, 1999a: 19 e 2001a: 254).

Embora as diferentes lógicas tenham estado presentes na tomada de decisão sobre o 

reforço da autonomia das escolas, a sua conjugação conferiu-lhes pesos diferentes, o que 

leva João Barroso (1999a e 2001a) a considerar que a integração das quatro lógicas 

constituem processos de legitimação, de acordo com várias perspectivas e interesses, a 

saber:

A “lógica comunitária” é o referente para a definição dos princípios que norteiam o 

regime de autonomia (Decreto-lei nº 115-A/98), inspirando também a retórica política 

utilizada na sua apresentação. Portanto, concluímos nós, que esta lógica constitui o 

principal modelo subjacente à retórica política.

A “lógica corporativa” esteve presente na decisão final, sobretudo no que respeita 

ao peso atribuído aos representantes não docentes nos órgãos da escola, garantindo aos 

professores a maioria de lugares, ou seja, consagrando a sua autonomia em detrimento da 

autonomia como “bem público”. Esta perspectiva acalmou algumas resistências dos 

sindicatos relativamente a um regime de autonomia que punha em causa o papel do 

professor como o especialista e único entendedor das questões da educação.

A “lógica de mercado”, de acordo com Barroso (1999a: 20 e 2001a: 254), legitimou 

o regime de autonomia perante alguns sectores da opinião pública, nomeadamente 

associações empresariais, associações de pais, partidos de direita, pela importância dada à 

sociedade civil, pelo papel de desregulação atribuído ao Estado e pela ênfase colocada na 

eficiência, eficácia e qualidade das escolas.

A “lógica estatal” serviu para “justificar as medidas de reforço da autonomia das 

escolas e de mudança da sua gestão no quadro dos processos de ‘modernização 

administrativa’ e de ‘desburocratização’” (Barroso, 1999a: 20 e 2001a: 254-255) sem que o 

Estado desregulasse a sua actuação, aperfeiçoando, pelo contrário, os mecanismos de 



 Políticas de autonomia, (des)regulação e avaliação das escolas
 

175

controlo sobre a escola, passando a existir um “controlo remoto” sobre os sectores 

financeiro e os resultados dos alunos.

3. O papel do Estado entre a regulação e a desregulação da escola pública

Como decorre do exposto no ponto anterior, a autonomia das escolas é subsidiária 

de várias lógicas que, por sua vez, traduzem diferentes interesses, o que leva João Barroso 

a dizer que:

“A autonomia é um campo de forças, onde se confrontam e equilibram diferentes detentores de 

influência (externa e interna) dos quais se destacam: o governo, a administração, professores, alunos, 

pais e outros membros da sociedade local” (2001a: 256).

As diferentes lógicas que presidem à definição da autonomia das escolas implicam 

também diferentes formas de entender a regulação, pelo que, sendo autonomia e regulação 

indissociáveis, se torna incontornável a abordagem dos modos de regulação da escola

pública, sem a qual não é possível entender e contextualizar os processos de avaliação das 

escolas.

De acordo com João Barroso (2003: 39), “o processo de regulação compreende, não 

só, a produção de regras (normas, injunções, constrangimentos, etc.) que orientam o 

funcionamento do sistema, mas também o (re)ajustamento da diversidade de acções dos 

actores em função dessas mesmas regras”. Por essa razão, o autor considera a regulação um 

“processo compósito que resulta mais da regulação das regulações, do que do controlo 

directo da aplicação de uma regra sobre a acção dos ‘regulados’” (2003: 40). Outra ideia 

importante apresentada pelo autor é a diversidade de fontes de regulação, de finalidades e 

modalidades de regulação, dependendo a diversidade dos interesses e das estratégias dos 

actores envolvidos (Barroso, 2001b: 7).

A regulação da escola pública, em Portugal, tem a ver com o equilíbrio de forças 

entre os três intervenientes: o Estado, os pais e os professores (Barroso, 1999 e 2001a). 

Neste (des)equilíbrio de papéis entre os três intervenientes, atrás referidos, o Estado tem-se 

posicionado entre uma lógica centralizadora e uma lógica reguladora, os professores entre a 

lógica do funcionalismo e a do profissionalismo e os pais têm-se situado entre a 

“dependência do ‘súbdito’, o individualismo do ‘cliente’, a confiança do ‘consumidor’ e o 

interesse colectivo do ‘cidadão’” (Barroso, 2001a: 231). Assim, no Estado educador, a 
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regulação da escola pública traduz-se na aliança entre Estado e professores, ou seja, há o 

reforço do papel do Estado numa aliança com os professores, tratando-se, neste caso, de 

uma regulação “burocrático-profissional”26 (Barroso, 1999a e 2001a). Esta lógica faz das 

escolas “burocracias profissionais”27, em que a produção é assegurada por profissionais 

qualificados e, como tal, autónomos e responsáveis, necessitando de pouca coordenação, ou 

seja, apenas a necessária para garantir a estandardização das tarefas e a certificação 

(Meuret et al., 2001: 54).

Quando a regulação se faz através da aliança entre o Estado e os pais, estamos 

perante uma lógica de “mercado educativo” em que a regulação resulta da introdução de 

regras de mercado na educação, sob o paradigma da livre escolha, transformando os pais e 

os alunos em clientes e consumidores, quebrando a lógica segundo a qual a escola presta 

um serviço público para a cidadania28. Na perspectiva da regulação pelo mercado, a escolha 

da escola pelos pais visa um maior controlo por parte destes em relação aos serviços 

prestados pela escola (Barroso, 2001a: 234), pois esta deve prestar os serviços da forma 

que os clientes exigem, uma vez que, na perspectiva do mercado, estes têm sempre razão.

Para João Barroso (2001a: 234), são as famílias da classe média que tiram partido desta 

mercadorização da educação, por possuírem um capital cultural que lhes permite tirar 

dividendos desta política, mantendo, assim, uma situação de privilégio que lhe é dada pela 

frequência de uma determinada escola.

  
26 Barroso (2001a) assinala que a estruturação do Estado-Providência e a institucionalização do “serviço 
público” se fizeram tendo como instrumentos a burocracia e o profissionalismo. A primeira era o garante da 
forma de fazer as coisas de acordo com as regras minuciosas da administração, de forma uniforme e rotineira 
e também da equidade na forma de tratamento do público, dada a neutralidade e a independência de 
interesses privados que a caracteriza, uma vez que a sua única dependência é em relação às normas e regras 
que têm que ser escrupulosamente cumpridas. Todavia como a burocracia, por si só, não bastava para 
garantir o “bem-estar social”, introduziu-se também o profissionalismo, que faz da especialização a garantia 
de detenção de competências por parte dos funcionários do Estado. Competências essas validadas 
externamente e que se regem por normas standardizadas definidoras da profissão. São essas normas, dizemos 
nós, que ao definirem as competências de uma determinada profissão, como por exemplo a docente, a 
legitimam perante a sociedade e, desta forma, servem o “bem público”, sendo este resultante também de um 
consenso social.
27 Esta designação é usada por Meuret et al. (2001) e também por Barroso (2001a) na esteira de Mintzberg. 
Também Dinis (2004) se reporta às escolas do ensino não superior como “organizações profissionais”, 
convocando para o efeito não só o contributo teórico de Mintzberg, mas também de autores como Scott e 
Etzioni.
28 Associando o primado do “pai consumidor” sobre o do “pai cidadão” à concepção de educação como 
mercado, Virgínio Sá diz que está “implícita a ideia de que a responsabilidade pela educação é sobretudo uma 
obrigação dos indivíduos e das famílias e cada vez menos do Estado. Aparentemente, confere-se um maior 
poder à sociedade civil, aqui, reconceptualizada enquanto mercado. Trata-se na verdade de uma versão 
mercadorizada da sociedade civil em que os direitos do consumidor se sobrepõem aos do cidadão” (Sá, 2003: 
273).
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Por fim, Barroso (1998; 1999a; 2001a) considera que a regulação da escola pode 

traduzir-se ainda na “regulação sócio-comunitária” resultante da combinação entre o papel 

regulador dos professores e dos pais dos alunos, constituindo esta forma de regulação uma 

forte tendência para o localismo. Para o autor, esta forma de regulação pode assumir duas 

dimensões: uma associada ao desenvolvimento de projectos político-pedagógicos ou de 

intervenção social e outra de cariz corporativo. Esta última está presente nos movimentos 

conjuntos de pais e professores para evitarem a entrada na escola de minorias sociais, 

culturais ou étnicas ou, ainda, como é muito comum em Portugal, para reivindicarem junto 

da administração ou das autarquias recursos para as escolas. Embora esta lógica de 

regulação comunitária tenha subjacente a ideia de cooperação entre professores e pais que 

se assumem como co-educadores e como cidadãos, pode pôr em causa os princípios da 

escola para todos, quando são desencadeadas estratégias de exclusão em relação às 

minorias (Barroso, 2001a: 236).

A escola pública em Portugal desenvolveu-se sob os desígnios da centralização que 

correspondeu à afirmação do Estado-Nação. Este emerge como a entidade legitimada pelo 

consenso social quanto à ideia da educação como “bem comum” e, como tal, capaz de 

decidir sobre os destinos da educação, nomeadamente em matéria de organização e 

funcionamento do sistema, definindo os currículos, os regimes de avaliação dos alunos, a 

organização pedagógica da escola, a organização administrativa da escola, a formação, 

nomeação e afectação de recursos (Barroso, 1999a: 20 e 2001a: 230). Na lógica do Estado-

Nação, este sente-se o responsável pela educação das crianças, relegando o papel dos pais 

para segundo plano, ou seja, o Estado assume-se como educador (Estado educador), 

situação que se mantém com a emergência do Estado-Providência. A este encantamento 

sobre o valor da educação enquanto “bem comum”, legitimador do Estado educador, 

sobreveio-lhe a crise da escola em que o discurso do deficit de governabilidade do Estado 

parece ser uma marca dominante. Esta é também a crise dos princípios do Estado-Nação e 

do Estado-Providência, que coincide com a globalização da economia e com a influência 

de organismos internacionais29 na educação de cada país. O consenso social sobre a 

legitimidade do Estado educador é posto em causa, emergindo um discurso que, em defesa 

da alteração do mandato social do Estado, reivindica uma maior intervenção social, 

  
29 Por exemplo a OCDE, a UNESCO e o Banco Mundial. Sobre a influência das organizações internacionais 
na definição das políticas educativas de cada país, actuando, assim, como agentes de institucionalização, ver
Teodoro (2003) e também Antunes (2001).
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sobretudo do local30, quer ao nível da definição das políticas educativas, quer do governo 

das escolas (Barroso, 1999b: 130).

Quando se reivindica a desregulação do Estado sobre a educação e uma maior 

intervenção da “sociedade civil” e do local, em particular, apela-se à transferência de 

poderes do centro para o regional e para o local. Esta perspectiva traduziu-se, em alguns 

países31, no self-management school, associado ao movimento school based management32, 

que contesta a ineficiência do Estado e advoga o reforço da autonomia das escolas 

enquanto instrumento para a construção do mercado educativo, com o objectivo de tornar 

as escolas responsáveis e, por essa via, aumentar a sua eficácia e eficiência (Barroso, 

2003a: 34). Estes são os novos mitos de inspiração neoliberal (a eficiência e a eficácia) que 

a new public management parece ser a única forma de desenvolver.

O impacto destas políticas em Portugal, onde a tradição centralista e reguladora do 

Estado se tem mantido, traduziu-se, de acordo com João Barroso (2003a: 34), em versões 

soft que passam, nomeadamente, pela obrigatoriedade das escolas elaborarem um Projecto 

Educativo. Todavia, como referimos no ponto 2 deste capítulo, após a publicação da LBSE, 

foram sendo tomadas medidas, que constituem “pequenos passos no sentido do reforço da 

dimensão local da educação, embora sem grande coerência política e com lógicas, por 

vezes, contraditórias” (Barroso, 1999b: 138). Por outro lado, no actual momento, mesmo 

com a agenda neoliberal em ascensão, a ter como referência o exemplo de outros países 

onde o mercado educativo se instalou há anos, a desregulação pelo mercado não significa 

necessariamente descentralização. Aliás, como assinala Virgínio Sá (2003: 376), “essas 

medidas conduziram, em alguns casos, a uma capacidade de controlo por parte do Estado 

que se traduziu numa maior eficácia de intervenção do que aquela que existia antes destas 

políticas de ‘devolução de poderes’”, dando origem a políticas de “recentralização por 

controlo remoto” como lhes chamam alguns autores33. 

O programa do XV Governo Constitucional, na linha da desregulação e 

territorialização da educação, convocando o princípio da subsidiariedade, propõe “a aposta 

numa progressiva transferência de competências para a administração local, especialmente 

  
30 É neste contexto que em alguns países europeus surge a “gestão centrada na escola” (self-management 
school).
31 Como é o caso da Inglaterra, Estados Unidos da América, Austrália, Nova Zelândia (Barroso, 2003a: 34).
32 João Barroso (2003a) assinala que a “school based management” constitui uma estratégia que serve tanto a 
“regulação pelo mercado” como a “regulação sócio-comunitária”.
33 Por exemplo, Licínio Lima (2002d).
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no pré-escolar e ensino básico, sem prejuízo das funções de coordenação e de avaliação a 

nível central”. Os mesmos pressupostos constituem igualmente os fundamentos políticos à 

criação dos Conselhos Municipais de Educação. Estaremos em presença de mais uma 

situação de regulação “por controlo remoto”? 

Regulação/desregulação é um binómio que deve ser entendido no âmbito duma 

conjuntura política, coincidente com o ímpeto das políticas neoliberais que questionam o 

papel do Estado-Providência. Da emergência do Estado avaliador e da institucionalização 

de novos mitos racionais resultantes da afirmação das políticas neoliberais, daremos conta 

no ponto seguinte.

Todavia, será que a questão da regulação da educação terá que ficar por este 

binómio regulação/desregulação por parte do Estado? Para além das análises bipolares 

sobre aquilo que tem sido o papel do Estado na regulação da Educação que contrapõem a 

lógica burocrática à do mercado em que, neste caso, a regulação se situa ao nível do local, 

mediante as regras de mercado, João Barroso (1998; 2001a) aponta outro caminho, aliás, 

subjacente à proposta de autonomia de que foi responsável e que antecedeu a publicação do 

regime de autonomia, administração e gestão em Portugal34. Deste modo, defende um 

equilíbrio entre o Estado e o local, em que o papel do Estado, associado “à realização do 

serviço público de educação, consiste primeiro que tudo em vigiar pela igualdade dos 

diferentes direitos de todos: direito a intervir na cidade, direito de ser membro da 

comunidade, direito a beneficiar da eficácia” (Derouet e Dutercq, citados por Barroso, 

2001a: 238).

Nesta perspectiva, a autonomia das escolas implica o aumento do papel regulador 

do Estado, como forma de evitar a “segmentação e pulverização do sistema de ensino, 

pondo em causa a coerência nacional dos seus princípios, a equidade do serviço prestado e 

a democraticidade do seu funcionamento” (Barroso, 1997: 30). Mas a regulação por parte 

do Estado, a que o autor se refere, promove e sustenta uma autonomia das escolas que não 

pretende aligeirar as responsabilidades do Estado numa entrega ao mercado, mas antes o 

“reconhecimento de que, em determinadas situações e mediante certas condições, os órgãos 

representativos das escolas (reunindo professores, outros funcionários, alunos, pais e outros 

elementos da comunidade) podem gerir melhor que a administração central ou regional, 

certos recursos” (1997: 30). Esta concepção de regulação pressupõe a participação dos 

  
34 Referimo-nos ao Decreto-Lei nº 115-A/98, de 4 de Maio.
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cidadãos, não enquanto súbditos ou consumidores, mas como co-responsáveis pela gestão 

das escolas, numa lógica de compromisso ao serviço do “bem comum” (Barroso, 1998: 51; 

2001a: 240 e 2003b: 106). Neste modelo de regulação, o profissionalismo dos professores, 

numa perspectiva que articula a dimensão técnica de especialistas com a “dimensão ética 

de agentes sociais vinculados a uma missão de serviço público” (2001a: 242), é 

fundamental na preservação da educação enquanto serviço público. 

Em suma, João Barroso (2001a; 2003b; 2003c) defende uma concepção de 

autonomia das escolas que ultrapassa a dicotomia entre regulação pelo Estado/regulação 

pelo mercado, apresentando o que designa por “concepção sócio-comunitária”:

“Esta concepção de autonomia afasta-se claramente da dicotomia em que muitos querem encerrar o 

debate das políticas educativas entre, por um lado, o protagonismo do Estado, com a sua 

administração centralizada, planificada e hierarquizada e, por outro lado, o protagonismo do 

mercado, descentralizado, concorrencial e autónomo. […] O reconhecimento e o estudo destas 

‘outras’ formas de regulação estimulou uma reflexão mais abrangente que tem em conta, 

nomeadamente, o desenvolvimento de modalidades de gestão de tipo associativo que exprimem uma 

concepção sócio-comunitária dos processos de regulação” (Barroso, 2003c: 82-83).

Continuando com o autor, e na tentativa de clarificar o que entende por regulação 

sócio-comunitária, este assinala que há aspectos que o “comunitarismo” partilha com a 

nova direita nomeadamente quando critica o excessivo intervencionismo do Estado 

(Barroso, 2003c: 83). Porém, distancia-se da nova direita quando, relativamente ao 

mercado, “denuncia o facto de as pessoas, agindo unicamente como consumidores, se 

limitarem a prosseguir os seus interesses restritos, à custa dos mais amplos interesses 

sociais e públicos” (2003c: 83).

De acordo com esta perspectiva “sócio-comunitária”, João Barroso (2003c: 93) 

defende uma escola multifuncional35 (“polivalência organizacional”) que encontre formas 

de organização e gestão alternativas à dicotomia entre Estado e mercado. Estas alternativas 

terão uma dimensão “cívica”.36

  
35 De acordo com esta ideia, o autor apresenta quatro grandes referenciais para a “missão e funcionamento” 
da escola: “serviço local do Estado”; “organização de profissionais”; “serviço público de solidariedade 
social” e “associação local”. Para um aprofundamento desta ideia, ver Barroso (2003c: 90-93).
36 O autor num texto em que relaciona autonomia, gestão e escola cidadã, considera três vias para esta 
relação, que designa de i) hipótese populista; ii) hipótese gerencialista; iii) hipótese cívica (2003c). A 
primeira hipótese de relação situa o locus de autonomia na vontade das bases sendo a gestão um obstáculo à 
concretização da autonomia dos professores. A segunda hipótese vê a autonomia como um instrumento para 
operacionalizar uma gestão eficaz, necessária para desburocratizar a gestão das escolas. A terceira hipótese é 
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Almerindo Afonso (2002c) apresenta-nos também uma perspectiva em que a lógica 

subjacente à autonomia se traduz naquilo a que chama “novos híbridos” (2002c: 76) que 

resultam da redefinição do papel do Estado, do mercado e da comunidade, de que é 

exemplo o terceiro sector37. Esta é uma perspectiva emergente que pretende constituir uma 

alternativa às políticas neoliberais e ultrapassar a discussão dicotómica em torno do papel 

do Estado e do mercado, do público e do privado. Emergem, assim, outros híbridos 

alternativos ao hibridismo produzido pela expansão neoliberal, ou seja, os quase-mercados. 

Defende-se, então, a ideia de um “novo espaço público” em que o Estado e o emergente 

terceiro sector (2002c: 87) assumem um papel complementar, surgindo uma nova forma de 

regulação social. Deste modo, as políticas educativas públicas adquirem uma dimensão 

local, não estatal, sem, no entanto, deixarem de ser públicas (A. Afonso, 2003c: 87) e de 

estarem ao serviço do “bem comum”. A autonomia das escolas, construída neste contexto 

de “novo espaço público”, passa a ter outro sentido:

“O problema, portanto, refere-se à necessidade de pensar a autonomia da escola por referência a um 

novo espaço público (não estatal) que continuará a incluir de forma privilegiada o Estado (e os 

valores do domínio público) mas que não se pode equacionar sem a Comunidade (e os valores que 

esta pressupõe)” (A. Afonso, 2003c: 87).

Nesta perspectiva, comunidade não tem o significado que vulgarmente é atribuído a 

“comunidade educativa”, nem tão pouco o que lhe é atribuído pelo velho localismo. O

comunitarismo, neste sentido alternativo de espaço público, assume uma dimensão pós-

moderna38 de “comunidade global” que contempla a diferença, a diversidade, a pluralidade 

de culturas e simultaneamente a interdedependência entre a diversidade e a diferença (A. 

Afonso, 2003c: 88).
      

a que nos interessa mais por ir de encontro à concepção de autonomia sócio-comunitária, que, nas palavras 
do autor, “recusa a separação taylorista entre execução e concepção” (2003c: 80) considerando que uma 
escola autónoma tem que ter uma “gestão eficaz que organize e operacionalize a vontade expressa pela 
maioria” (2003c: 80). Neste sentido, a escola é um espaço público sócio-comunitário porque convoca uma 
dimensão ética para a gestão que serve os valores da autonomia, da democracia e da cidadania (2003: 80).
37 Boaventura Sousa Santos (citado por A. Afonso, 2002c: 86-87) define assim terceiro sector: “Terceiro 
sector é designação residual e vaga com que se pretende dar conta de um vastíssimo conjunto de 
organizações sociais que não são nem estatais nem mercantis, ou seja, organizações sociais que, por um lado, 
sendo privadas, não visam fins lucrativos, e, por outro, sendo animadas por objectivos sociais, públicos ou 
colectivos, não são estatais. Entre tais organizações podem mencionar-se cooperativas, associações
mutualistas, associações de solidariedade social, organizações não governamentais, organizações quasi-não 
governamentais, organizações de voluntariado, organizações voluntárias ou de base, ect.”
38 Para este conceito de comunidade, o autor baseia-se na literatura norte-americana nesta área, 
nomeadamente em Gail Furman (1998).
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Por seu turno, na linha da autonomia sócio-comunitária, João Barroso tem 

subjacente uma ideia de comunidade que conjuga aspectos comunitários com aspectos 

societais (2003c: 85-86), tendo em vista o “bem comum”, ideia que traduz assim:

“Esta perspectiva ‘sócio-comunitária’ que se afasta das perspectivas utilitaristas, normativas ou 

estritamente comunitaristas do movimento associativo, valoriza a ideia que as associações são, 

sobretudo, meios para a definição de compromissos públicos por referência a um bem comum, 

tornando-se, assim, ‘espaços que permitem operar a passagem da esfera privada para a esfera pública 

através de um encontro inter-pessoal” (Barroso, 2003c: 86).

Podemos, pois, concluir que a construção da autonomia das escolas pode ser vista 

sob esta perspectiva que convoca o “bem comum” como principal valor, alcançado através 

de uma simbiose entre o Estado (símbolo do interesse público) e o terceiro sector e, do 

mesmo modo, a regulação da educação pode também assumir esta dimensão sócio-

comunitária. Trata-se, como assinala Almerindo Afonso (2003c), de um processo híbrido, 

alternativo ao quase-mercado e que passa por um novo conceito de “espaço público” em 

que a escola assume o papel de “multifuncionalidade” (Barroso: 2003c), a que nos 

referimos atrás, que ultrapassa a esfera do público e do privado, do Estado e do mercado.

3.1. O Estado avaliador entre a centralização e o mercado

O Estado avaliador sucede ao Estado educador, abandonando a lógica “burocrata-

profissional” a que se refere João Barroso (2001a), em que a conjugação de forças resulta 

da aliança entre o Estado e os professores e passa para uma lógica em que as forças aliadas 

são o Estado e os pais. Esta sucessão prende-se com o regresso do pensamento liberal que 

agora emerge “travestido de neoliberal” (N. Afonso, 2003: 53) em que Estado assume uma 

nova lógica, assente no controlo social da escola39.

De acordo com esta lógica, o papel do Estado oscila entre a regulação 

centralizadora e a regulação pelo mercado40, o que é apontado por alguns autores como 

  
39 A ideia é traduzida pelo autor da seguinte forma: “Pretende-se agora recentrar a intervenção estatal numa 
lógica de controlo social da escola, com a promoção da avaliação externa e da responsabilização directa pelos 
resultados dos alunos, privilegiando dispositivos de regulação centrados no ‘ajustamento mútuo’ resultante da 
contraposição e complementaridade das lógicas de acção, e que são típicos de regulação mercantil” (N. 
Afonso, 2003: 53).
40 Ana Maria Seixas considera que a política educativa é nos anos 80 e 90 condicionada pelos imperativos da 
política económica, pelo que a redefinição do papel do Estado, agora dito avaliador, “parece estar, assim, 
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uma contradição das políticas neoliberais que, por um lado, defendem um papel forte e 

centralizador por parte do Estado e, por outro, a regulação pelo mercado. Por exemplo,

Ana Maria Seixas (2002: 312) refere que a “principal contradição do Estado avaliador 

reside exactamente na ênfase simultânea, por um lado na desregulação e na autonomia 

institucional, e por outro no desenvolvimento de um corpo regulatório condicionando a 

acção institucional” considerando, ainda, a autora que este corpo regulatório acentuou o 

controlo estatal41. Também Almerindo Afonso (2002a: 119) refere esta combinação entre 

reforço do papel do Estado e do mercado como o “paradoxo do estado neoliberal” pela 

singularidade de combinar a tradição liberal da livre economia com a defesa da autoridade 

do Estado, esta de tradição conservadora, dando lugar à coexistência de decisões 

descentralizadoras, centralizadoras e intervencionistas. Resultou desta contradição o 

reforço do papel do Estado, como assinala:

“O resultado destas tensões e contradições – decorrentes de uma fórmula política que exige um 

Estado limitado (portanto, mais reduzido e circunscrito nas suas funções) mas, ao mesmo tempo, 

forte (no seu poder de intervenção) – produziu um certo sentido um desequilíbrio importante a 

favor do Estado e em prejuízo do livre-mercado” (A. Afonso, 2002a: 119). 

Por outro lado, o autor regista também que a nova direita se serviu de algumas 

estratégias que se traduziram naquilo a que designa por mecanismos de quase-mercado42, 

fazendo com que daí resulte uma combinação entre regulação pelo Estado e regulação pelo 

mercado, o que explica o aumento do controlo do Estado sobre as escolas, de que são 
      

associada a um movimento de ‘empresarialização’ da educação, acompanhado por um crescimento da 
ideologia tecnocrática e gerencialista, legitimada por uma ideologia da ‘excelência’ e da meritocracia” 
Seixas, 2001: 210).
41 Num outro texto, Ana Maria Seixas refere-se a esta contradição que o Estado avaliador parece conter, com 
as seguintes palavras: “Assim, se as reformas educativas apresentam um discurso enfatizando a liberdade 
individual, a diversidade, a competição, a escolha e a descentralização como meio de aumentar a eficiência e 
a qualidade dos sistemas educativos, o papel regulador e mesmo regulamentador do Estado é acentuado. Esta 
aparente contradição ou dualidade traduz a ideia da conjugação do mercado livre com um Estado forte, 
característica das perspectivas da Nova Direita” (Seixas, 2001: 215).
42 Citando Le Grand, Almerindo Afonso (2002a: 120-121) esclarece o conceito de quase-mercados, dizendo 
que estes são mercados na medida em que substituem o monopólio do Estado por fornecedores 
independentes e competitivos. Todavia, são apenas quase porque diferem dos mercados convencionais, pois 
os quase-mercados competem por clientes, mas não têm em vista necessariamente aumentar os seus lucros. 
No caso da educação, falar em quase-mercado significa introduzir mecanismos de liberalização no sistema 
educativo, o que não impede o reforço em simultâneo do papel do Estado. Também João Barroso (2001a: 
211), recorrendo a Le Grand e Batlet, considera que a expressão quase-mercado traduz a ambivalência da 
ideia de mercado no sector público de educação. Deste modo, diz: “a educação seria um ‘quase-mercado’ 
porque, apesar de poder haver competição entre as escolas (como nos mercados), elas não procuram 



Políticas de autonomia, (des)regulação e avaliação das escolas

184

exemplo a introdução de exames nacionais em simultâneo com a publicação dos resultados 

desses exames, que permitiu a competição entre escolas (A. Afonso, 2002a: 121).

As pressões competitivas decorrentes desta política, sendo da iniciativa do Estado,

servem, no entanto, os interesses do mercado. É o caso da avaliação que neste contexto 

está relacionada com funções gestionárias em cujo âmbito a eficiência e a produtividade 

controladas pelo Estado são importantes, quer na perspectiva reguladora do Estado-

avaliador, ao usar os resultados, quer na perspectiva do mercado, na medida em que a 

avaliação centrada nos resultados pode servir as regras da competitividade, da concorrência 

e da livre escolha.

Esta coexistência das regras de mercado na educação e do Estado regulador dá 

sentido à expressão quase-mercado43 pois, como refere João Barroso (2003a: 30), os 

modos de regulação caracterizam-se por um “hibridismo” em que os processos de 

regulação se traduzem num “jogo duplo” entre a regulação burocrática e a promoção da 

descentralização e da autonomia associadas à regulação pelo mercado. Para este autor, o 

“hibridismo” de que fala coloca-nos perante a impossibilidade de equacionar a regulação 

da educação pelo Estado de forma bipolar, ou seja, regulação burocrática versus regulação 

pelo mercado, como já tivemos oportunidade de registar. A coexistência entre reforço do 

Estado e regulação pelo mercado é traduzida por João Barroso (2003a: 31) como uma 

marca do “hibridismo”. Este autor (2003a) contrapõe à bipolarização regulação 

burocrática/regulação pelo mercado aquilo a que designa por “mosaico” e que melhor se 

ajusta à descrição das políticas de regulação em vários países44, pois, como refere, as 

iniciativas para a desregulação e privatização correspondem mais “à imagem de um 

‘mosaico’ de unidades isoladas do que à de um agregado coerente de elementos, 

interagindo entre si com um mesmo fim” (2003a: 33). 

Por seu turno, Virgínio Sá (2003: 331) considera que uma análise atenta às várias 

vertentes das políticas educativas neoliberais conduz àquilo a que chama a “face oculta da 

devolução de poderes” e que traduz justamente a “recentralização” por parte do Estado, 

pois “o poder político, progressivamente, foi assumindo o controlo da educação, 
      

maximizar os seus lucros, nem são necessariamente propriedade privada. Além disso, e no que se refere à
procura, esta não é expressa em termos de dinheiro, mas através de orçamentos anuais ou de “vouchers”.
43 Sobre o carácter híbrido que caracterizam a expansão das políticas neoliberais, João Barroso esclarece: 
“um dos exemplos deste hibridismo encontra-se no próprio conceito de ‘quase-mercado’” (2003a: 31). 
44 Assim, podem coexistir dentro deste mosaico diferentes formas de desregulação desde o reforço da 
autonomia das escolas (school-based management), a privatização da gestão, a contratualização (charter 
schools), school vouchers e o home schooling (Barroso, 2003a: 33-37).
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recentralizando-a e eximindo-se às formas democráticas de controlo entretanto 

desacreditadas e esvaziadas de poder” (Sá, 2003: 331). Deste modo, o Estado retira-se de 

determinadas áreas, mas afirma-se noutras como é o caso do currículo nacional e da 

avaliação, pelo que as escolhas individuais defendidas pelo discurso neoliberal têm que se 

submeter às escolhas previamente determinadas pelo Estado. Estamos, pois, perante um 

discurso que advoga a desregulação, por um lado, e que regula, por outro, pelo que “o 

valor da ‘soberania do consumidor’ parece, assim, não se aplicar de forma tão generalizada 

quanto as ideologias do mercado aparentemente sustentam” (Sá, 2003: 332).

Eis pois que, ao fazermos uma revisão bibliográfica sobre as políticas de regulação 

e desregulação, concluímos que nas últimas duas décadas se assistiu à emergência de 

políticas neoliberais que, pondo em causa a eficiência e eficácia do Estado na regulação da 

escola pública, trouxeram, também para a educação, os ditames da new public management

e da livre escolha, cuja referência são os modelos seguidos no âmbito empresarial45

assumindo aqui um carácter instrumental para resolverem os problemas de ineficiência e 

ineficácia ao nível da educação, numa perspectiva que se enquadra naquilo a que Licínio 

Lima chama “paradigma de educação contábil” (2002b), subsidiário de uma lógica 

neotayloriana:

“Ao eleger a racionalidade económica, a optimização, a eficácia e a eficiência como elementos 

nucleares, os programas de modernização têm tomado por referência privilegiada a actividade 

económica, a organização produtiva e o mercado, exportando a ideia de empresa para o seio da 

administração pública. A empresa significa, neste contexto, um modelo a seguir em termos de 

capacidade de resposta e de adaptação às pressões do mercado, um exemplo de capacidade de 

inovação; mesmo as empresas mal sucedidas constituem um bom exemplo, a reter, para as 

organizações públicas não produtivas, no sentido em que fica mais claro que quem não é eficaz não 

sobrevive” (Lima, 2002b: 21). 

Todavia, esta ofensiva da regulação pelo mercado é acompanhada por uma 

recentralização do poder do Estado, fazendo com que o Estado avaliador seja fiel a duas 

lógicas de regulação que a expressão quase-mercado bem traduz. 

  
45 Sobre esta questão, João Barroso diz: “Na maior parte dos casos, o que ressalta das mil e uma ‘receitas’ 
que são propostas para ‘curar os males da escola’ (‘ineficácia’, ‘ineficiência’, ‘falta de qualidade’, etc.) é o 
seguinte pressuposto (nunca demonstrado): o ‘mau funcionamento’ da escola deve-se fundamentalmente a 
problemas de gestão; a boa gestão é, forçosamente, a gestão empresarial” (2001a: 213).
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3.2. Quase-mercado e regulação da educação

Desregulação estatal e regulação pelo mercado são duas vertentes que têm marcado 

as políticas educativas, a partir da década de 80, num tempo dominado pela ascensão 

neoliberal concomitante ao declínio do Estado-Providência, sobretudo em países 

considerados centrais. A regulação pelo mercado está associada a um reforço do controlo 

social sobre a educação, mas a que, na lógica do “hibridismo”, assinalada por João Barroso 

(2003a), o Estado não é alheio. Ou seja, assiste-se à defesa da regulação pelo mercado, sob 

a vontade política do Estado que assim se desresponsabiliza relativamente ao que acontece 

na educação, mas, por outro lado, adoptam-se políticas regulatórias e centralizadoras, num 

processo de recentralização por controlo remoto (Lima, 2002d).

A mercantilização da educação ou, se preferirmos, o quase-mercado da educação 

emerge no contexto educativo associada a modelos gerencialistas, baseados em teorias 

económicas e de public choice, na competição, na eficácia e na eficiência que mais não são 

do que o ressurgimento de posturas neotaylorianas (Lima, 2002b). São os modelos 

empresariais que, isomorficamente, enformam e legitimam os discursos e as políticas 

educativas fazendo da eficácia, da eficiência e da qualidade os novos mitos, concretizáveis 

através da new public management46, resolvendo, assim, a ineficácia do Estado de “bem-

estar” representado pelo Estado-Providência.

Os defensores desta mercantilização da educação consideram que a ineficácia do 

controlo democrático terá que ser substituída pela eficácia do controlo de mercado (Sá, 

2003: 300). Nesta perspectiva, segundo Licínio Lima (2002b: 104), “as políticas públicas 

baseadas na cidadania democrática, na acção e na aprendizagem colectivas, nos conflitos 

de interesse e no valor da discussão, na participação e emancipação, são associadas a 

formas tradicionais e irracionais de governar a educação e as organizações educativas”. 

Deste modo, impõe-se a adopção da new public mangement e da livre escolha como forma 

de ultrapassar os problemas de irracionalidade decorrentes do Estado-Providência.

Como assinala Clementina Cardoso (2003: 153), o discurso subjacente a esta 

política enfatiza os critérios de mercado na reforma dos serviços públicos, esperando-se 

“que as relações de mercado se tornem uma referência privilegiada para a definição de 

critérios de admissão de alunos, de inspecção e de gestão de pessoal”. Foi o que aconteceu, 
  

46 Licínio Lima sobre a emergência e afirmação do gerencialismo, diz o seguinte: “Na educação, os discursos 
gerencialistas têm vindo a ocupar a posição outrora assumida pelas teorias educacionais e pelo pensamento 
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nomeadamente nos Estados Unidos da América após a publicação do relatório “Uma 

Nação em Risco”47 e, também, na Inglaterra, onde o self-management school e a livre 

escolha se implantaram como forma de fomentar o mercado educativo, sinónimo de 

eficiência e eficácia, que se transformaram na grande obsessão do discurso neoliberal.

Este processo de mercantilização da educação tem conhecido outros processos, 

consoante os quadrantes geográficos em que ocorre, quase sempre sob a forma de 

“mosaico” (Barroso, 2003a). Disso é exemplo o financiamento directo às famílias através 

dos school vouchers que, segundo Barroso (2003a: 37), “constituem o programa mais 

radical de privatização da escola pública”, estando associados à promoção da livre escolha 

da escola pelos pais, sobretudo das escolas privadas, pois trata-se de financiar directamente 

as famílias para que elas possam optar por uma escola privada.

A escolha da escola pelos pais introduz, necessariamente, mecanismos de 

competição e de regulação assentes na satisfação do cliente ou consumidor, podendo 

resultar de processos de avaliação externa das escolas, da iniciativa ou fomentados pelo 

Estado, com vista à definição de rankings que norteiem os pais na escolha da “melhor 

escola”.

Apesar de a livre escolha da escola merecer por parte dos defensores do mercado 

educativo referências às vantagens desta medida para a eficiência e eficácia do sistema 

educativo, alguns autores (Meuret, 2001; Barroso, 2003b), numa atitude crítica a partir de 

evidências empíricas, mostram que as medidas associadas ao mercado educativo não só não 

contribuíram para atingir os objectivos reclamados, como também apresentam várias 

desvantagens, sobretudo no que respeita à equidade no acesso à educação, como assinala 

João Barroso:

“no geral, essas conclusões mostram que os estudos efectuados não provam a existência de uma 

relação clara entre o reforço da autonomia da escola, a melhoria da sua eficácia e qualidade e que, 

pelo contrário, a criação de quase-mercados educativos aliada à possibilidade de escolha da escola 

pelos pais tem, em muitos casos, efeitos negativos sobre a equidade do serviço público” (2001a: 

217).

      
pedagógico, construindo narrativas de tipo gestionário que legitimam uma nova ordem racional baseada no 
mercado, nos sectores privado e produtivo, na competitividade e na gestão centrada no cliente” (2002b: 103).
47 O relatório sob o título “A Nation at Risk” foi publicado nos Estados Unidos em 1983, tendo desencadeado, 
neste país, uma onda de preocupação pela associação feita entre o baixo nível de desempenho das escolas 
americanas, nele considerado, e a crise económica americana. Em consequência das conclusões deste 
relatório, a reforma da educação, sob o paradigma neoliberal, tornou-se uma exigência na “nação em risco”.
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Por outro lado, como regista Virgínio Sá (2003: 317), as políticas de escolha da 

escola, ao desencadearem mecanismos de competição entre as escolas, levam-nas a 

investirem mais na sua imagem pública do que em oportunidades de formação mais ricas 

como, por exemplo, actividades de complemento curricular. O mesmo autor refere, ainda, 

que as preocupações com a eficiência e a eficácia se podem traduzir na valorização do 

mensurável, evitando tudo o que possa prejudicar essa avaliação mensurável. Este efeito 

pode conduzir as escolas a prepararem os alunos apenas para os exames nacionais e 

esquecerem as restantes dimensões, sobretudo quando a sua avaliação decorre dos 

resultados académicos dos alunos em exames nacionais. E, como a sobrevivência da escola, 

nesta lógica mercantil, depende da qualidade dos produtos, as escolas tenderão a escolher 

os seus alunos, ou seja, a seleccioná-los como matéria-prima que deverá ser de qualidade 

para que o produto seja igualmente de qualidade. Estamos, assim, perante o efeito contrário 

esperado pelas políticas da livre escolha, pois em vez de serem os pais a escolherem a 

escola é a escola a escolher os alunos (Sá, 2003: 321), sobretudo quando na relação 

oferta/procura, a procura é superior à oferta, ou seja, quando o número de pais (clientes) 

que procuram uma determinada escola é superior à capacidade de acolhimento desta. 

Portanto, a escolha da escola não está ao serviço da eficiência e da eficácia, mas de uma 

escola selectiva e elitista, tanto mais que são as classes médias48 detentoras de um 

determinado capital cultural que têm mais condições para usarem a escolha da escola como 

uma “estratégia de classe” (Sá, 2003: 330). Neste sentido, os críticos da livre escolha 

consideram que esta põe em causa a “coesão social” e o ideal de “bem comum” subjacentes 

ao serviço público de educação (Barroso, 2003b: 103).

Outra ideia que consideramos relevante e que nos conduz à questão central do nosso 

estudo – a avaliação das escolas e o desenvolvimento organizacional – é que estas políticas 

surgem em nome do desenvolvimento e modernização educativas, associadas à qualidade 

da educação, transformando, por um lado, a participação e a autonomia em meras técnicas 

gestionárias de cariz neotayloriano (Lima, 2002c: 31 e Barroso, 2001a: 204) e, por outro, a 

  
48 Sobre esta ideia da escolha da escolha como uma estratégia de classe, também Santomé (2003) se 
pronunciou da seguinte forma: “Nesta nova situação, os grupos sociais mais privilegiados, em concreto os da 
classe social mais alta e, inclusive, os da classe média mais culta, são os colectivos que mais se vão interessar 
por introduzir mecanismos de mercado no sistema educativo. Começa a ser evidente que os objectivos 
progressistas de igualdade de oportunidades e a luta contra as desigualdades ligam mal com uma sociedade 
na qual as metas empresariais da eficácia económica se transferiram também para a vida privada de cada 
pessoa” (2003: 17).
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avaliação institucional num instrumento necessário para introduzir a competição entre as 

escolas, criando condições para a escolha da escola.

3.3. Os caminhos do quase-mercado educativo, em Portugal, entre a segunda 

metade da década de 80 do séc. XX e o dealbar do séc. XXI49

A Reforma do Sistema Educativo coincidiu, em Portugal, com a governação social-

democrata50 e, de acordo com Almerindo Afonso (2002b), tem subjacentes dois grandes 

vectores: “continuar a expandir o Estado em termos da realização de uma maior igualdade 

de oportunidades e de democratização da educação pública, mas, simultaneamente, tentar 

reduzir esse mesmo Estado, abrindo o campo da educação à iniciativa privada e à 

concretização de uma maior liberdade de ensino” (2002b: 38).

Entre estes dois vectores há inevitavelmente uma tensão, pois o primeiro serve 

claramente os objectivos da democratização que vê a educação como um “bem comum” e o 

segundo, no pólo oposto, defende a introdução de regras de mercado na educação. Esta 

tensão sustenta a tese do “neoliberalismo educacional mitigado” defendida por Almerindo

Afonso (2002b: 38). De acordo com esta tese, verifica-se a coexistência entre regulação e 

desregulação estatal sobre a educação, persistindo lógicas do Estado educador e sendo

introduzidas outras, mais consentâneas com o Estado avaliador. Para Almerindo Afonso 

(2002b), é na coexistência destes paradigmas que reside a especificidade portuguesa numa 

década em que o neoliberalismo se impunha noutros países. O discurso da qualidade, 

associado à modernização e ao mercado, emerge com o XII Governo Constitucional 

(década de 90), em que a quantidade associada à democratização deu lugar à qualidade, 

introduzindo-se o discurso da racionalização de recursos e da eficácia, situação que 

Almerindo Afonso (2002b: 50) considera corresponder a uma “correcção de percurso”, 

imbuída de uma narrativa de cariz neoliberal:

“Ainda neste último Programa de Governo51, e especificamente no texto que diz respeito à educação, 

as novas nuances discursivas são igualmente denunciadas pela utilização (agora mais frequente) das 

  
49 Estabelecemos como limite temporal o período correspondente ao XV Governo Constitucional.
50 Os trabalhos da Comissão de Reforma do Sistema Educativo (CRSE) decorrem no mandato do X Governo 
Constitucional e precederam a LBSE que veio a ser publicada em 1986. Durante o XI Governo 
Constitucional implementa-se a reforma do sistema educativo.
51 Refere-se ao programa do XII Governo Constitucional.
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palavras responsabilização, avaliação, optimização, racionalização, eficiência, eficácia e qualidade, 

entre outras” (2002b: 50).

Para Barroso (2002), o discurso da qualidade, que a partir da década de 80 deu lugar 

ao da quantidade, representa uma viragem na política educativa portuguesa que opôs o 

valor da democratização ao discurso da modernização, sendo este último um dos mitos 

racionalizados do neoliberalismo:

“Insister ainsi sur la ‘qualité’ est omettre (à l’heure du bilan) les questions de l’équité e de l’égalité 

des chances, et le reflet clair d’un mouvement  d’opinion et d’intervention politique qui, à partir du 

milieu des années 80, a surtout insisté sur le discours de la ‘modernisation’ et de la ‘compétition’, 

qui s’est substitué au discours de l’exigence de la ‘démocratie’ et de l’égalité des chances’ ” (2002 : 

10).

O discurso da qualidade é acompanhado pela emergência de medidas que vão no 

sentido da sua concretização. Assim, no início da década de 90, surge o Observatório da

Qualidade da Escola integrado no Programa Educação para Todos (PEPT), cujo objectivo 

é a monitorização do sistema educativo, radicando as influências que lhe subjazem nas 

teorias da gestão da inovação e nas teorias da qualidade total que valorizam os resultados 

dos alunos como evidência da qualidade da escola (A. Afonso, 2002b: 51).

Começa, então, a transparecer no contexto português uma narrativa política 

acompanhada por algumas medidas, como a que referimos atrás, cujos contornos se 

identificam com o discurso neoliberal de desresponsabilização do Estado e de introdução, 

em simultâneo, de formas de regulação pela via da monitorização do sistema. Almerindo 

Afonso (2002b: 52) considera que, no período de governação social-democrata, o discurso 

reformador teve subjacente o “pressuposto de que era necessário diminuir a presença do 

Estado e reforçar a iniciativa da chamada sociedade civil”, pressuposto que, no plano 

educacional, se traduziu de forma mais vincada no ensino superior, por um lado, com a 

autonomia e avaliação das universidades e, por outro, com a criação de instituições de

ensino superior privadas.

No âmbito das políticas que introduzem o mercado na educação em Portugal, no 

período a que nos temos reportado, importa também referir a criação das escolas 

profissionais que, sendo privadas, resultam da intervenção do Estado, o que leva Almerindo 

Afonso (2002b: 55) a considerar esta situação um exemplo da especificidade das políticas 
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neoliberais em Portugal, a cuja natureza híbrida já nos referimos noutros momentos ao 

longo deste capítulo.

O “hibridismo” entre o mercado educativo e a regulação e centralização estatais 

parece estar também presente no caso do Decreto-lei nº 172/91, de 10 de Maio que aprova 

um novo modelo de gestão, na medida em que este traduz, por um lado, as ideias da CRSE 

quanto a uma maior participação e democratização da vida das escolas e, por outro, afasta-

se deste princípio da democraticidade ao enveredar por uma direcção de tipo gerencialista,

tendencialmente voltada para a profissionalização da gestão (A. Afonso, 2002b: 56).

Outra medida, que pode ser inserida nas políticas de cariz neoliberal que marcaram 

a governação social-democrata entre 1985 e 1995, é a introdução da modalidade de 

avaliação aferida, ao nível do ensino básico, como forma de controlar a qualidade do 

sistema. Esta modalidade de avaliação, ao ser aplicada, para além da regulação do sistema, 

conduziria à competição entre as escolas no caso de os resultados das avaliações se 

tornarem públicos. No entanto, a implementação desta modalidade de avaliação foi sendo 

adiada no tempo e só recentemente tem vindo a ser aplicada a amostras da população 

escolar52 e apenas nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática.

Clementina Cardoso (2003), num estudo em que analisa o desenvolvimento das 

políticas neoliberais entre meados da década de 80 e meados da década de 90 em Portugal53

e Inglaterra, considera que a tendência nos dois países, embora com âmbitos diferentes, vai 

no sentido da introdução de regras de mercado na educação, como assinala:

“A mudança que mais impacto teve nos dois países decorre do uso de regras emprestadas pelas 

teorias de mercado, nomeadamente do princípio de competição, e pelas relações privadas de tipo 

empresarial, como referência para a organização dos serviços públicos em geral e do ensino, em 

particular” (2003: 185).

Para a autora, esta tendência para o mercado traduz-se na valorização da eficiência 

e da liberdade, sem ter em conta a necessidade de garantir a justiça social; da escassez de 

  
52 A avaliação aferida, embora seja uma modalidade de avaliação constante no Despacho Normativo 98-
A/92, de 20 de Junho, só no ano lectivo 1999/2000 foi implementada, envolvendo os alunos que nesse ano 
frequentavam o 4º ano de escolaridade; no ano seguinte aos alunos que frequentavam o 6º ano de 
escolaridade e a partir de 2001/2002 aos alunos do 9º ano de escolaridade. Todavia, no ano lectivo de 
2003/2004, as provas aferidas foram aplicadas a todos os alunos que frequentam o 9º ano de escolaridade nas 
disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática numa perspectiva de preparação, ou antecipação, dos exames 
nacionais previstos para 2004/2005, estes com impacto na progressão dos alunos.
53 Este período é coincidente com a governação social-democrata que inclui os X, XI e XII governos 
constitucionais.
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recursos; do valor do mercado em detrimento do valor democrático do ensino e dos custos 

financeiros sem atenção aos custos sociais, pelo que “o efeito geral das reformas foi o de 

manter o ensino público orientado por princípios empresariais privados e de introduzir 

elementos privadas na gestão e governo do ensino, na admissão de alunos e na avaliação do 

sistema, embora a diferentes níveis, nos dois países” (2003: 185).

Todavia, reconhecendo os avanços das políticas neoliberais com a introdução de 

medidas que se situam no quase-mercado educativo, como sustenta Almerindo Afonso 

(2002b), esta tendência para o quase-mercado educativo caracteriza-se, na época de 

governação social-democrata, em análise, por um “hibridismo” que justifica a expressão 

“neoliberalismo educacional mitigado” para caracterizar o caso português:

“Dado que muitos elementos e marcas tendencialmente neoliberais ou não passaram dos discursos 

enquadradores à promulgação das políticas ou, dada a especificidade da realidade portuguesa e do 

sistema educativo, assumiram configurações extremamente ambíguas e contraditórias ou, ainda, 

quando foram implementados, não produziram os efeitos verificados em outros contextos, talvez seja 

mais rigoroso considerar que o que se desenvolveu entre nós, na década em análise, aponta mais no 

sentido de um neoliberalismo educacional mitigado, resultante das pressões contraditórias exercidas 

pelos diferentes grupos e interesses sociais que participaram, directa ou indirectamente, na definição 

da política educativa, do que no sentido da assunção inequívoca de todos os traços e dimensões que, 

em outros países, foram considerados expressivos e definidores das políticas da nova direita” (A. 

Afonso, 2002b: 59).

Reforçando a ideia conclusiva sobre o carácter mitigado do neoliberalismo 

educacional em Portugal, também Virgínio Sá (2003) considera que “apesar de mitigado, o 

neoliberalismo educacional português assume, em algumas das suas faces, dimensões que o 

aproximam dos seus congéneres dos países centrais”, por exemplo, no atinente à 

centralidade que as questões da avaliação assumiram a partir do início da década de 90 

(2003: 337), em que se combinam formas de regulação burocrática com formas de auto-

regulação, dando lugar à afirmação do Estado avaliador.

O período que se seguiu, cujo início situamos em meados da década de 90, coincide 

com a governação socialista e com o “Pacto Educativo para o Futuro”. Quanto a este 

período, Estêvão (2001) considera que as políticas educativas não constituem um corte com 

o modelo anterior, tratando-se antes de um “Estado retocado” relativamente ao período 

anterior. O “retoque” está presente, segundo o autor, no reforço ao nível do discurso de 

valores democráticos, pois no atinente ao quase-mercado educativo, este parece manter-se, 
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agora combinado com o reforço dos valores democráticos, convocando a coexistência entre 

a democratização e a modernização:

“Na verdade, e embora estejamos actualmente perante uma fórmula governativa de iniciativa 

socialista, só é possível detectar diferenças face à governação anterior (social democrata) na 

acentuação retórica de determinados valores, agora mais focalizados no diálogo e democratização, 

na solidariedade e justiça, na inclusão e mercado social, na diversidade e parceria, procurando ao 

mesmo tempo, manter os desígnios da modernização, do melhor posicionamento no mercado, do 

controlo da despesa pública e, ainda, da subordinação das políticas públicas à promoção dos 

requisitos de uma economia nacional competitiva” (Estêvão, 2001: 156).

Reconhecendo a complexidade desta coexistência, marcada pela tensão entre os 

elementos democráticos e os de mercado, Estêvão considera que essa complexidade 

conduziu o Estado a operações de cosmética (2001: 156-157), ideia que justifica a 

expressão de “Estado retocado” usada por este autor. Assim, o gerencialismo aparece mais 

conotado com a responsabilização e prestação de contas do que com a ideologia da new 

public management, pelo que conclui:

“parece-nos então mais adequado falar, para caracterizar as orientações da governação socialista, de 

um gerencialismo mais modernizador que mercadorizado, ou de um processo mais gestionário 

modernizador do que gerencialista” (2001: 157).

Nesta linha de actuação híbrida, encontra-se a questão da outorga de autonomia às 

escolas, pois foi durante a governação socialista que foi publicado o regime de autonomia 

das escolas54, bem como o Programa de Avaliação Integrada das Escolas. O primeiro, 

como já referimos neste capítulo, pretende conciliar a “lógica estatal” e a “lógica 

comunitária” com a “lógica de mercado”; a gestão democrática com o managerialismo; o 

segundo, embora convocando elementos que se integram na perspectiva da eficácia, 

parece-nos que se insere mais na lógica da prestação de contas do que na da new public 

management. Para corroborarmos esta ideia, constatamos que os resultados destas 

avaliações que, embora tenham sido do conhecimento público, não tiveram o impacto que 

os rankings de escolas, com base nos exames nacionais, vieram a ter. A Inspecção-Geral da 

Educação tornou-os públicos de forma “tímida”, dando-os a conhecer às escolas envolvidas 

e publicando-os na sua página da Internet. 
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A aliança entre a “coesão social” e a modernização55 marca igualmente o segundo 

governo PS (1999-2002), em cujo programa a avaliação das escolas aparece associada à 

regulação das aprendizagens e não ao serviço da competição entre as escolas, afastando 

assim o mercado educativo que sustenta a livre escolha da escola:

“De resto, ao se postular que se recusa a ‘sociedade de mercado’ em favor da ‘cooperação e 

solidariedade’, retira-se centralidade às preocupações com a competição, tentando articulá-la com a 

agenda da ‘coesão social’, restringindo-se portanto, o espaço para a afirmação das políticas de 

escolha” (Sá, 2003: 344).

Por outro lado, o carácter “retocado” do Estado está também presente na introdução 

de preocupações de políticas sociais, o que “vai possibilitar a compatibilização da agenda 

democrática com a agenda neoliberal” (Estêvão, 2001: 157).

Quanto à escolha da escola pelos pais, Virgínio Sá analisa as tendências 

emergentes, em Portugal, ao nível de diversas forças políticas entre 1995 e 2002, tendo-se, 

para tal, socorrido dos seus programas eleitorais. Relativamente à força política que veio a 

ganhar o poder em 1995 (PS), diz o autor, não haver qualquer referência à problemática da 

escolha da escola do ensino não superior (2003: 341). Para a legislatura em causa (1995-

1999), de acordo com Sá (2003), apenas o CDS/PP propõe medidas de livre escolha da 

escola, numa aproximação ao cheque-ensino (voucher), mas só relativamente à escolha 

entre público e privado. A mesma força política, conotada com a direita, defende também a 

introdução de mecanismos de avaliação das escolas com vista à elaboração de rankings que 

sustentem o financiamento das escolas (2003: 340-341).

No atinente à legislatura 1999-2003, interrompida em 2002, a força política que 

veio a constituir governo (PS) manteve a perspectiva da compatibilização entre a agenda da 

“coesão social” e a da modernização, já presente na anterior legislatura. Todavia, a nível 

das forças políticas do centro direita (PSD e CDS/PP), o discurso político56 aproximava-se 

cada vez mais da “onda” neoliberal que se vinha a afirmar noutros países. Nas suas 

propostas aparecem medidas que se identificam com a new public management, 
      

54 Referimo-nos ao Decreto-Lei nº 115-A/98, de 4 de Maio.
55 Numa obra recente, Carlos Estêvão, ao analisar as relações entre autonomia, justiça e modernização 
considera que esta última pode cumprir duas agendas: “a do sucesso da economia num contexto cada vez 
mais global e a da justiça social, o que leva a que certos governos, mesmo apelidados de esquerda, não 
tenham rejeitado o mercado como mecanismo discriminador e simultaneamente, tenham vindo a apelar à 
realização do princípio da igualdade de oportunidades ou à justiça social no seio desse mesmo mercado” 
(2004: 100).
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nomeadamente no que respeita à profissionalização da gestão57, à competição entre as 

escolas através de rankings nacionais, à partilha da regulação da escola pelo Estado e pela 

sociedade civil e à livre escolha da escola.

Se o governo socialista, como referem os autores que temos vindo a citar, alinhava 

a sua política pela coexistência entre a democratização e o mercado, inibindo formas de 

avaliação das escolas que fomentassem a competição, a política da oposição de centro 

direita, convocava, cada vez mais, argumentos da nova direita para a gestão da educação. 

Também as pressões sociais, difundidas por alguns órgãos de comunicação social que 

punham em causa a escola pública e a ineficiência do Estado, acabaram por se traduzir 

ainda durante a governação socialista na publicação dos resultados dos exames nacionais 

do 12º ano58, o que deu lugar à elaboração de rankings das escolas secundárias públicas e 

privadas. Esta medida, já no final da governação socialista, marca, em nosso entender, o 

fim de um ciclo e o início de outro. Isto é, o que restava do Estado educador cedia perante 

os imperativos do Estado avaliador, assistindo-se ao reforço do mercado, o que se traduz 

no desequilíbrio entre a democratização e o mercado educativo que o período que lhe 

sobreveio traduz59. Este é marcado pelo reforço das políticas de filiação neoliberal,

acompanhadas pelo discurso da crise da escola proferido, sobretudo, por pessoas exteriores 

à escola, a que a comunicação social deu voz e transformou em agenda política nacional60. 

Este discurso convoca como grandes indicadores da crise a violência nas escolas, a falta de 

autoridade dos professores, os maus resultados obtidos pelos alunos portugueses nas provas 

internacionais, a falta de qualidade do ensino, etc. (Sá, 2003, Barroso, 2003), que se 

transformaram em “temas recorrentes quer se fale da ‘globalização’, da ‘competitividade’, 

do ‘emprego’, da ‘moral e bons costumes’, do crime, da droga, da sinistralidade rodoviária 

      
56 Para um maior aprofundamento destas ideias ver Sá (2003: 344-348).
57 No Programa do CDS/PP, sobre o imperativo de entregar a gestão das escolas a gestores profissionais, 
pode ler-se: “os professores devem dar aulas, os administradores devem gerir” (citado por Sá, 2003: 247). 
Esta perspectiva aliada ao reforço do papel das famílias na regulação da escola pública, defendido por esta 
mesma força política, traduz a aliança, a que Barroso se refere quando exemplifica as formas de regulação da 
escola. De acordo com este, estamos em presença de uma aliança entre o Estado e os pais, o que se traduz na 
regulação pelo mercado.
58 Ano lectivo 1999/2000.
59 Referimo-nos ao período iniciado com o governo PSD/PP, após as eleições antecipadas de Março de 2002.
60 Barroso (2003d: 11), sobre este discurso, diz o seguinte: “Actualmente, em Portugal, o discurso da 
‘dramatização da crise’ é dominante, principalmente nas intervenções oriundas de sectores exteriores ao 
sistema educativo (empresários, jornalistas e economistas) que se reclamam como intérpretes privilegiados 
das exigências e dos desafios que resultam da ‘globalização’ e da ‘competição nos mercados internacionais’, 
e que, em geral, encontram eco nos partidos situados à direita do espectro político”.
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e de outros males nacionais” (Barroso, 2003: 10). E, se aqueles são os indicadores de crise, 

há que encontrar responsáveis para a situação e, mais uma vez citando Barroso, eles são:

“O Estado (e o controlo que exerce sobre o funcionamento do sistema educativo); as Ciências da 

Educação (e as responsabilidades que teriam tido na situação a que se chegou com as sucessivas 

‘experiências pedagógicas’ e ‘reformas educativas’ ensaiadas, em particular, durante os governos do 

Partido Socialista); os professores e os seus sindicatos (considerados como principais beneficiários e 

defensores de um sistema dominado por interesses corporativos)” (2003d: 11-12).

Este contexto proporcionou a afirmação das “agendas gestionárias” no domínio da 

educação em Portugal, defendendo-se, claramente, soluções de quase-mercado61 como os 

cheques-ensino, a avaliação das escolas a partir da publicação de resultados numa 

perspectiva de competição, o reforço dos exames nacionais não só no ensino secundário, 

mas também no ensino básico, a profissionalização da gestão das escolas, a defesa da 

escolha da escola pelos pais, a defesa de um novo modelo de avaliação dos professores que, 

em nome da qualidade do sistema, pretende introduzir a competição.

Estamos, assim, perante políticas de desregulação da educação por parte do Estado, 

pretendendo-se atribuir essa responsabilidade aos pais, pela possibilidade de escolherem a 

escola para os filhos, o que, num momento em que a população escolar está em recessão, 

aumenta a competitividade entre as escolas com vista à captação de alunos.

A avaliação das escolas através da publicação de resultados e elaboração de 

rankings é o instrumento apresentado pelo Estado para desencadear a competição entre as 
  

61 Tal como sublinha Virgínio Sá, o mercado educativo é mais evidente no programa para a educação do 
CDS/PP, partido que integra a coligação governativa desde 2002: “No contexto das eleições legislativas de 
2002, o programa eleitoral do CDS/PP é aquele em que se assume de forma mais aberta e radical a aposta 
num modelo gerencialista, de promoção da competitividade entre escolas, de apoio estatal à iniciativa 
privada, de recuperação dos valores da autoridade e da família e do reforço dos valores patrióticos […]” 
(2003: 349).  Mais adiante o autor sublinha esta ideia dizendo: “resumindo, as propostas eleitorais do partido 
popular para o sector da educação, submetidas a sufrágio para a legislatura 2002/2006, evidenciam uma clara 
subordinação à agenda neoliberal, matizadas pela integração de elementos referenciáveis a uma matriz 
ideológica de inspiração conservadora, projecto que aponta para a refundação do papel do Estado traduzido 
num equilíbrio tenso entre o ‘emagrecimento’ do Estado, abrindo espaço à iniciativa privada e à lógica do 
mercado, e um Estado mais forte, garante da ordem, da autoridade, da propriedade e dos valores tradicionais. 
Neste sentido, o projecto dos populares é aquele que melhor corporiza a conformidade institucional, assente 
na convicção, em relação às narrativas político-ideológicas veiculadas pela nova direita” (2003: 351). Sobre 
as medidas constantes do programa eleitoral do CDS/PP, ver Sá (2003: 349-352). Também o programa 
eleitoral do partido que ganhou as eleições legislativas de 2002 (PSD) faz a apologia do mercado educativo 
dando centralidade à questão da avaliação das escolas com a publicação dos resultados, introduzindo a 
distinção clara entre as “boas escolas” e as “más escolas”, reforçando os exames nacionais introduzindo, 
também, exames no 9º ano de escolaridade; defendendo a gestão profissionalizada das escolas; defendendo a 
escolha da escola pelos pais no combate àquilo a que chama “quase monopólio da escola pública” (PSD, 
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escolas, por um lado, e o barómetro que sustenta a escolha da escola, por outro. Os mitos

racionalizados que subjazem a esta narrativa são a qualidade, a eficácia, a eficiência e a 

excelência, construídos isomorficamente com os meios empresariais, o que se traduz no 

“paradigma da educação contábil” a que se refere Licínio Lima (2002a; 2002b).

Referindo-se à conjuntura política pós eleições legislativas de 2002, João Barroso 

(2003b: 80) diz que a maioria de direita, daí resultante, “parece ter dado um novo alento 

aos defensores das medidas de privatização dos serviços públicos, através da redução da 

intervenção do Estado, alienação do património, empresarialização da gestão e criação de 

quase-mercados”, sublinhando o carácter imperioso com que esta narrativa encontrou eco 

na comunicação social62. O facto de esta causa neoliberal ter encontrado voz nos meios de 

comunicação social é de grande importância, na medida em que a comunicação social 

representa, actualmente, um importante agente de institucionalização, e como tal, constitui-

se como fonte de mitos racionalizados de que os seus consumidores paulatinamente se vão 

apropriando, construindo, assim, ideias sobre a educação, a qualidade das escolas e, 

sobretudo, sobre o que estas devem ser. Assim, as ideias sobre a eficiência, a eficácia, a 

gestão das escolas, a avaliação das escolas e as aprendizagens dos alunos, constituem 

construções sociais veiculadas também pelos meios de comunicação social enquanto 

agentes de institucionalização63. 

Se o discurso político que ressalta dos programas eleitorais dos partidos da 

coligação governamental, de acordo com a análise feita por Virgínio Sá (2003), deixa ver 

as intenções para a criação de quase-mercados na educação, acontecendo o mesmo com o 

programa do XV Governo Constitucional, uma vez decorridos dois anos de governação64, 

importa analisar de que forma é que as medidas tomadas a nível do ensino não superior vão 

de encontro às propostas eleitorais e ao posterior programa de governo, que em 

      
2002, citado por Sá, 2003: 358). Sobre as propostas eleitorais presentes no programa do PSD para as eleições 
legislativas de 2002, ver Sá (2003: 357-361).
62 Sobre esta questão, em concreto sobre os cheques-ensino defendidos explícita e acaloradamente por 
alguma comunicação social, como é o caso do Jornal Público através do seu director, ver Barroso (2003b).

63 Sobre a importância dos meios de comunicação social na construção de mitos racionalizados, ou seja, na 
institucionalização de crenças e ideias sobre a educação, Virgínio Sá diz o seguinte: “Efectivamente, a 
comunicação social, nas suas diferentes modalidades, constitui hoje também um importante agente de 
institucionalização, produzindo e difundindo determinados factos, silenciando outros, propondo guiões de 
leitura da realidade sócio-política, económica e cultural, apontando para a ‘parte do copo’ que devemos olhar 
e, não menos importante, seleccionando as vozes dignas de serem ouvidas de acordo com os superiores (e 
insondáveis) ‘critérios jornalísticos’” (2003: 369-370).
64 Por força da interrupção do mandato XV Governo Constitucional, a nossa análise acabou por incidir sobre 
todo o período da governação deste governo.
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concordância com Virgínio Sá (2003), se inscrevem na linha neoliberal que caracteriza a 

nova direita.

Quanto à avaliação das escolas, registou-se o abandono do Programa de Avaliação 

Integrada das Escolas e valorizou-se a avaliação dos resultados das escolas a partir dos 

resultados obtidos pelos alunos nos exames nacionais, dando lugar à institucionalização de 

rankings anuais, em que as “escolas boas” e as “escolas más” são claramente identificadas 

e a sua lista divulgada. Prática que, estamos em crer, tem contribuído para o 

desenvolvimento de políticas de livre escolha da escola, sobretudo no ensino secundário, 

onde a carta escolar não se impôs como no ensino básico65. 

As práticas de livre escolha da escola poderão, como refere Virgínio Sá (2003), ter 

induzido políticas de escolha dos pais pela escola, pois as escolas consideradas “boas” 

poderão ter sido alvo de uma procura muito superior às suas capacidades, levando-as a 

adoptar políticas de escolha de alunos em função de critérios meritocráticos, que resultam 

da valorização dos resultados académicos obtidos anteriormente, passando, assim, as “boas 

escolas” a ser aquelas que escolhem os “bons” alunos, transformando-se a livre escolha da 

escola pelos pais na escolha dos pais pela escola, como resposta à aplicação das regras de 

mercado nesta matéria. Esta é aliás uma questão que, em nosso entender, merece atenção 

por parte dos investigadores.

Mas a avaliação das escolas, valorizada no discurso dos partidos da coligação 

PSD/PP em nome da qualidade e da excelência, traduziu-se também na publicação do 

sistema de avaliação da educação e do ensino não superior66, cujos objectivos vão de 

encontro ao discurso da qualidade, da eficiência, da eficácia e da necessidade de 

credibilizar o sistema educativo67. A forma prevista para a divulgação dos resultados da 

avaliação68 está, em nosso entender, associada à promoção das políticas da livre escolha da 

escola, pois não se trata apenas de informar os cidadãos sobre o desempenho de uma 

determinada escola, mas de informá-los do desempenho comparado das escolas do sistema 

  
65 O critério de escolha da escola, no ensino secundário, baseou-se na oferta formativa, o que se traduziu 
numa prática de quase livre escolha da escola, dada a diversidade de arranjos curriculares que as escolas 
secundárias oferecem. 
66 Lei nº 31/2002, de 20 de Dezembro.
67 Ver o artigo 3º da Lei nº 31/2002, de 20 de Dezembro.
68 No artigo 16º da Lei nº 31/2002, de 20 de Dezembro pode ler-se: “Os resultados da avaliação das escolas e 
do sistema educativo, constantes de relatórios de análise integrada, contextualizada e comparada, devem ser 
divulgados com o objectivo de disponibilizar aos cidadãos em geral e às comunidades educativas em 
particular uma visão extensiva, actualizada, criticamente reflectiva e comparada internacionalmente do 
sistema educativo português”.
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de ensino não superior, o que naturalmente conduzirá aos rankings das “boas” e das “más” 

escolas, bem como ao desenvolvimento de estratégias de sobrevivência por parte das 

escolas.

Ainda em matéria de avaliação, tal como prometia o programa do XV Governo 

Constitucional, na acção política do governo, verificou-se o reforço dos exames nacionais 

com a introdução de exames nacionais no 9º ano de escolaridade nas disciplinas de

Matemática e Língua Portuguesa, tendo sido também apresentada como possibilidade a 

introdução de exames nacionais também no 4º e 6º anos, o que constitui um claro avanço 

da obsessão avaliativa que associa qualidade a avaliação externa.

No que concerne à avaliação aferida no ensino básico, esta tem servido, sobretudo,

para fundamentar e legitimar algumas medidas tomadas pelo Ministério da Educação, 

nomeadamente a revisão da reorganização curricular do ensino básico, e não tanto para dar 

elementos de reflexão às escolas quanto às aprendizagens e competências não sucedidas 

pelos seus alunos69. 

No atinente à livre escolha da escola pelos pais, em substituição da regra da carta

escolar, a partir de 2003/2004, ganhou novos contornos, pois o Ministério da Educação 

formalizou a possibilidade, a nível do ensino secundário, de os pais e encarregados de 

educação escolherem a escola de acordo com o seu projecto educativo70. Assim, a 

promoção do mercado educativo passou a estar presente não só no programa do governo71, 

  
69 Num artigo publicado na Página da Educação de Março de 2004, Ana Benavente critica o rumo que a 
avaliação aferida no ensino básico tomou, considerando que este se desviou do seu objectivo inicial, a saber: 
“O objectivo destas provas era o de chegar às escolas em tempo útil para que se pudessem rever os modelos 
de trabalho e melhorar as aprendizagens. E foi o que aconteceu nos primeiros anos. Com tranquilidade, as 
escolas foram aprendendo a ‘ler’ e a ‘analisar’ os resultados das provas aferidas como um elemento para 
trabalharem melhor.” (2004: 48). Considera a autora que este objectivo da avaliação aferida foi substituído 
por outro: “as provas aferidas tornaram-se, infelizmente, em mais um elemento que só serve para criticar 
indiscriminadamente as escolas e os seus resultados, para os comparar de modo abusivo, para alimentar a 
impotência e a descrença, para insultar o trabalho de muitos professores. Tornaram-se numa inutilidade 
pedagógica.” (2004: 48).
70 O Despacho nº 12 453/2003, de 30 de Junho aprova o calendário escolar para o ano lectivo 2003/2004 e 
regulamenta ainda as matrículas e transferências no ensino secundário, sendo neste aspecto que se introduz a 
principal novidade, podendo ler-se no ponto 1.1 de B) Matrículas e transferências, o seguinte: “[…] devem os 
órgãos de direcção executiva dos estabelecimentos de ensino secundário aceitar as matrículas ou os pedidos 
de transferência de alunos que manifestem interesse em inscrever-se com fundamento no projecto educativo 
existente no estabelecimento pretendido”.
71 O programa do XV Governo Constitucional propõe combater o “quase monopólio da escola pública”: “O 
quase monopólio da escola pública que hoje existe, em todos os níveis de ensino, não é o modelo desejável. 
Não por ser pública, mas pelo facto de há muito estar sujeita a limitações do seu funcionamento e na sua 
cultura, que contrariam o princípio constitucional da liberdade de ensinar e aprender, de escolher e de aceder 
a um bem que toda a população portuguesa sustenta” (Programa do XV Governo Constitucional para a 
Educação).



Políticas de autonomia, (des)regulação e avaliação das escolas

200

mas também na sua acção, como decorre de um comunicado à imprensa72 em Julho de 

2003, a propósito da divulgação do calendário escolar para 2003/2004:

“Neste despacho há a salientar o facto de, a partir de agora, os alunos do ensino secundário poderem 

efectuar a sua matrícula ou transferência para uma escola secundária determinada por se 

identificarem especialmente com o projecto educativo dessa escola. Trata-se de uma primeira 

medida, por enquanto limitada ao ensino secundário, no sentido de incentivar e facilitar cada vez 

mais a liberdade dos alunos escolherem a escola em função do interesse do respectivo projecto 

educativo.” 

Outra questão que assume centralidade no programa do XV Governo Constitucional

é a gestão das escolas, sobre a qual se proclama “a criação de condições para a 

modernização e profissionalização da gestão dos estabelecimentos de ensino, simplificando 

processos, clarificando responsabilidades e prestigiando a figura do Director de Escola” 

(Programa do XV Governo Constitucional para a Educação). Trata-se de uma ideia 

presente no discurso da modernização, subsidiária da tese que só os gestores formados 

numa lógica gerencialista, neotayloriana, na linha da new public management, serão 

capazes de conduzir as escolas a um desempenho eficiente e eficaz. Pretende-se separar a 

gestão da acção, considerando que aos professores, entendidos como técnicos, compete 

executar e aos gestores decidir, como assinala Almerindo Afonso ao referir-se à new public 

management: 

“No caso das escolas, a expressão ainda ténue desta nova gestão pública […], revela-se, por 

exemplo, na neo-taylorização do trabalho docente, ou seja, na separação crescente entre os que na 

escola ‘concebem’ (que gerem ou decidem) e os que na escola ‘executam’ (que são geridos e não 

têm poder de decisão). No caso dos professores, isso significa a sua redução a meros técnicos de 

transmissão e recontextualização de saberes – mas de saberes que outros produzem e que eles apenas 

devem (eficientemente) reproduzir (A. Afonso, 2003: 21).

De acordo com este autor, na linha da new public management, o gestor escolar 

assume um papel central no seio da organização, centralidade que advém da 

responsabilização que recai na sua figura, em detrimento dos órgãos colegiais, em função 

dos resultados organizacionais. Deste modo, a gestão passa a ser vista como uma 

  
72 Informação em http://www.min-edu.pt/Scripts/ASP/imprensa_det.asp?categoriaID=com&newsID=85
(consulta feita em 19/04/2004).
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“‘tecnologia moral’ ao serviço de uma nova ordem social, política e económica” (A. 

Afonso, 2003: 21).

Apesar de a lógica profissionalizante estar já presente, quer no Decreto-Lei nº 

172/91, de 10 de Maio, quer no Decreto-Lei nº 115-A/98, de 4 de Maio73, esta questão 

coloca-se com maior veemência no programa do XV Governo Constitucional, onde surge 

como uma medida a implementar74. Este assunto constitui um dos principais pontos de 

discórdia em sede de revisão da LBSE, pois a maioria CDS/PP insiste na profissionalização 

da gestão, na defesa da ideia gerencialista que uma gestão profissional das escolas serve 

melhor a modernização e a qualidade do sistema:

“Especial referência merece a atenção que foi dedicada aos órgãos executivos das escolas, pela 

percepção de que neles reside o papel essencial de modernização e qualificação do sistema 

educativo. Trata-se, pois, de área onde é vital obter acréscimos de competências, de especialização, 

de transparência, de independência perante os vários interesses que se manifestam nas escolas e de 

responsabilidade” (Projecto do XV Governo, 2003: 22).

Os partidos da oposição contestam esta opção, manifestando preferência por uma 

direcção colegial assegurada por professores respeitando o princípio da democraticidade e 

da elegibilidade.

Fazendo uma breve incursão nas propostas de alteração da Lei de Bases do Sistema 

Educativo, constatamos que, em relação a alguns aspectos anteriormente analisados, 

nomeadamente a livre escolha da escola e a avaliação das escolas, a proposta do governo 

apresenta uma retórica que convoca os princípios neoliberais.

Embora todas as propostas reconheçam o direito à “liberdade de ensinar e 

aprender” e a existência de ensino particular como expressão dessa liberdade, não há 

consenso quanto ao lugar da rede particular e cooperativa na oferta escolar. Embora a 

proposta do PS considere que os estabelecimentos de ensino particular devam integrar a 

  
73 Parece-nos que a centralidade organizacional da figura do gestor escolar está presente na figura do director, 
no caso do Decreto-lei nº 172/91, de 10 de Maio, bem como na figura do director executivo, no âmbito do 
Decreto-lei nº 115-A/98, de 4 de Maio, apesar do hibridismo que marca este modelo ao manter a matriz de 
órgão colegial, no caso da direcção executiva, embora imponha regras de recrutamento para os seus 
membros, com carácter de especialização, no caso do director executivo ou do presidente do conselho 
executivo.
74 No programa do XV Governo Constitucional, esta medida aparece assim enunciada: “a criação de 
condições para a modernização e profissionalização da gestão dos estabelecimentos e ensino, simplificando 
processos, clarificando responsabilidades e prestigiando a figura do Director de Escola”.
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rede pública numa perspectiva de racionalização de recursos75, só a proposta do governo é 

clara quanto à livre escolha da escola, quando enuncia logo no seu preâmbulo: “Aqui se 

estruturam também as condições para uma efectiva liberdade de opção educativa das 

famílias, que é expressamente vista como objectivo fundamental do sistema educativo” e, 

já no articulado da proposta, se considera como objectivo fundamental “assegurar a 

liberdade dos pais e dos jovens de escolherem as escolas a frequentar pelos seus filhos e 

por si próprios” (Projecto do XV Governo: 29).

A avaliação do sistema educativo é matéria consensual em todas as propostas. No 

entanto, a forma como ela é vista diverge. O BE e o PCP referem-se apenas à avaliação do 

sistema numa perspectiva de avaliação de políticas, enquanto que o PS, embora seja parco 

nas referências à avaliação, relaciona-a com a autonomia das escolas, considerando-a uma 

inerência da responsabilização que esta lhes dá, vendo a avaliação essencialmente na 

perspectiva da prestação de contas e da regulação do sistema por parte do Estado e da 

comunidade76. 

No projecto do XV Governo Constitucional, a avaliação merece várias referências 

que a associam a responsabilização e a publicação de resultados. Logo no preâmbulo, diz-

se que a proposta de Lei de Bases da Educação assenta em princípios como “uma nova 

cultura de responsabilidade e avaliação permanente e pública, em termos contextualizados, 

do sistema educativo e de todos os seus intervenientes” (Projecto do XV Governo, 2003: 

6). A ideia da avaliação como inerência da autonomia e ainda a publicação de resultados 

aparece mais adiante quando se assume como objectivo fundamental do sistema educativo: 

“Assegurar a organização e funcionamento das escolas, públicas, particulares e cooperativas, de 

forma a promover o desenvolvimento de projectos educativos próprios, no respeito pelas orientações 

curriculares de âmbito nacional, e padrões crescentes de autonomia de funcionamento, mediante a 

responsabilização pela prossecução de autonomia de funcionamento, mediante a responsabilização 

pela prossecução de objectivos pedagógicos e administrativos, com sujeição à avaliação pública dos 

  
75 No articulado do projecto do PS, no que respeita à “articulação com a rede nacional de educação e 
formação”, é dito: “1- Os estabelecimentos do ensino particular e cooperativo que se enquadrem nos 
princípios gerais, finalidades, estruturas e objectivos dos sistema educativo são considerados parte integrante 
da rede nacional de educação e formação; 2 – No alargamento ou no ajustamento da rede o Estado terá 
também em consideração as iniciativas e os estabelecimentos particulares e cooperativos, numa perspectiva 
de racionalização de meios, de aproveitamento de recursos e de garantia de qualidade” (Projecto do PS: 25).
76 Na sua proposta consta: “O princípio da autonomia dos estabelecimentos de educação é concretizado tendo 
em conta a subordinação às orientações da política educativa nacional, a aplicação de uma cultura e sistema 
de avaliação de qualidade da organização e desempenho e ainda a responsabilização perante o Estado e a 
comunidade envolvente” (Projecto do PS, 2003: 23).
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resultados e mediante um financiamento público assente em critérios objectivos, transparentes e 

justos que incentivem as boas práticas de funcionamento” (Projecto do XV Governo, 2003: 29).

Há, pois, a clara intenção de divulgar os resultados da avaliação e de fazer depender 

desses resultados o financiamento das escolas. A avaliação aparece-nos aqui como 

estratégia para a competição, com recurso à comparação, ideia presente na frase: “a 

avaliação do sistema educativo deve permitir uma interpretação integrada, contextualizada 

e comparada de todos os parâmetros em que se baseia” (Projecto do XV Governo, 2003: 

65). 

Estas assunções são reiteradas num capítulo especialmente dedicado à “avaliação e 

inspecção do sistema educativo”, no qual, a avaliação é associada a eficiência, eficácia e 

qualidade, quando se afirma: “O sistema educativo é sujeito, na sua eficiência, eficácia e 

qualidade, a avaliação permanente, continuada e pública” (Projecto do XV Governo, 2003: 

64); é também um instrumento de gestão, quando se diz: ”a avaliação do sistema educativo 

constitui-se como instrumento essencial de definição da política educativa, de promoção da 

qualidade do ensino e do sucesso das aprendizagens e de gestão responsável e transparente 

de todos os níveis dos sistema educativo” (Projecto do XV Governo, 2003: 65). 

Em suma, considerando a narrativa política das forças políticas77 que integravam o 

XV Governo Constitucional e algumas medidas, entretanto tomadas e anunciadas, o 

neoliberalismo mitigado assumiu um carácter menos mitigado, emergindo os aspectos 

neoliberais e submergindo os aspectos da democratização do sistema. Neste contexto, a 

avaliação das escolas assume um papel estratégico para a consolidação do mercado 

educativo.

  
77 As mesmas que integram o XVI Governo Constitucional.
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4. A avaliação das escolas em contexto de autonomia e quase-mercado

educativo 

A autonomia das escolas terá que ser entendida num contexto de redefinição da 

intervenção do Estado na esfera educativa que, com a crise de credibilidade do Estado-

Providência, se encaminha para formas de re-regulação das políticas educativas (Macedo e 

Afonso, 2002: 30). Neste sentido, ela não pode desligar-se da questão da descentralização, 

pois, se na perspectiva da centralização, a escola é o último elo da cadeia vertical 

hierárquica, assumindo o papel de “serviço local de Estado”, na perspectiva da 

descentralização, ela é reconhecida como unidade organizacional, capaz de criar políticas 

internas – de acordo com os contextos locais e no respeito das políticas nacionais – e 

instrumentos de gestão ao serviço dessas políticas, envolvendo os vários actores locais, o 

que significa autonomia.

Como já referimos neste capítulo, as lógicas que subjazem à autonomia das escolas 

divergem entre os interesses do Estado, os interesses dos professores e os interesses dos 

pais (Barroso, 2001a), advindo daí diferentes concepções de autonomia e de regulação. 

Barroso (1999b: 136) considera as políticas de “autonomia dura”, normalmente da 

iniciativa de governos conservadores, cujo objectivo é o desenvolvimento da lógica de 

mercado nas escolas e as políticas de “autonomia mole”, que se destinam essencialmente a 

libertar o Estado da pressão sobre ele exercida, incidindo em medidas sectoriais e limitadas. 

No primeiro caso, situam-se os países que desenvolveram a local based management, de 

que é exemplo a Inglaterra, e no segundo caso integra-se Portugal em que a centralização 

não deu lugar à descentralização, mas à desconcentração78 e em que a autonomia da escola 

se tem limitado a iniciativas pontuais, como seja a obrigatoriedade por parte das escolas em 

terem um projecto educativo próprio, sendo, no entanto, avocada como fundamento para a 

implementação de medidas de avaliação das escolas. 

A autonomia, com a outorga de poderes aos actores locais, implica 

responsabilização e é aí que a avaliação surge como um instrumento ao serviço da 

prestação de contas, mas também da regulação ou, se quisermos, da re-regulação (Macedo 

e Afonso, 2002) pelo Estado. Num contexto de autonomia, a avaliação das escolas não 

prescinde de modalidades de avaliação externa, que se inscrevem numa perspectiva de 

prestação de contas, mas também de indução de lógicas do quase-mercado educativo, 
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quando os seus resultados são assumidamente divulgados e usados para o conhecimento 

dos potenciais clientes como suporte à livre escolha da escola. Esta dualidade de funções da 

avaliação vai de encontro ao “hibridismo” do Estado avaliador, na concepção de João 

Barroso (2003a), ou de “paradoxo”, na perspectiva de Ana Maria Seixas (2002), ao 

conciliar regulação com desregulação. Desta forma, o Estado devolve poderes aos actores 

locais, mas, também, desenvolve e promove modalidades de regulação das instituições, 

servindo-se da avaliação externa, como é o caso da Inglaterra que, se, por um lado, 

promoveu a localização da gestão (local based management) numa linha de “autonomia 

dura”, por outro, desenvolveu um poderoso mecanismo de inspecção sobre as escolas 

(OFSTED)79, que visa promover o mercado educativo, através da divulgação dos 

resultados, que constituem os indicadores de “qualidade” que sustentam a escolha da 

escola80. Neste sentido, Ana Maria Seixas considera que, no Estado avaliador, o lugar e o 

papel da avaliação no processo de tomada de decisões se transformam:

“O aparecimento do Estado avaliador implicou uma mudança no conceito de avaliação, considerada, 

agora, juntamente com a autonomia institucional, um instrumento estratégico essencial de 

articulação entre as políticas educativas definidas pelo Estado e a sua interpretação e cumprimento a 

nível institucional” (2002: 217).

De modo idêntico, também no caso português, a avaliação externa das escolas, quer 

a que advém dos resultados dos alunos, traduzida em rankings de escolas, quer a que se 

concretizou através da avaliação integrada, resulta desta política de re-regulação das 

políticas educativas num contexto em que o discurso político traz para a ribalta a 

construção da autonomia das escolas. Mas resulta também da regulação pelo mercado, 

sobretudo, no que respeita aos rankings em que a divulgação de resultados tem tido um 

grande impacto na sociedade, facilitando a comparação e a selecção. Neste contexto, a 

      
78 Carlos Estêvão (2004: 102) considera a desconcentração “uma outra modalidade de centralização” em que 
as escolas funcionam como “centros periferizados e controlados à distância pelo Estado”.
79 Office for Standards in Education. Trata-se de um departamento governamental a quem competia um novo 
programa de inspecção das escolas.
80 Sobre o intervencionismo estatal que em Inglaterra conduziu à criação do OFSTED, Natércio Afonso 
(2003: 69), diz o seguinte: “ O intervencionismo governamental tem sido conduzido no sentido de reforçar 
lógicas de regulação mercantil, ao nível local, fomentando a competição entre as escolas e a livre escolha dos 
pais, através da ampliação de dispositivos de avaliação externa das escolas”. Mais adiante, sobre o impacto 
deste sistema, o autor diz: “juntamente com a publicação dos resultados escolares obtidos nas provas de 
avaliação externa realizadas ao longo do percurso escolar dos alunos (‘league tables’), este dispositivo de 
avaliação inspectiva constitui a pedra angular da política educativa oficial, com o objectivo explícito de 
produzir informação relevante para os actores locais, numa lógica de regulação mercantil” (2003: 69-70).
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regulação social faz-se pela via da competição entre as escolas, associada à livre escolha da 

escola (N. Afonso, 2003: 62, 68).

A autonomia da escola, ao devolver-lhe responsabilidades, exige-lhe formas de 

auto-regulação, pelo que o próprio Estado promove e define políticas conducentes à auto-

avaliação das escolas, estando, assim, a ter uma atitude reguladora ao definir pelas escolas 

essa necessidade, bem como a induzir ou mesmo a definir indicadores de avaliação. É 

exemplo disto, o Programa de Avaliação Integrada das Escolas que pretende promover 

práticas de auto-avaliação induzindo referenciais de avaliação, ainda que de forma não 

explícita. Os indicadores que o programa utiliza acabam por constituir referenciais 

integrados, isomorficamente, pelas organizações escolares. Mas, no caso português, é 

também exemplo deste novo papel do Estado avaliador o caso do sistema de avaliação do 

ensino não superior81. O Estado assume com este sistema de avaliação um papel de 

regulação, não só ao impor a obrigatoriedade da auto-avaliação apontando indicadores de 

avaliação, mas também ao não abdicar da avaliação externa, que assume a função de 

regulação da avaliação interna. Também, ao contemplar a divulgação dos resultados, o 

sistema de avaliação promove a regulação social através da competição, ou seja, pelo 

mercado, na medida em que os resultados permitem a comparação, a selecção e a escolha 

da “melhor escola”. O intervencionismo do Estado por via normativa tem também o 

objectivo de responsabilizar os actores locais pelo controlo do desempenho das escolas, 

recorrendo, para o efeito, aos mecanismos de mercado.

Num contexto em que a autonomia das escolas, pelo menos no plano retórico, é um 

objectivo das políticas educativas, a auto-avaliação torna-se uma necessidade, enquanto 

instrumento de auto-regulação. Daí a necessidade de promover o seu desenvolvimento, 

ainda que seja por imposição, como é o caso da Lei nº 31/2002, de 20 de Dezembro, tendo-

se, portanto, adoptado um modelo de mudança do tipo top-down, pelo que nestas 

circunstâncias a auto-avaliação tem as características daquilo a que Santos Guerra (2002b) 

designa por “iniciativa externa com carácter de imposição”. Mas se a auto-avaliação 

adquire um carácter de imprescindibilidade, o mesmo acontece com a avaliação externa, na 

medida em que o Estado não quer perder o controlo sobre as escolas precisando, assim, de 

a implementar com vista à certificação da auto-avaliação. Esta situação pode vir a 

transformar a auto-avaliação num ritual legitimador, na medida em que as escolas poderão 

  
81 Aprovado pela Lei nº 31/2002, de 20 de Dezembro que torna a auto-avaliação uma modalidade obrigatória.
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integrar esta prática, submetendo-a às exigências da avaliação externa e não como uma 

necessidade interna com vista à melhoria da escola.

A auto-avaliação vai de encontro às políticas de promoção da autonomia, enquanto 

que a avaliação externa vai de encontro à necessidade de regulação por parte do Estado, 

pelo que o sistema de avaliação de ensino não superior aprovado pelo Decreto-Lei nº 

31/2002 acaba por traduzir o “paradoxo” ou o “hibridismo” do Estado avaliador, 

desempenhando a avaliação a dupla função de desregulação e de re-regulação social, como 

assinala Almerindo Afonso (2002a: 119), ao referir-se à avaliação no âmbito do Estado 

avaliador.

A avaliação das escolas, em Portugal, como acontece noutros países europeus, 

traduz, assim, ainda que de forma “mitigada” (pelo menos até agora), o pensamento 

neoliberal, como assinala N. Afonso:

“Derrubado o mito do ‘Estado Educador’, está de regresso o mito da ‘Hidden Hand’ de Adam smith. 

Pretende-se agora recentrar a intervenção estatal numa lógica de controlo social da escola, com a 

promoção da avaliação externa e da responsabilização directa pelos resultados dos alunos, 

privilegiando dispositivos de regulação centrados no ‘ajustamento mútuo’ resultante da 

contraposição e complementaridade das lógicas de acção, e que são típicos da regulação mercantil” 

(2003: 53).

O Estado avaliador, numa lógica de obsessão pela “mais-valia” (Estêvão, 2004: 

103), traz para o seio da educação modelos neotaylorianos que valorizam os resultados e os 

produtos, o que na linha do exposto atrás faz da avaliação “um pré-requisito para que seja 

possível a implementação de mecanismos de controlo e de responsabilização que, por sua 

vez, impõem a prévia definição de objectivos e indicadores que meçam as performances 

dos sistemas educativos” (A. Afonso, 2002a: 118). Temos, assim, a avaliação ao serviço da 

tomada de decisão a nível dos sistemas educativos. Desta forma, através da definição 

prévia de objectivos e de indicadores de avaliação, o Estado exerce o seu poder regulador 

sobre as escolas e o sistema e, simultaneamente, conduz a mecanismos de regulação social 

e à competição entre as escolas, ao valorizar os resultados e os produtos.

A questão da divulgação dos resultados é extremamente importante neste contexto, 

como factor indutor do mercado educativo, na medida em que suscita a livre escolha da 

escola e a competição entre as escolas, originando estratégias de satisfação dos clientes 

como forma de sobrevivência. Em conformidade com o exposto, parece-nos que os 
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rankings das escolas secundárias verificados em Portugal nos últimos três anos, com base 

nos resultados dos exames nacionais, se enquadram nesta filosofia do Estado avaliador, na 

medida em que, por um lado, os exames nacionais são concebidos como provas 

estandardizadas, sujeitas a objectivos predefinidos, controladas pelo Estado82 e, por outro, 

numa lógica neotayloriana,83assumem-se os resultados destes exames como indicadores da 

qualidade das escolas, publicando-os, desencadeando, assim, os processos de competição a 

que nos referimos atrás. Deste modo, como assinala Almerindo Afonso, “se pela introdução 

da avaliação standardizada criterial se pode favorecer a expansão do Estado, pela 

divulgação dos resultados dessa mesma avaliação pode promover-se a expansão do 

mercado” (2002a: 122). 

Se esta constatação é válida para os exames nacionais e rankings a partir dos 

resultados neles obtidos, é igualmente válida para a avaliação aferida, desde que os 

resultados sejam divulgados, bem como para outras modalidades de avaliação externa das 

escolas, como é o caso da avaliação integrada. Relativamente a esta última, consideramos 

que, embora ela reflicta os princípios do Estado avaliador, ao definir os objectivos e 

critérios de avaliação de forma estandardizada, manifestando-se, desta forma, a regulação 

do Estado, o facto de não ter sido generalizada à totalidade das escolas do sistema, acabou 

por comprometer a regulação social pela via do mercado. Embora a divulgação dos seus 

resultados tenha sido feita através de relatórios nacionais e os órgãos de comunicação 

social tenham tentado, a partir deles, elaborar rankings das escolas avaliadas (Macedo e 

Afonso, 2002: 35), o seu conhecimento pelo público em geral foi limitado, inibindo, assim, 

a indução de mecanismos de mercado. A sua divulgação junto da comunidade local pode 

ter tido algum efeito de mercado pela regulação social, mas estamos em crer que serviu 

mais para legitimar as escolas junto da sua comunidade do que para a competição entre as 

escolas.

  
82 O GAVE é o organismo, criado no final da década de 90, que, em Portugal, superintende as provas de 
avaliação a nível nacional, constituindo a sua criação um sinal da existência do Estado avaliador. Sobre o 
reforço da avaliação e a criação do GAVE, N. Afonso (2003: 58), diz: “A expressão institucional desta 
política de reforço da avaliação externa do desempenho dos alunos foi a criação de um serviço especializado 
no ministério da Educação, O Gabinete de Avaliação educacional (GAVE) com a missão de conceber e 
realizar as provas de exame a aplicar nas escolas”.
83 Licínio Lima considera que a avaliação é atravessada pela lógica neotayloriana: “A ideologia organizativa 
de tipo neotayloriano penetra profundamente nas matérias avaliativas, as quais, de resto, ganham súbita e 
redobrada importância política. A avaliação neotayloriana concentra-se nos resultados obtidos, assume os 
objectivos como consensuais e definidos a priori, e as tecnologias pedagógicas e de avaliação como processos 
certos, estáveis e objectivos” (Lima, 2002c: 28).
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O paradoxo do Estado avaliador que, por um lado, regula e, por outro, desregula, 

está presente nos exames nacionais enquanto modalidade de avaliação externa. Os exames 

nacionais significam expansão do Estado através do controlo do currículo, mas a 

publicação dos resultados e a elaboração de rankings servem a lógica de mercado. Também 

o controlo sobre o currículo pela via dos exames nacionais, enquanto modalidade de 

avaliação externa, choca com a ideia de autonomia pedagógica das escolas e dos 

professores. Porém, esta autonomia pedagógica é simultaneamente reconhecida pela 

valorização da avaliação formativa e de formas de avaliação interna, de que são exemplo as 

provas globais, quer no ensino básico, quer no ensino secundário. A tensão entre a 

autonomia pedagógica da escola e a regulação pelo Estado, associada à pressão social sobre 

a escola relativamente aos exames nacionais, terá levado as escolas e os professores a 

relativizarem a sua autonomia, pautando a sua actuação pelas regras dos exames nacionais, 

o que pode ter tido efeitos perversos nas escolas, como assinala Jorge Adelino Costa:

“[…] por outro lado, não será fácil de avaliar (mas poderemos já começar a constatar…) quais as 

consequências negativas decorrentes dos estigmas imerecidos de que diversas escolas foram alvo, 

bem como dos possíveis efeitos contraproducentes (ou mesmo perversos) em termos de sucesso 

educativo pelo facto de muitos estabelecimentos de ensino começarem a ser tentados ‘a trabalhar 

para os rankings’ e a optarem por mecanismos de selecção e de elitização do seu corpo discente em 

termos de acesso e progressão escolar” (2003: 155).

O desaparecimento das provas globais84, no contexto da reorganização curricular 

do ensino básico e da revisão curricular do ensino secundário, sob a governação do XV 

Governo Constitucional, e a valorização de modalidades de avaliação externa, com a 

manutenção dos exames nacionais no ensino secundário e a sua introdução no ensino 

básico, não traduzirá, por um lado, mais Estado e, por outro, mais mercado? Mais Estado, 

porque este, através dos exames nacionais e avaliações aferidas, exerce o seu poder 

controlador sobre o currículo e sobre o trabalho das escolas e dos professores; mais 

mercado, porque a divulgação dos resultados se inserem em políticas de livre escolha da 

escola. A este binómio está também subjacente a tensão entre a escola democrática e a 

escola meritocrática, esta última, reforçada na agenda das políticas neoliberais e 

conservadoras (A. Afonso, 2002: 127).
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Dado o carácter “mitigado” que o neoliberalismo assumiu em Portugal no período 

de 1985 a 2002, as políticas de avaliação das escolas mantiveram o equilíbrio entre a 

prestação de contas na lógica burocrática85 (N. Afonso, 2003) e o mercado educativo. A 

partir de 2002, a agenda neoliberal tem-se imposto com mais evidência, emergindo a 

avaliação das escolas como uma estratégia de gestão com vista à eficácia, eficiência e 

qualidade das instituições escolares e do próprio sistema, que constituem os mitos 

racionalizados do ideário neoliberal. Neste contexto, como afirma Licínio Lima (2002b: 

107), a avaliação tem o estatuto de “fiel da balança, de selo de garantia ou de certificado de 

qualidade, procurando-se desta forma repor a confiança social no sistema”. Mais exames 

nacionais, mais avaliação aferida, mais avaliação das escolas e publicação de resultados 

constituem, conjuntamente com o mercado educativo, de que ressalta a livre escolha da 

escola, o “remédio” que pode curar a crise da escola, que no discurso neoliberal o Estado, 

por si só, não foi capaz de evitar. A avaliação das escolas e o mercado educativo andam, 

assim, de mãos dadas: avalia-se para credibilizar as escolas e o sistema, publicam-se os 

resultados para dar a conhecer as escolas “boas” e as escolas “más”, possibilitando desta 

forma que os clientes escolham a “melhor” escola. 

A auto-avaliação das escolas aparece envolta numa narrativa associada à melhoria e 

eficácia das escolas, convocando a autonomia destas como fundamento para uma avaliação 

interna, liderada pelos seus actores, naquilo que parece ser a outorga de poderes aos actores 

locais. Portanto, a auto-avaliação das escolas constitui uma estratégia de gestão baseada na 

escola, promovida pelo Estado, que supostamente concede às organizações escolares 

capacidade interna para mudar e para melhorar. Todavia, essa capacidade interna resulta de 

uma estratégia de regulação por parte do Estado que, por um lado, impõe a auto-avaliação 

e, por outro, não abdica do seu poder regulador sentindo necessidade de certificar a auto-

avaliação feita pelas escolas e de divulgar os seus resultados. 

Aqui reside também a contradição de uma política que promove a auto-avaliação 

das escolas por decreto. A auto-avaliação é, por definição, uma modalidade de avaliação 

que resulta da autonomia da escola, da sua capacidade interna para reflectir sobre as suas 

práticas e para mudar. Ao impô-la, está-se a subverter a sua essência e a colocá-la ao 

      
84 As provas globais sendo da exclusiva responsabilidade da escola no que respeita à sua concepção, 
elaboração e realização são uma expressão da autonomia pedagógica da escola e do controlo do currículo por 
parte desta, não permitindo a comparação entre as escolas e a elaboração de rankings.
85 A prestação de contas na lógica burocrática faz-se sobretudo pela conformidade normativa e processual (N. 
Afonso, 2003: 50-54).
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serviço de uma agenda política que usa a autonomia e a avaliação das escolas como 

“controlo remoto” pelo Estado.

No entanto, quando pensamos a avaliação em contextos de autonomia, não 

colocamos o enfoque apenas no binómio regulação estatal/regulação pelo mercado, mas 

admitimos a avaliação das escolas com outras valências, da mesma forma que na esteira de 

Barroso (1998, 2001a, 2003b e 2003c) e Almerindo Afonso (2002c), admitimos outras 

formas de regulação e de construção da autonomia, como a via “sócio-comunitária”. A 

autonomia não pode excluir os processos de avaliação das escolas, não só como regulação 

do sistema, mas também enquanto afirmação da própria autonomia, através da capacidade 

interna de avaliação e de melhoria organizacional, pelo que aqui nos referimos a uma 

“autonomia construída”. Nesta perspectiva, a auto-avaliação assume um papel importante 

na melhoria da escola com vista à construção de uma escola autónoma e democrática. 

Desta forma, a avaliação das escolas não serve para organizar rankings, nem para promover 

a livre escolha da escola, na medida em que ela faz parte do próprio processo de construção 

da autonomia. Neste sentido, é o conceito de “avaliação como melhoria”, que apresentámos 

no capítulo 3, que melhor se adequa à ideia de escola autónoma. Trata-se de um 

entendimento de autonomia e de avaliação que visa a melhoria da escola sem comprometer 

a equidade e a democraticidade subjacentes a uma concepção de escola pública como “bem 

público”.

Embora o discurso da autonomia tenha sido usado como fundamentação para as 

políticas de avaliação, na verdade, aquilo a que temos assistido, em Portugal, tem sido a um 

avanço das lógicas de quase-mercado em redor da avaliação das escolas e não da avaliação 

como processo de melhoria, servindo, assim, a autonomia para possibilitar a competição 

entre as escolas (Bolívar, 2003: 276), o que traduz a “obsessão avaliativa”, a que se refere 

Licínio Lima (2002b). Esta surge associada a crenças gerencialistas e neoliberais que 

justificam a avaliação em função da eficiência e da eficácia das escolas e usam os 

resultados da avaliação como forma de incentivar o mercado educativo, na crença que este 

salvará a escola pública da crise em que a narrativa neoliberal a coloca. Neste sentido, a 

autonomia das escolas é vista mais como uma estratégia de gestão, como um instrumento 

imprescindível no âmbito de uma política de modernização e racionalização (Lima, 2002c: 

30-31) que visa “uma nova, e melhor forma de articulação funcional entre os níveis local e 
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institucional da educação escolar” (Lima, 2002c: 30), do que como uma “autonomia 

construída”.

No discurso político em torno da avaliação, a melhoria e a eficácia da escola têm 

sido enunciadas como um grande objectivo. No entanto, na esteira de Costa (2003), ocorre-

nos questionar que utilização fez a administração e as escolas dos resultados da avaliação 

das escolas? No caso dos exames nacionais, vislumbramos como consequência imediata 

dos rankings o desenvolvimento de mecanismos de livre escolha da escola e a adopção de 

estratégias de sobrevivência por parte das escolas, ajustando as suas práticas às novas 

regras. No caso da avaliação integrada, que melhoria se verificou nas escolas, que 

mecanismos de quase-mercado dela decorreram ou que estratégias de sobrevivência foram 

desenvolvidas pelas escolas? Eis algumas das questões para as quais procuraremos resposta 

na parte seguinte deste trabalho.



Capítulo 5
O percurso da avaliação das escolas, em Portugal, da LBSE à 
actualidade

A avaliação das escolas só na década de 90 do século XX começou a ter alguma 
expressão entre nós, sobretudo na 2ª metade da década, quer a nível normativo, quer a 
nível de experiências de avaliação, acompanhando, assim, a retórica política sobre a 
autonomia das escolas, a afirmação do Estado avaliador e o avanço das lógicas 
neoliberais.
O que nos propomos fazer neste capítulo é abordar o percurso normativo da avaliação das 
escolas, da publicação da LBSE até à actualidade, procurando identificar as principais 
linhas de força, bem como o papel atribuído às escolas e à IGE, tendo em conta que esta é 
a responsável pela avaliação integrada.
Apresentaremos, também, algumas experiências de avaliação das escolas que se foram 
implementando na década de 90, procurando analisar as perspectivas subjacentes. Neste 
âmbito, o Programa de Avaliação Integrada das Escolas merece particular atenção, 
pretendendo-se com a sua apresentação e análise não só ilustrar um momento da 
avaliação das escolas em Portugal, mas também introduzir o estudo empírico apresentado 
na parte III.
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1. O enquadramento legal e normativo da avaliação das escolas

A avaliação das escolas enquanto organizações sociais é uma ideia relativamente 

recente entre nós, o que se justifica pela tradição centralizadora do nosso sistema de ensino 

em que as escolas aparecem como o último elo da cadeia hierárquica. No final da década de 

80, os estudos sobre a escola como organização eram já uma realidade em Portugal, porém, 

essa perspectiva não era ainda uma realidade normativa, ou seja, os diplomas legais não 

apresentavam a escola nessa perspectiva, o que era extensível ao caso da avaliação 

institucional. Embora a LBSE1 contemple no seu artigo 3º a ideia de descentralização, 

desconcentração e diversificação das estruturas educativas, continua a perspectivar a 

avaliação tendo como referente o sistema e as escolas, enquanto elementos que o integram, 

tal como se depreende do teor do artigo 49º da referida lei:

“O sistema educativo deve ser objecto de avaliação continuada, que deve ter em conta os aspectos 

educativos e pedagógicos, psicológicos e sociológicos, organizacionais, económicos e financeiros e 

ainda os de natureza político-administrativa e cultural. Esta avaliação incide, em especial, sobre o 

desenvolvimento, regulamentação e aplicação da presente lei.”

A competência para avaliar o sistema2 estava destinada no articulado da LBSE à 

inspecção escolar:

“A inspecção escolar goza de autonomia no exercício da sua actividade e tem como função avaliar e 

fiscalizar a realização da educação escolar, tendo em vista a prossecução dos fins e objectivos 

estabelecidos na presente lei e demais legislação complementar” (artigo 53º).

O Decreto-Lei nº 43/89, de 3 de Fevereiro, que define o regime jurídico da 

autonomia das escolas, nos seus princípios orientadores, responsabiliza os órgãos da escola 

pelos seus actos e decisões (alínea e) do artigo 3º), princípio que constitui um dos 

argumentos que justifica a necessidade da avaliação das escolas. Em concreto, é 

considerada competência das escolas a avaliação do desempenho e do serviço docente 

(alínea j) do artigo 14º) e, claro, o dos alunos. Sobre a avaliação das escolas, o artigo 43º é-

lhe dedicado dando importância à “avaliação sistemática da qualidade pedagógica e dos 

resultados educativos das escolas”.

  
1 Lei nº 46/86, de 14 de Outubro.
2 A Lei nº 115/97, de 19 de Setembro que altera a LBSE não introduz qualquer alteração a este nível.
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Na orgânica do Ministério da Educação (ME) aprovada pelo Decreto-Lei nº 133/93, 

de 26 de Abril, a avaliação das escolas dilui-se na avaliação do sistema, competência que é 

atribuída a vários organismos centrais, de acordo com o estipulado nas respectivas 

orgânicas, a saber:

- Ao Departamento do Ensino Secundário (DES) a quem é atribuída pelo Decreto-

Lei nº 137/93, de 26 de Abril a competência de “avaliar o subsistema do ensino 

secundário” (artigo 2º, nº 1, alínea l);

- Ao Departamento de Educação Básica (DEB) a quem é atribuída pelo Decreto-Lei 

nº 138/3, de 26 de Abril a competência de “avaliar o subsistema do ensino básico” 

(artigo 2º, alínea l);

- Ao Departamento de Gestão dos Recursos Educativos (DEGRE) a quem compete, 

nos termos do Decreto-Lei nº 139/93, de 26 de Abril “avaliar os resultados da 

mobilidade do pessoal docente e não docente” (artigo 2º, alíneas d) e e)); 

- À Inspecção-Geral da Educação (IGE) a quem compete, numa lógica de 

fiscalização e controlo, “proceder ao controlo da qualidade pedagógica e técnica”e 

“proceder ao controlo da eficiência administrativa e financeira” dos vários níveis de 

ensino (alínea a) e b) do artigo 2º do Decreto-Lei nº 140/93, de 26 de Abril);

- Às Direcções Regionais (DRE) a quem compete, enquanto serviços 

desconcentrados, de acordo com o Decreto-Lei nº 141/93, de 26 de Abril, 

essencialmente fazer o levantamento de dados nos vários domínios da sua acção 

com vista a informar os serviços centrais;

- Ao Instituto de Inovação Educacional (IIE) a quem é atribuído “conceber e 

coordenar projectos que visem melhorar a qualidade do ensino e da aprendizagem” 

(alínea c) do artigo 2º do Decreto-Lei nº 142/93, de 26 de Abril) e “promover a 

correspondente avaliação do sistema educativo” (alínea d) do artigo 2º do Decreto-

Lei nº 142/93, de 26 de Abril). De entre os serviços abrangidos pelo IIE, conta-se a 

Direcção de Serviços de Avaliação do Sistema Educativo à qual compete “conceber 

métodos e produzir instrumentos de avaliação do sistema educativo, nomeadamente 

para efeitos de aferição da qualidade do ensino e da aprendizagem e de comparação 

com outros sistemas educativos” (alínea a) do artigo 11º do Decreto-Lei nº142/93, 

de 26 de Abril) e “conceber e coordenar dispositivos de monitorização do 
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desempenho das escolas básicas e secundárias” (alínea c) do artigo 11º do Decreto-

Lei nº142/93, de 26 de Abril);

Concluímos que estamos perante uma lógica de regulação pela administração 

central, passando a avaliação essencialmente pelo controlo e levantamento de dados 

estatísticos sobre o sistema e os seus subsistemas: o primeiro, essencialmente para garantir 

a conformidade com o definido centralmente e o segundo, com vista à tomada de decisões, 

também, pela administração central, inscrevendo-se, assim, a mudança na lógica de “top-

down”. Assinalamos, no entanto, o papel “desalinhado” que o IIE parece ter, em concreto, 

no que respeita à monitorização das escolas que, embora se possa inscrever na lógica de 

regulação estatal, induz já uma perspectiva de avaliação institucional em que as escolas 

adquirem centralidade.

A lógica de avaliação presente no quadro legal, ou seja do “dito” – entre o “dito” e 

o “feito” nem sempre há correspondência – começa a encaminhar-se noutro sentido a partir 

de 1996, como assinala Abel Rocha:

“[…] abre-se claramente um novo ciclo no qual são reconhecidos não só a centralidade da escola no 

Sistema Educativo mas também a importância da avaliação da escola enquanto organização” (1999: 

137).

Esta mudança decorre essencialmente da tendência das políticas educativas para a 

localização e autonomia das escolas, com inevitável impacto nos modos de regulação da 

escola, como, de resto, já tivemos oportunidade de salientar no capítulo anterior. A 

autonomia das escolas implica olhar para elas como organizações e não como “serviços 

periféricos do Estado” (N. Afonso, 1999), pelo que a avaliação do sistema tem que passar 

também pela avaliação das escolas enquanto organizações. Sobre este aspecto, debruçar-

nos-emos no ponto seguinte deste capítulo.

É neste contexto que é publicado o regime de autonomia, administração e gestão 

aprovado pelo Decreto-Lei nº 115-A/98, de 4 de Maio, atribuindo à escola a função de 

avaliar aspectos da sua organização e funcionamento. Isto não significa que a 

administração central abdique da competência de avaliar o sistema e as escolas. Numa 

lógica de Estado avaliador, chama a si esta competência reforçando os exames nacionais e 

avaliações aferidas – criando para o efeito um organismo com competência para o 

“planeamento, coordenação, elaboração e controlo dos instrumentos de avaliação sumativa 
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externa” (nº 2 do artigo 1º do Decreto-Lei nº 229/973, de 30 de Agosto) – e regulamenta a 

avaliação do desempenho dos professores4. Também a actividade da Inspecção se enquadra 

na “onda avaliativa” através de acções de auditoria e, sobretudo, através do Programa de 

Avaliação Integrada das Escolas (PAIE) criado a partir de 1999. Convém não esquecer 

que estamos perante um Estado avaliador que associa à autonomia das escolas o controlo 

sobre estas, por processos a que alguns já chamaram de “controlo remoto” e orienta a 

avaliação do desempenho das escolas pelos resultados, num apelo à regulação pelo 

mercado. 

Esta tendência avaliativa começa a estar presente nos diplomas legais de forma 

clara e explícita, já não como avaliação do sistema, mas como um sistema de avaliação 

institucionalizado, com particular ênfase para os resultados, como é o caso da nova 

orgânica do Ministério da Educação. Aqui, a avaliação das escolas é enquadrada nas 

políticas de promoção da qualidade da educação, considerada um “desígnio estratégico 

nacional”5 surgindo como uma necessidade decorrente da autonomia das escolas que visa a 

sua responsabilização, introduzindo-se de forma explícita o seu carácter instrumental com 

vista à regulação social, como se pode ler no número 2 da introdução do Decreto-Lei nº 

208/2002, de 17 de Outubro:

“Refira-se, desde logo, a institucionalização de um sistema de avaliação continuada e global da 

educação e do ensino não superior, que se suporte numa interpretação integrada e contextualizada 

dos resultados. […] Está-se, assim, perante uma nova cultura de exigência e de responsabilidade, 

com a adequada tutela jurídica. Só nestes termos as escolas, hoje titulares de uma crescente e 

desejável autonomia, a que se pretende aliar uma nova autoridade social, podem dar resposta 

sustentada e competente aos anseios, às aspirações e à confiança que as famílias nelas têm de 

depositar.”

Identificada como objectivo da “reforma estrutural”6, a avaliação do sistema 

educativo compete, nos termos da nova orgânica do ME, ao Gabinete de Informação e 

Avaliação do Sistema Educativo (GIASE) com o apoio dos demais órgãos e serviços, em 

  
3 Decreto-Lei que cria o GAVE (Gabinete de Avaliação Educacional).
4 O Decreto-lei nº 41/96, de 7 de Maio centra-se no trabalho desenvolvido na escola. Também o Regime 
Jurídico da Formação Contínua aprovado pelo Decreto-Lei nº 207/96, de 2 de Novembro faz a apologia da 
formação contextualizada, ou seja, da formação centrada na escola, numa perspectiva subsidiária da mudança 
centrada na escola, a que nos referimos no capítulo 3 deste trabalho.
5 É assim que o número 1 da introdução do Decreto-lei nº 208/2002, de 17 de Outubro se refere às políticas 
de qualificação dos recursos humanos do País e de promoção da qualidade da educação e da formação.
6 É com esta contextualização que aparece na introdução do Decreto-Lei nº 208/2002, de 17 de Outubro.
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particular da Direcção-Geral dos Recursos Humanos da Educação (DGRHE) e do Gabinete 

de Gestão Financeira (GGF).

A natureza das funções do GIASE é definida da seguinte forma:

“O GIASE desempenha funções de produção e análise estatística, de avaliação, de elaboração de 

estudos prospectivos e de planeamento estratégico relativamente ao sistema educativo e de 

concepção, execução e coordenação na área do desenvolvimento organizacional e dos sistemas de 

informação e comunicação, com o objectivo de apoiar a formulação e desenvolvimento das políticas 

de educação e de formação vocacional e de assegurar a disponibilidade de informação de gestão do 

sistema educativo” (nº1 do artigo 17º do Decreto-lei nº 208/2002).

De entre as funções atrás enunciadas, seleccionámos aquelas que se circunscrevem 

à avaliação. Assim, compete ao GIASE:

“Apoiar, no respeito pelo enquadramento normativo da avaliação do ensino não superior, o processo 

de caracterização e avaliação global e continuada do sistema educativo, coordenando as avaliações 

especializadas, a cargo de órgãos e serviços centrais e regionais e das entidades referidas no artigo 

7º, articulando a avaliação externa com a auto-avaliação das escolas e tratando de forma consolidada 

a informação, a análise e os resultados respectivos” (alínea f), nº 2 do artigo 19º);

“ Propor o aperfeiçoamento e o desenvolvimento das áreas de avaliação do sistema educativo, dos 

parâmetros de avaliação, das metodologias de avaliação, da interpretação integrada e 

contextualizada dos respectivos resultados e da identificação de termos de referência para melhores 

níveis de exigência e responsabilidade no desempenho das várias estruturas do sistema, bem como 

de boas práticas que se constituam como incentivo de processos de melhoria do funcionamento 

dessas estruturas e dos resultados do sistema educativo” (alínea g, nº 2 do artigo 19º);

“Apoiar, em termos técnicos e logísticos, a estrutura orgânica do sistema de avaliação da educação e 

do ensino não superior” (alínea o), nº 19º do artigo 19º).

Pelo exposto, conclui-se que é ao GIASE que compete a avaliação do sistema 

educativo, inclusivamente a articulação entre a avaliação externa e a auto-avaliação das 

escolas, desempenhando também o papel de agente de institucionalização, relativamente às 

escolas, através da tarefa enunciada de “propor o aperfeiçoamento e o desenvolvimento das 

áreas de avaliação do sistema educativo, dos parâmetros de avaliação, das metodologias de 

avaliação” (alínea g do nº 2 do artigo 19º).

Quanto à avaliação no domínio financeiro, compete ao GGF:
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“Desenvolver e executar metodologias de avaliação financeira das orientações, acções e programas 

a cargo dos órgãos e serviços, relatando os resultados da análise das variáveis de interesse para a 

avaliação, global e sectorial, do sistema educativo” (alínea h) do nº 2 do artigo 20º);

As competências da DGRHE inscrevem-se na avaliação do sistema e dizem 

respeito à avaliação das necessidades de recursos humanos, à gestão da formação inicial e 

contínua e à avaliação do pessoal docente e não docente (nº 2 do artigo 18º). O último 

aspecto que seleccionámos, por ter impacto directo nas competências avaliativas das 

escolas, é referenciado do seguinte modo:

“Promover e assegurar a gestão das acções de avaliação de desempenho do pessoal docente e não 

docente das escolas” (alínea l) do nº 2 do artigo 18º).

Também a Inspecção-Geral da Educação (IGE) tem funções relacionadas com a 

avaliação do sistema e das escolas, essencialmente pela via da auditoria e do controlo. 

Disso daremos conta mais adiante.

Para além dos serviços centrais que referimos atrás, a avaliação do sistema é 

também, no domínio dos recursos humanos, materiais e financeiros, da competência do 

Conselho Coordenador da Administração Educativa (CCAE), competência expressa na 

alínea c) do nº 2 do artigo 8º7 da seguinte forma:

“Avaliar os recursos humanos, materiais e financeiros necessários à prossecução das orientações 

pedagógicas e didácticas de política educativa e de formação vocacional e quanto a apoios e 

complementos educativos, concebidos pela DGIDC e pela DGFV, nos termos do nº 4 do artigo 14º e 

do nº 6 do artigo 16º”.

O Gabinete de Avaliação Educacional (GAVE) continua a desempenhar a função 

reguladora da avaliação externa das aprendizagens, nomeadamente através do 

“planeamento, concepção, coordenação, elaboração, validação, aplicação e controlo de

instrumentos de avaliação externa das aprendizagens “ (nº 1 do artigo 15º).

  
7 Dentro do CCAE foi criado o Conselho de Avaliação de Recursos (CAR), constituído pelos dirigentes 
máximos do GGF, da DGRHE, da DGIDC e da DGFV e ainda pelos directores regionais de educação, para 
tratamento das matérias que constam desta alínea (nº 1 do artigo 10º).
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Esta função acaba por ter uma repercussão importante não só como reguladora do 

currículo, mas também na avaliação do sistema e das escolas, em particular, na medida em 

que os resultados da avaliação externa das aprendizagens (exames nacionais e provas de 

aferição) são utilizados na avaliação das escolas, nomeadamente na elaboração de 

rankings8. Deste modo, ao conceber e validar os instrumentos de avaliação, o GAVE 

define as regras para apuramento dos resultados com base nos quais as escolas podem ser 

avaliadas, assegurando também o controlo sobre o currículo.

De forma a concretizar um dos grandes objectivos enunciados no Decreto-Lei nº 

208/2002, de 17 de Outubro, é aprovado o sistema de avaliação da educação e do ensino 

não superior, através da Lei nº 31/2002, de 20 de Dezembro. Trata-se do primeiro quadro 

normativo9 exclusivamente relacionado com a avaliação do sistema de ensino não superior, 

o que reflecte a importância que a avaliação institucional adquiriu no contexto das políticas 

educativas. É um sistema de avaliação dirigido aos vários subsistemas e modalidades 

especiais de educação, aplicando-se aos estabelecimentos de ensino de educação pré-

escolar e do ensino básico e secundário, quer da rede pública, quer da privada e 

cooperativa.

Como já acontecia no Decreto-lei nº 208/2002, de 17 de Outubro também aqui é 

explícito o valor instrumental que a avaliação adquire nos processos de regulação da 

escola, não só na regulação estatal, como também na regulação local e social, em nome, 

claro, da qualidade, da eficiência e da eficácia. Senão, vejamos os objectivos enunciados 

no artigo 3º:

i) “Promover a melhoria da qualidade do sistema educativo, da sua organização e dos seus níveis de 

eficiência e eficácia, apoiar a formulação e o desenvolvimento das políticas de educação e formação 

e assegurar a disponibilidade de informação de gestão daquele sistema (alínea a));

Assinale-se o facto de a avaliação aparecer como um instrumento com vista à 

melhoria do sistema, uma melhoria eficaz, mas também para a tomada de decisões, isto é, 

como um instrumento ao serviço da regulação.

  
8 Até ao momento, apenas os exames nacionais do 12º ano foram usados para a elaboração de rankings das 
escolas.
9 Até aqui a avaliação do sistema estava contemplada em vários diplomas legais e as referências à avaliação 
das escolas era quase inexistente, pelo menos até 1996, como já referimos. Os diplomas legais sobre 
avaliação circunscreviam-se à avaliação das aprendizagens dos alunos.
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ii) “Dotar a administração educativa local, regional e nacional, e a sociedade em geral, de um 

quadro de informações sobre o funcionamento do sistema educativo, integrando e contextualizando 

a interpretação dos resultados da avaliação (alínea b));

Atente-se na ênfase posta nos resultados como indicadores fundamentais para a 

realização de juízos de avaliação. Veja-se também que a informação sobre o desempenho 

do sistema e das escolas é direccionada não só para o interesse da administração, como 

também da sociedade, o que não só indicia a presença de perspectivas gerencialistas, 

neotaylorianas, segundo as quais as escolas respondem “publicamente perante o serviço 

que prestam, reforçando-se assim a sua responsabilização directa perante os cidadãos” (N. 

Afonso, 2002c: 98), como também da lógica de mercado educativo, pois é necessário 

informar os clientes do desempenho das escolas.

iii) “Assegurar o sucesso educativo, promovendo uma cultura de qualidade, exigência e 

responsabilidade nas escolas” (alínea c). 

A avaliação é um instrumento para responsabilizar as escolas pelos resultados 

obtidos, numa perspectiva de devolução da autonomia às escolas, mas também de 

prestação de contas. Aqui, também está presente a ideia de “cultura de qualidade” que 

marca a retórica subjacente à new public management.

iv) Permitir incentivar as acções e os processos de melhoria da qualidade, do funcionamento e dos 

resultados das escolas, através de intervenções públicas de reconhecimento e apoio a estas (alínea 

d).

Parece-nos que este objectivo estimula a competição entre as escolas, na medida 

em que as “boas” escolas terão o reconhecimento público servindo de exemplo para as 

“más” escolas.

v) “sensibilizar os vários membros da comunidade educativa para a participação activa no processo 

educativo” (alínea e) e “valorizar o papel dos vários membros da comunidade educativa, em 

especial dos professores, dos alunos, dos pais e encarregados de educação, das autarquias locais e 

dos funcionários não docentes das escolas” (alínea g).

Por detrás deste discurso de apelo à participação da comunidade educativa e de 

envolvimento dos vários actores, socorrendo-se de modalidades de avaliação que 

envolvem a participação dos vários actores, e ainda das lógicas inerentes à mudança 
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centrada na escola, está a lógica da regulação pelo mercado. Os pais, em concreto, podem 

escolher a escola em função dos resultados, pelo que as escolas tendem a orientar a sua 

acção para resultados que lhes garantam uma boa imagem pública e, consequentemente, a 

sobrevivência organizacional.

vi) Garantir a credibilidade do desempenho dos estabelecimentos de educação e de ensino (alínea f).

Na perspectiva do Estado avaliador, a avaliação é um instrumento de legitimação 

das escolas. Avaliar os resultados destas não só legitima o sistema, como também as 

escolas que obtiverem “bons” resultados pelo que, mais uma vez, a avaliação adquire um 

carácter instrumental.

vii) “Promover uma cultura de melhoria continuada da organização, do funcionamento e dos 

resultados do sistema educativo e dos projectos educativos” (alínea h).

Este objectivo traduz as influências da narrativa dos movimentos da melhoria da 

escola e, sobretudo da eficácia escolar, que utilizam a cultura organizacional e a avaliação 

como instrumentos para melhorar os resultados.

Sem dúvida que uma das grandes mudanças discursivas no domínio dos normativos 

legais, em matéria de avaliação, introduzida pela Lei nº 31/2002, de 20 de Dezembro é o 

reconhecimento da escola como organização, sendo, por isso, enfatizada a auto-avaliação 

(artigo 6º), que passa a constituir uma modalidade de avaliação a par da avaliação externa 

(artigo 8º). A auto-avaliação é a modalidade de avaliação que melhor serve o princípio da 

escola como organização autónoma, daí que num contexto de autonomia – pelo menos do 

ponto de vista retórico – seja a modalidade enfatizada no âmbito do sistema de avaliação 

da educação e ensino não superior. Trata-se de uma questão de coerência discursiva, apesar 

de essa coerência ser quebrada pelo carácter de obrigatoriedade que a auto-avaliação 

assume, tratando-se, deste modo, de uma expressão da “autonomia decretada”, bem como 

do “controlo remoto”, controlo que está também implícito no artigo 7º da Lei quando 

define a necessidade de certificação da auto-avaliação. Mas como o Estado avaliador 

alimenta o paradoxo entre a autonomia e a recentralização, ele não prescinde da avaliação 

externa quando se trata de definir um sistema de avaliação da educação e ensino, pelo que 

as duas modalidades de avaliação estão presentes no sistema de avaliação em causa. Esta 

combinação ganha legitimidade do ponto de vista teórico, na medida em que as tendências 
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recentes para a avaliação das escolas incidem em modalidades mistas. Deste modo, as 

perspectivas teóricas servem também para legitimar políticas educativas.

2. O papel da escola-organização na avaliação institucional

Como decorre do exposto no ponto anterior, só a partir da década de 90 é que a 

escola, enquanto organização, começou a ser contemplada nos suportes legislativos e, 

como tal, a ter algum papel na avaliação de domínios da sua organização ou 

funcionamento. A avaliação das aprendizagens dos alunos era o único domínio do 

funcionamento da escola relativamente ao qual esta tinha competência de avaliação. No 

início da década de 90, sobretudo com a publicação do Decreto-Lei nº 43/89, de 3 de 

Fevereiro, começam a ser reconhecidas à escola, enquanto organização, competências 

próprias. De entre as competências atribuídas às escolas, destacamos a que respeita à 

avaliação de um dos domínios do seu funcionamento – a avaliação do desempenho docente 

(alínea j) do artigo 14º).

Sobre a avaliação do sistema, registamos o facto de no artigo 26º se dizer que esta 

avaliação se faz “em conformidade com os princípios e exigência da autonomia da escola” 

por referência à “qualidade pedagógica e dos resultados educativos das escolas, sujeitas ao 

regime definido no presente diploma”. É, assim, assumido o papel da escola-organização 

na avaliação do sistema.

Na sequência do Decreto-Lei nº 43/89, tornou-se necessário enquadrar o 

funcionamento das escolas de acordo com os princípios de autonomia nela constantes. É 

neste sentido que é publicado o Despacho nº 8/SERE/89, de 8 de Fevereiro que define as 

regras de funcionamento do conselho pedagógico e dos seus órgãos de apoio nas escolas 

preparatórias, preparatórias e secundárias e secundárias. Das atribuições do conselho 

pedagógico, salientamos aquelas que constituem competências de avaliação relativamente a 

aspectos organizacionais. Deste modo, compete ao conselho pedagógico:

“[…] avaliar o plano de formação do pessoal docente apresentado pela respectiva secção de 

formação […]” (ponto 3.4 do regulamento do conselho pedagógico e dos seus órgãos de apoio);

“[…] avaliar o projecto de formação e acção pedagógica do docente em profissionalização, numa 

perspectiva de inserção no contexto interno e externo da escola” (ponto 3.5 do regulamento do 

conselho pedagógico e dos seus órgãos de apoio).
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Trata-se, assim, de uma avaliação muito parcelar e limitada, que não ultrapassa a 

perspectiva de escola como um “serviço periférico do Estado”, pois o próprio regulamento 

aprovado pelo Despacho 8/SERE/89, de 8 de Fevereiro constitui uma expressão desse 

entendimento da escola, ao ser concebido pela administração, numa lógica centralizadora, 

apesar de se usar como fundamento para a sua elaboração a autonomia da escola.

Já na década de 90, é publicado o Estatuto da Carreira Docente (ECD) que atribui à 

escola a avaliação do desempenho dos docentes, apenas no respeitante à atribuição de 

Satisfaz, pois todas as outras situações que mereçam a atribuição de outras menções, (Não 

Satisfaz ou Mérito Excepcional), bem como a aprovação das candidaturas ao 8º escalão, 

são da competência da administração. Esta situação merece-nos a concordância com as 

palavras de Abel Rocha (1999: 127) quando diz que “à escola é atribuída a capacidade de 

avaliar o que é normal mas não o que se revela excepcional”.

Com o novo modelo de direcção e gestão aprovado pelo Decreto-lei nº 172/91, de 

10 de Maio, a escola passa a ter, do ponto de vista legal, mais autonomia na avaliação de 

alguns dos seus domínios. Este papel da escola decorre da existência do Conselho de 

Escola a quem compete a avaliação de alguns dos seus domínios, numa perspectiva de 

localização das políticas educativas10, nomeadamente:

“Apreciar os relatórios trimestrais de situação” (alínea g) do artigo 8º);

“ Aprovar o relatório anual de actividades” (alínea h) do artigo 8º);

“Aprovar o relatório de contas de gerência” (alínea i) do artigo 8º).

Analisando as competências atrás enunciadas, em momento algum o legislador 

empregou a palavra avaliação. No entanto, consideramos que estas competências implicam 

avaliação dos aspectos a que se reportam.

É com a publicação da portaria nº 921/92, de 23 de Setembro que é dada à escola, 

mais concretamente aos seus órgãos de gestão intermédia, a competência de avaliar 

domínios importantes da mesma, nomeadamente o projecto educativo, o plano de 

actividades e o regulamento interno (alínea l) do artigo 3º; alínea d) do artigo 5º), bem 

como os projectos realizados no âmbito da turma, como é o caso da área-escola.
  

10 No preâmbulo do Decreto-lei nº 172/91, de 10 de Maio diz-se o seguinte: “O modelo agora instituído 
pretende assegurar à escola as condições que possibilitam a sua integração no meio em que se insere. Exige o 
apoio e a participação alargada da comunidade na vida da escola. Estabelece claramente os vários níveis de 
responsabilização, quer perante o conselho de área escolar ou de escola, quer perante a administração 
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No início da década de 90, na sequência do alargamento da escolaridade obrigatória 

para nove anos, é criado o PEPT (Programa de Educação Para Todos) e com ele surge um 

modelo de monitorização das escolas – o Observatório da Qualidade da Escola – que, 

como veremos adiante, toma a escola como uma organização, o que traduz, por um lado, 

uma nova concepção de escola e, por outro, a importância que começa a ser dada à 

avaliação das escolas como instrumento para melhorar a qualidade destas, por parte alguns 

programas coordenados pelo ME

Porém, como já referimos no ponto anterior, a orgânica do Ministério da Educação 

e legislação complementar, continuam a conceber a avaliação das escolas sob o paradigma 

da centralização burocrática, ficando-se a autonomia no plano da retórica, ou seja, do 

“dito” e não do “feito”. 

A avaliação das escolas começa a saltar do discurso político para os normativos 

legais à medida que o Estado avaliador se afirma e a autonomia e localização das políticas 

educativas começam a ser questões de programa de governo. Referimo-nos em concreto ao 

período iniciado com o XIII governo constitucional11 durante o qual foi apresentado o 

Pacto Educativo Para o Futuro, em cujas linhas políticas a escola parece ganhar uma nova 

centralidade.

A centralidade da escola começa a surgir em vários normativos legais, como regista 

Abel Rocha (1999: 138-139), nomeadamente nos diplomas que regulam a avaliação do 

pessoal docente12 e a formação contínua de professores13, bem como no Despacho 

Normativo nº 27/97, de 2 de Junho14 numa perspectiva subsidiária da gestão centrada na 

escola, só possível em contextos de autonomia. 

Em 1998 é publicado o novo regime de autonomia, administração e gestão (RAAG) 

– aprovado pelo Decreto-Lei nº115-A/98, de 4 de Maio – e com ele a assunção da escola 

como organização, como decorre da afirmação constante do seu preâmbulo: “o 

desenvolvimento da autonomia das escolas exige, porém, que se tenham em consideração 

as diversas dimensões da escola”. Mais adiante, a escola é tomada como “centro das 

      
educativa. Garante, simultaneamente, a prossecução de objectivos educativos nacionais e a afirmação da 
diversidade através do exercício da autonomia local e a formulação de projectos educativos próprios”.
11 A partir de 1996.
12 Decreto-Lei nº 41/96, de 7 de Maio.
13 Decreto-Lei nº 207/96, de 2 de Novembro, que define a Regime Jurídico da Formação Contínua de 
Professores.
14 Este diploma concede alguma margem de autonomia às escolas, no período que antecedeu a publicação do 
RAAG aprovado pelo Decreto-Lei nº 115-A/98, de 4 de Maio.
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políticas educativas”, pelo que “tem, assim, de construir a sua autonomia a partir da 

comunidade em que se insere, dos seus problemas e potencialidades, contando com uma 

nova atitude da administração central, regional e local, que possibilite uma melhor resposta 

aos desafios da mudança”. Esta assunção da escola como organização autónoma, implica, 

como de resto já salientámos noutros momentos deste trabalho, a sua responsabilização. 

Mas esta autonomia, num contexto de localização das políticas educativas15, implica 

também novas formas de regulação, adquirindo a avaliação das escolas um carácter de 

imprescindibilidade. Neste sentido, a avaliação aparece no RAAG como uma competência 

da assembleia de escola, definida no artigo 10º da seguinte forma: 

“Aprovar o projecto educativo da escola e acompanhar e avaliar a sua execução” (alínea b));

“Apreciar os relatórios periódicos e o relatório final de execução do plano anual de actividades” 

(alínea e));

“Apreciar o relatório de contas de gerência”(alínea h));

“Apreciar os resultados do processo de avaliação interna da escola” (alínea i))

“No desempenho das suas competências, a assembleia tem a faculdade de requerer aos restantes 

órgãos as informações necessárias para realizar eficazmente o acompanhamento e a avaliação do 

funcionamento da instituição educativa e de lhes dirigir recomendações com vista ao 

desenvolvimento do projecto educativo e ao cumprimento do plano anual de actividades” (ponto 2 

do artigo 10º).

A direcção executiva mantém a competência em matéria de avaliação do pessoal 

docente e não docente (alínea e) do artigo 18º) e ao conselho pedagógico compete a 

avaliação das aprendizagens dos alunos e a avaliação da execução das suas deliberações, 

como estipula a alínea p) do artigo 26º:

“Proceder ao acompanhamento e avaliação da execução das suas deliberações e recomendações”.

Para além do já exposto, porque a avaliação é um instrumento para a 

responsabilização das escolas em contextos de autonomia, o RAAG, no atinente aos 

contratos de autonomia, faz depender a realização desses contratos de determinadas linhas 

orientadoras, entre elas o estipulado na alínea d) do artigo 48º:

  
15 A localização das políticas educativas é uma intenção clara presente no preâmbulo do diploma através da 
seguinte frase: “Trata-se de favorecer decisivamente a dimensão local das políticas educativas e a partilha de 
responsabilidades”.



O percurso da avaliação das escolas, em Portugal, da LBSE à actualidade

228

“Reforço da responsabilização dos órgãos de administração e gestão, designadamente através do 

desenvolvimento de instrumentos de avaliação do desempenho da escola que permitam acompanhar 

a melhoria do serviço público de educação”.

Não restam dúvidas quanto ao valor instrumental que a avaliação assume neste 

quadro legal numa perspectiva de prestação de contas e de legitimação das escolas. 

É neste contexto que é implementada a avaliação integrada das escolas à qual 

subjaz a ideia de escola como organização, fazendo incidir a avaliação nos vários domínios 

da sua organização e funcionamento, tomando-a como um todo, inserido num determinado 

contexto. Também o organismo que tinha a seu cargo a avaliação integrada – a IGE –, de 

acordo com o discurso presente nos documentos oficiais, mudou o seu paradigma de 

inspecção ajustando-o a esta concepção de escola. Sobre estes aspectos debruçar-nos-emos 

adiante quando, em concreto, abordarmos o papel da IGE na avaliação das escolas. 

De acordo com o exposto no ponto anterior deste capítulo, a avaliação das escolas, 

associada ao discurso da autonomia, ganha cada vez mais espaço nos normativos legais, 

como acontece com a nova orgânica do Ministério da Educação aprovada pelo Decreto-Lei 

nº 208/2002, de 17 de Outubro e, sobretudo com a Lei nº 31/2002, de 20 de Dezembro. 

Nesta última, é claro que são as escolas o objecto de avaliação (número 2 do artigo 3º), 

assim como é claro o enfoque na auto-avaliação. Compete à escola, de acordo com o artigo 

6º, auto-avaliar-se quanto aos seguintes domínios:

“Grau de concretização do projecto educativo” (alínea a));

“ Modo como se prepara e concretiza a educação, o ensino e as aprendizagens das crianças e alunos” 

(alínea a);

“Nível de execução de actividades proporcionadoras de climas e ambientes educativos” (alínea b);

“Desempenho dos órgãos de administração e gestão das escolas ou agrupamentos de escolas, 

abrangendo o funcionamento das estruturas escolares de gestão e de orientação educativa, o 

funcionamento administrativo, a gestão de recursos e a visão inerente à acção educativa, enquanto 

projecto e plano de actuação” (alínea c));

“Sucesso escolar, avaliado através da capacidade de promoção de frequência escolar e dos resultados 

do desenvolvimento das aprendizagens escolares dos alunos, em particular dos resultados 

identificados através dos regimes em vigor de avaliação das aprendizagens; (alínea d));

“Prática de uma cultura de colaboração entre os membros da comunidade educativa” (alínea e)).
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De facto, a escola é reconhecida como uma organização que, em contexto de 

autonomia, deve ser responsabilizada, inclusivamente pela sua auto-avaliação. Mas 

também, neste normativo, a administração central não abdica do seu papel regulador. Para 

isso define a priori os domínios de avaliação e faz depender a legitimidade dos resultados 

da auto-avaliação de uma certificação externa. Mas o papel regulador do Estado está 

também implícito na avaliação externa e na forma como define a intervenção dos serviços 

do Ministério da Educação:

“Os serviços do Ministério da Educação são responsáveis pelo planeamento, coordenação, definição 

de processos, execução e desenvolvimento da avaliação do sistema educativo nacional” (número 1 

do artigo 13º).

De igual modo, está subjacente ao encaminhamento que se pretende dar à avaliação 

das escolas, divulgando-a em “relatórios de análise integrada, contextualizada e 

comparada” (artigo 16º) com o objectivo de “disponibilizar aos cidadãos em geral e às 

comunidades educativas em particular uma visão extensiva, actualizada, criticamente 

reflectiva e comparada internacionalmente do sistema educativo português” (artigo 16º). A 

divulgação dos resultados da avaliação, de acordo com o exposto, promove outras formas 

de regulação dentro da lógica de mercado, a que tivemos oportunidade de nos referirmos no 

capítulo 4. Dito de outra forma, incentivando a regulação pelo mercado, o Estado está a 

regular os processos de avaliação.

Voltando à questão da centralidade da escola, a forma como os objectivos dos 

resultados da avaliação são abordados visa sobretudo a escola, pois os resultados da 

avaliação devem ter impacto nas escolas de modo a “aperfeiçoar a sua organização e 

funcionamento”, designadamente, quanto a: projecto educativo, plano de desenvolvimento 

a médio e longo prazos, programa de actividades, interacção com a comunidade educativa, 

programas de formação, organização das actividades lectivas e gestão dos recursos (artigo 

15º). Isto é, a avaliação é apresentada como um instrumento para a melhoria da qualidade 

da escola.
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3. O papel da Inspecção-Geral da Educação na avaliação das escolas

Embora seja nosso propósito analisar o papel que a Inspecção tem desempenhado 

na avaliação das escolas a partir da LBSE até aos nossos dias, não podemos deixar de fazer 

referência a esse papel no período anterior, tanto mais que a sua lei orgânica e modus 

operandi sobrevive à publicação da LBSE. 

A Inspecção Geral de Ensino (IGE) foi criada pelo Decreto-Lei nº 540/79, de 31 de 

Dezembro, tendo subjazido à sua criação a ideia da separação entre as funções de 

concepção, execução e controlo (Rocha, 1999; D. Costa, 2003) todas elas até então 

concentradas na administração central, mais precisamente nas Direcções Gerais de Ensino.

O controlo sobre os estabelecimentos de ensino era um dos domínios de intervenção 

da IGE, conforme o estipulado no artigo 3º do Decreto-Lei nº 540/79, de 31 de Dezembro. 

Assim, o controlo sobre a qualidade e eficiência está contemplada na alínea a) do mesmo 

artigo quando se diz que compete à IGE “acompanhar com regularidade o funcionamento 

dos estabelecimentos de ensino do subsistema, velando pela qualidade do ensino e pela 

eficiência administrativa”. Também a perspectiva da avaliação dos estabelecimentos de 

ensino está contida na alínea j) do mesmo artigo, quando refere que compete à IGE 

“superintender na avaliação de todos os aspectos ligados à gestão dos estabelecimentos de 

ensino do subsistema, bem como dos órgãos e serviços regionais do Ministério da 

Educação”. 

Mas outras acções de controlo sobre as escolas são igualmente atribuídas à IGE no 

articulado do referido Decreto-lei, nomeadamente, quanto à organização escolar e 

pedagógica, cujo artigo 12º, alínea d) lhe atribui a função de “zelar pela existência de 

condições de organização escolar e pedagógica, nomeadamente no que respeita à 

constituição de turmas, organização de horários lectivos e actividades complementares 

educativas”. No domínio pedagógico, particularmente no atinente à prática pedagógica, 

quando na alínea h) do artigo 3º se diz que compete à IGE “verificar e assegurar uma 

articulação entre os diversos graus de ensino (estruturas curriculares, programas e 

instrumentos didácticos, processo e técnicas pedagógico-didácticas e avaliação).

O controlo da Inspecção sobre as escolas abrange também o domínio 

administrativo-financeiro, vertente consagrada no artigo 13º, alínea a) do decreto-lei que 

temos vindo a citar. Decorre do exposto, que a IGE foi criada com funções de controlo 

sobre o sistema e as escolas num contexto marcado pela lógica centralizadora e burocrática 
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da administração que, dada a expansão do sistema, não tinha condições para continuar a 

controlar as escolas, necessitando, assim, de um “braço estendido no terreno” (D. Costa, 

2003: 196) para o efeito.

Neste contexto de afirmação da lógica reguladora do Estado Nação e do Estado-

providência, as escolas eram tomadas como “serviço periférico do Estado” (N. Afonso, 

1999), partindo-se do princípio que todas funcionavam de forma idêntica e não como 

unidades organizacionais distintas, sendo a avaliação que incidia sobre elas, uma avaliação 

com vista à verificação da conformidade normativa16 do último elemento do sistema (as 

escolas), conformidade essa que o centro precisava de garantir como forma de manter o 

controlo total sobre esse mesmo sistema. 

Após a publicação da LBSE, apesar de nela as competências da “inspecção 

escolar”, como aparece designada, não terem a abrangência prevista no Decreto-lei nº 

540/79, de 31 de Dezembro, não se registou alteração quanto à organização e modo de 

operar da IGE, prevalecendo a função do controlo que, no dizer de Digner Costa (2003: 

216), se manifestava sobretudo em duas vertentes: i) inspecção de natureza disciplinar e ii) 

inspecção administrativa aos procedimentos burocráticos das escolas pautada pela 

verificação da conformidade normativa.

Clarificando esta ideia, a LBSE ao referir-se à avaliação, para além de continuar a 

ter como referência o sistema e não a escola de per si, remete esta tarefa para entidades a 

criar (artigo 51º, ponto 2 e artigo 52º, ponto 1), deixando à “inspecção escolar” a “função 

de avaliar e fiscalizar a realização da educação escolar” (artigo 53º). Ou seja, à Inspecção 

era deixado o domínio da realização da educação escolar para avaliar. Contudo, até ao 

início da década de 90 do séc. XX, a IGE não só manteve a designação de Inspecção Geral 

de Ensino, como também as funções de controlo dos domínios anteriores e não de 

avaliação e fiscalização da “realização da educação escolar” (D. Costa, 2003).

Como já foi debatido neste trabalho, apesar da narrativa de descentralização 

presente na LBSE, a lógica que se manteve foi a da centralização desconcentrada17, sendo 

  
16 Formosinho e Machado (2000b: 28) designam o tipo de acção desenvolvido pela Inspecção, sob a lógica 
burocrática, por “educação verificável”, precisamente por se centrar nas acções que são verificáveis.
17 Digner Costa, referindo-se à forma de organização e de actuação da IGE após a publicação da LBSE, 
afirma que a criação das direcções regionais, introduziu alterações ao modelo existente: “em lugar da 
promoção de um modelo alternativo ao até aí existente, desenha-se a substituição de um figurino concentrado 
a nível central, por um outro, igualmente concentrado, mas agora de nível regional, garantido pela acção 
prestadora de serviços inspectivos de um organismo da Administração central, a Inspecção Geral de 
Educação” (2003: 295).
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essa também a lógica que presidiu ao modus operandi da IGE após a publicação da LBSE. 

Isto é, o papel da IGE na avaliação das escolas limitou-se à verificação da conformidade 

legal e normativa e ao controlo disciplinar, numa perspectiva de prestação de serviços à 

administração central ou regional desconcentrada. Daqui decorre que a escola não era vista 

como uma organização, situação concomitante à permanência do modelo de gestão das 

escolas em vigor desde 1976, concebido numa lógica centralizadora.

Entretanto, a retórica política da autonomia da escola traduzia-se na publicação da 

Lei nº 43/89, de 3 de Fevereiro, cujo impacto na forma de entender as escolas se veio a 

reflectir, no início da década de 90, num conjunto de outros normativos que tinham 

subjacente o entendimento da escola como organização. Simultaneamente, a Inspecção 

Geral de Ensino passa a designar-se Inspecção-Geral de Educação18 (IGE) e começa a 

esboçar-se um novo paradigma de controlo inspectivo que, “para além da verificação do 

cumprimento da legalidade, se estenderia, também, ao estudo e análise das necessidades e 

ainda ao apoio técnico e pedagógico às escolas” (D. Costa, 2003: 309). À “nova” IGE está 

atribuída a função de “avaliação global e qualitativa dos estabelecimentos de educação e 

ensino” (artigo 2º do Decreto-lei nº 304/91, de 16 de Agosto), pelo que passa a ter não só 

funções de controlo, mas também de avaliação. Num estudo abrangendo a Delegação 

Regional do Norte, Digner Costa (2003) demonstra, no entanto, que a falta de medidas 

complementares que viabilizassem as funções da IGE legalmente definidas, remeteu a 

acção da Inspecção, predominantemente, para o domínio do controlo administrativo, 

embora reconheça que a partir do primeiro triénio dos anos 90 se verificou uma tendência 

no sentido da acção pedagógica que conduziu a algumas acções de avaliação externa das 

escolas.

Contudo, a Lei orgânica do ME aprovada pelo Decreto-Lei nº 133/93, de 26 de 

Abril faz incidir a competência da IGE no acompanhamento e fiscalização, nas vertentes 

pedagógica e técnica, nos vários níveis de ensino, e no controlo da eficiência 

administrativo-financeira de todo o sistema educativo (alíneas a) e b) do nº 1 do artigo 11º), 

aspectos retomados pela orgânica da IGE aprovada pelo Decreto-Lei nº 140/93, de 26 de 

Abril19.

Na segunda metade da década de 90, a Inspecção passa a exercer uma função de 

controlo e acompanhamento de um conjunto de actividades, como sejam, a organização dos 
  

18 A nova designação é introduzida pelo Decreto-Lei nº 304/91, de 16 de Agosto.
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horários escolares, a distribuição do serviço docente, a realização dos exames nacionais e o 

funcionamento de órgãos de gestão intermédia (D. Costa, 2003: 387-388), algumas delas 

do âmbito da autonomia da escola, como é o caso do Projecto Educativo e do Regulamento 

Interno, enveredando-se pelas modalidades de auditoria20 e provedoria21. É neste período 

que é publicado o RAAG, período este marcado, a nível das políticas educativas, pelo 

reforço da autonomia e, como a outra face da moeda, pelo reforço da avaliação das escolas, 

como assinala Natércio Afonso:

“the promotion of autonomy gives rise to favourable conditions for the further development of two 

types of external evaluation of schools” (2001: 4).

O autor esclarece que estas duas vias são, por um lado, a avaliação institucional 

levada a cabo pela IGE e, por outro, a publicação dos resultados dos exames nacionais. 

Referindo-se a este contexto de autonomia – legislada – a responsável máxima pela IGE na 

época regista o sentido múltiplo do papel deste organismo na transição da centralização 

para a descentralização (Rau, 2000: 39): 

“During this process, the institutions must fulfil different roles, including the verification of 

compliance with established legislation, the hearing and processing of complains by the users of the 

educational system (parents, pupils, teachers, citizens in general) and the evaluation of schools’ 

performance” (Rau, 2000: 39).

Ou seja, a Inspecção combina o papel de verificadora da conformidade normativa 

com o papel de avaliadora. Mas é com o Programa de Avaliação Integrada das Escolas

iniciado em 1999/2000 que a IGE vem a assumir um papel importante e diferente, pelo 

menos do ponto de vista retórico, daquele que tinha vindo a desempenhar desde a sua 

criação, apesar das várias fases por que passou. Com esta actividade de avaliação externa 

das escolas, a IGE pretende apresentar-se com uma função diferente daquela que, durante 

as duas décadas anteriores, constituíra a sua imagem perante os actores escolares, ou seja, a 

de uma Inspecção fiscalizadora, impositiva e garante da conformidade normativa, para 

      
19 Revoga o Decreto-Lei nº 304/91, de 16 de Agosto.
20 De acordo com Digner Costa (2003: 414), a auditoria pretendiam recolher e analisar “informação 
relacionada com o desempenho das escolas e susceptíveis de formulação de ‘juízos de avaliação’”. Era, 
assim, de acordo com o autor que citámos, uma forma de a Inspecção servir de apoio técnico à 
Administração.
21 No âmbito da provedoria, a IGE pretendia recolher informação relacionada com reclamações apresentadas 
por pais, alunos, professores, funcionários.
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além de coerciva, pelo facto de muitas vezes os inspectores se apresentarem nas escolas por 

motivos disciplinares22. A nova postura que a IGE pretende assumir com a avaliação 

integrada prende-se com a assunção de que a escola, enquanto organização, goza de 

autonomia, correspondendo a essa autonomia a mesma dose de responsabilização. Nesta 

linha de pensamento, Carmo Clímaco23 (2002a), corroborando a tese da mudança de 

paradigma inspectivo relacionando-a com a autonomia das escolas, afirma:

“Para esta mudança de paradigma inspectivo, não podemos deixar de referir, muito concretamente, 

as alterações na organização administrativa da educação, decorrentes, nomeadamente, da maior ou 

menor descentralização da administração e da maior autonomia das escolas, a quem se tem pedido 

que respondam de forma contextualizada às necessidades educativas das populações que servem e, 

simultaneamente, maiores níveis de exigência na qualidade das aprendizagens e nos níveis de 

desempenho” (2002a: 36).

A relação entre a nova atitude da Inspecção e a autonomia das escolas está, aliás, 

presente no documento “apresentação e procedimentos” quando se diz:

“A preocupação com a redefinição do papel político das inspecções da Educação, decorrente da 

tendência para uma maior autonomia das escolas e da valorização dos poderes locais, tem dominado 

os movimentos de reorientação dos serviços inspectivos na Europa e noutros países” (IGE, 2002a: 

9).

Há, pois, na retórica dos documentos e discursos oficiais, uma mudança de 

paradigma inspectivo – que se inscreve na crise do Estado educador – que pretende 

ultrapassar as formas de regulação com base numa lógica centralizadora e burocrática e 

fazer emergir outras formas de regulação que elegem os resultados como os principais 

indicadores do desempenho das escolas. Neste contexto, o Programa de Avaliação 

Integrada das Escolas surge associado à autonomia das escolas parecendo ser a melhoria24

destas o seu grande objectivo, pelo que a acção da Inspecção não se cinge à verificação da 

  
22 Quanto a esta dimensão funcional da IGE, Digner Costa (2003), num trabalho de investigação que temos 
vindo a referir, apresenta dados contundentes relativamente ao seu peso no conjunto da actividade inspectiva. 
Por seu turno, Carmo Clímaco, ao referir-se às representações que se tem da Inspecção, diz que “se se 
procurasse construir um mapa de conceitos associados a “inspecção”, ocorreriam em primeiro lugar um 
conjunto de palavras chave carregadas de cargas negativas, como fiscalização, controlo, penas, multas, 
processos (disciplinares), polícias…” (2002b: 63).
23 Era na época a Subinspectora-geral da Educação.
24 A melhoria das escolas é um objectivo explícito da avaliação integrada. Este aspecto será por nós 
abordado quando nos reportarmos em concreto ao Programa de Avaliação Integrada das Escolas.
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conformidade normativa, como salienta a sua responsável máxima num texto internacional 

de apresentação do programa25:

“It should be explained that this intervention is the result of educational administrative devolution 

and of the autonomy of schools and that the programme’s guiding philosophy is not exclusively to 

audit conformity, but to evaluate the performance of school organizations, taking context into 

account, in order to contribute towards improvement” (Rau, 2001: 49).

Ainda no âmbito da avaliação das escolas, também o plano de actividades da IGE 

para o ano de 2002 previa, para além da avaliação integrada, a intervenção sequencial. 

Esta pretendia reavaliar as escolas já intervencionadas no âmbito da avaliação integrada

em 1999/2000, em particular, no que respeita ao plano de acção elaborado pelas escolas na 

sequência da avaliação integrada. Em nosso entender, esta acção pretendia avaliar a 

conformidade apresentada pelas escolas em relação às recomendações da IGE, numa lógica 

de isomorfismo coercivo e normativo. Isto é, a IGE enquanto agente de institucionalização 

produz recomendações, ou seja, assunções quanto à melhor forma de fazer as coisas, sendo 

suposto que as escolas as assumam e integrem com taken for granted.

O papel da IGE, enquanto agente de institucionalização, relativamente à avaliação 

das escolas, não se limita à influência exercida na integração de assunções aquando da sua 

passagem pela escola, mas também pelos documentos que divulga. Nesta linha de 

pensamento, constatamos que o Plano de Actividades de 2002 contempla o 

desenvolvimento de um serviço de informação sobre avaliação das escolas. Os objectivos26

deste serviço pretendiam disponibilizar às escolas modelos e formas de fazer as coisas, 

nomeadamente quanto à auto-avaliação, constituindo-se, assim, a IGE como agente de 

institucionalização de mitos racionais. De entre os instrumentos de trabalho previstos 

constam os “textos de suporte às actividades de auto-avaliação, nomeadamente 

questionários e análise de dados” (IGE, 2002b: 82). Desta forma, a IGE constitui-se como 

agente de institucionalização mostrando o que deve e como deve ser feito, contribuindo 

para a homogeneização das escolas, uma vez que estas tenderiam a assumir como taken for 

  
25 A ideia está igualmente presente no documento “apresentação e procedimentos” (IGE, 2002a: 38). A opção 
pela citação que aqui apresentamos resulta do facto de ser assumida pela responsável máxima da IGE num 
contexto internacional.
26 Os objectivos do serviço são os seguintes: “rentabilizar os recursos de informação disponíveis, garantindo 
a sua acessibilidade às escolas que pretendam desenvolver actividades de auto-regulação; produzir e divulgar 
informação de referência sobre dimensões de desempenho não contempladas no programa Avaliação 
Integrada das Escolas” (IGE, 2002: 81).
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granted estas “lições” da IGE. Por outro lado, não deixa de ser uma acção de controlo das 

escolas num domínio da sua competência, como é a auto-avaliação. 

Entretanto, a avaliação integrada foi suspensa não se tendo realizado já no ano 

lectivo 2002/2003, centrando-se a actividade da IGE, de acordo com as competências que 

lhe são atribuídas pelo Decreto-lei nº 208/2002, de 17 de Outubro, e até à publicação da sua 

orgânica própria, também pelo Decreto-Lei nº 271/95, de 23 de Outubro com as alterações 

posteriores27, nos seguintes tipos de acção: i) controlo; ii) auditoria; iii) aferição e iv) 

provedoria, para além, claro, do controlo disciplinar. Estas actividades, de acordo com a 

orgânica do ME, contribuem para a avaliação externa das escolas, conforme consta do 

ponto 12, do artigo 17º, que transcrevemos:

“As intervenções da IGE contribuem, nos termos do enquadramento normativo da avaliação do 

ensino não superior, para o processo de avaliação externa das escolas.”

Para a actual responsável máxima da IGE, “no seu conjunto, as diferentes 

modalidades de intervenção inspectiva garantem à tutela política a ao público em geral a 

informação e o conhecimento úteis para a tomada de decisão política e para a 

credibilização social da Educação” (Ramos, 2003), o que na opinião da mesma responsável 

perspectiva o “novo perfil” da IGE que, no seu entender, já não se centra na qualidade do 

ensino pela “via impositiva” através do controlo e da fiscalização da legalidade, mas pela 

“capacidade de recentrar esta noção em torno das aprendizagens, das condições de 

aprendizagem e da vivência da escola em cada comunidade educativa” (Ramos, 2003), isto 

é, voltando a citar a mesma responsável, “à Inspecção, pede-se que concilie a norma e a 

legalidade com a justiça e a equidade” (Ramos, 2003). Apresenta-nos desta forma uma 

concepção de Inspecção alinhada com a perspectiva de escola como organização autónoma.

Após o exposto atrás, ocorre-nos perguntar qual o papel que, em concreto, está 

reservado à IGE na avaliação das escolas. A Lei nº 31/2002, de 20 de Dezembro que 

aprova o sistema de educação e do ensino não superior considera as “acções desenvolvidas 

pela Inspecção-Geral de Educação” um dos “elementos estruturantes” da avaliação externa 

(artigo 8º, alínea c)). Por outro lado, a mesma lei elege a auto-avaliação como a modalidade 

a priorizar, estando, no entanto, dependente da certificação, conforme o estipulado no seu 

artigo 7º. Conjugando este aspecto com a competência de aferição enquadrada pelo 
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Decreto-lei nº208/2002, caberá à IGE a função de certificar os programas de auto-avaliação 

desenvolvidos pelas escolas? A meta-avaliação é uma modalidade de inspecção que parece 

atrair a IGE de acordo com as novas tendências da Inspecção, enquadráveis não só pelos 

suportes normativos a que nos referimos atrás, mas também pelo contexto de autonomia 

das escolas, pela emergência de novas formas de regulação e pelas tendências europeias, 

que, num contexto de globalização, têm um efeito de “contaminação” sobre as políticas de 

Inspecção. Aliás, a IGE tem participado no Projecto ESSE28 (Effective School Self-

Evaluation), ou seja, avaliação da auto-avaliação das escolas, com vista  ao 

“desenvolvimento de critérios e de indicadores para a intervenção inspectiva como meta-

avaliação” (IGE: 2003a e 2003c). A avaliação da auto-avaliação (meta-avaliação) parece 

corresponder a um propósito da IGE, inferência que fazemos a partir da leitura do seu 

Boletim Informativo publicado em Dezembro de 2003, do qual consta:

“Apesar de a auto-avaliação ainda não constituir objecto de intervenção inspectiva, tudo indica, a 

avaliar pelas mudanças em curso no sistema educativo, que a meta-avaliação irá constituir um 

campo privilegiado da intervenção inspectiva” (IGE, 2003c).

Porém, enquanto a auto-avaliação das escolas não passa do “dito” ao “feito”, 

criando, deste modo, oportunidade para a realização de actividades de meta-avaliação, a 

IGE encetou em 2004 um novo programa identificado como um programa de 

acompanhamento – Observação da Acção Educativa29 – tendo subjacente a intenção de 

romper com o paradigma da verificação da conformidade normativa. O programa não 

assume nem a função de avaliação, nem a função técnica. No entanto, prestando atenção 

aos seus objectivos, somos levados a concluir que a vertente de avaliação também está 

presente, sobretudo numa perspectiva formativa, pois se o programa se propõe “seguir o 

caminho de outros, distanciando-se, confiando que eles dispõem dos meios e das 

competências necessárias para fazer a viagem e entrar na ‘aventura do aprender’ 

reservando-se um papel subsidiário de fazer pensar no sentido das decisões tomadas ou de 

ajudar a analisar as situações em que cada um se encontra” (IGE, 2004: 7), está a assumir a 
      

27 As alterações ao Decreto-Lei nº 271/95, de 23 de Outubro foram introduzidas pela Lei nº 18/96, de 20 de 
Junho; Decreto-Lei nº 233/97, de 3 de Setembro e Decreto-Lei nº 70/99, de 12 de Março.
28 Conforme consta do Boletim Informativo da IGE, nºs 11-12, “a IGE esteve envolvida desde o início do 
projecto”.
29 Tal como refere o documento que apresenta o programa, este “tem como principais destinatários as 
pequenas escolas do 1ºciclo e os jardins de infância que, por força do modelo de gestão escolar, estabelecido 
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função formativa da avaliação, conduzindo os actores organizacionais a reflectirem sobre 

os seus processos internos, ou seja, à auto-avaliação, como estratégia para aprender. Aliás, 

quando a acção é suportada por uma “Carta de Observação” da escola da qual constam 

diversos parâmetros de observação, à semelhança de uma “lista de verificação”, parece-nos 

que a avaliação é também uma das funções do programa. Tratar-se-á, porventura, de uma 

acção em que a avaliação assume um carácter formativo, desempenhando a IGE o papel de 

facilitadora da aprendizagem organizacional, mas também de instância reguladora da 

actividade das escolas.

O papel da Inspecção na avaliação das escolas tem evoluído, como vimos, pelo 

menos do ponto de vista da narrativa presente nos diplomas legais, nos documentos 

orientadores da acção inspectiva e também nos discursos dos seus responsáveis máximos, 

de um papel meramente controlador e verificador da conformidade normativa, numa lógica 

que começa por entender a escola como “serviço periférico do Estado” (N. Afonso, 1999) 

ou “serviço local de Estado” (Formosinho e Machado, 2000a), para um papel de avaliação 

e acompanhamento enquadrado pela autonomia das escolas e pelas tendências da avaliação 

institucional30, primeiro com a avaliação integrada e agora também com o novo programa 

de acompanhamento designado por “Observação da Acção Educativa” e também por aquilo 

que parece vir a ser a futura actividade da Inspecção: a meta-avaliação.

Independentemente do papel que a IGE tem vindo a desempenhar na avaliação das 

escolas, ele foi sempre marcado pelo facto de integrar o meio institucional das escolas e, 

como tal, desempenhar um forte papel enquanto agente de institucionalização de mitos 

racionais. Por outro lado, através das suas actividades, mesmo aquelas sobre as quais se diz 

que rompem com o paradigma da Inspecção controladora e verificadora da conformidade 

normativa, a Inspecção é legitimadora das organizações escolares, não só quando atesta que 

os normativos legais foram cumpridos, mas também quando avalia a conformidade da 

organização e funcionamento da escola nos seus vários domínios relativamente ao definido 

pela administração ou por modelos que adopta como referência. Este pode ser o caso da 

avaliação integrada.
      

pelo Decreto-Lei nº 115-A/98, de 4 de Maio, não foram integradas nas novas unidades de gestão criadas, e 
têm estado, sistematicamente, fora dos universos de intervenção da IGE” (IGE, 2004: 5).
30 Carmo Clímaco (2002b: 65), referindo-se à dimensão formativa da avaliação e à influência que esta tem 
sobre a Inspecção, diz: “este entendimento da dimensão formativa da avaliação tem uma consequência 
imensa nas Inspecções de educação, a quem tem vindo a ser pedido uma reorientação da sua filosofia, no 
sentido de menos fiscalização de conformidade e mais avaliação; menos controlo dos professores e do 
currículo e mais avaliação das aprendizagens e das escolas”. 
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4. Algumas experiências de avaliação das escolas 

Embora a avaliação das escolas seja, como ficou exposto, um fenómeno recente no 

nosso país, há, no entanto, algumas experiências que importa registar, quando se abordam 

os caminhos da avaliação das escolas, em Portugal. Havendo vários projectos31 que na 

última década têm tentado promover o desenvolvimento organizacional das escolas, 

escolhemos para apresentar, no contexto deste trabalho, aqueles que se constituem como 

modelos ou referências para o desenvolvimento da qualidade das escolas. As experiências a 

que nos vamos referir, todas elas envolvem organismos centrais do ME, com excepção do 

Programa AVES, que apesar de ser de iniciativa privada, optámos por assinalá-lo como 

exemplo de um programa de avaliação promovido por uma entidade independente da 

administração educativa. Quanto aos primeiros, daremos particular ênfase ao Programa de 

Avaliação Integrada das Escolas (PAIE), dado enfoque do nosso estudo.

Se a pertinência da apresentação do Programa de Avaliação Integrada das Escolas

é óbvia, dadas as características do estudo empírico, quanto às restantes experiências, as 

razões da sua apresentação neste trabalho, prendem-se com o facto de todas elas 

constituírem tentativas para o desenvolvimento de modelos de qualidade das escolas, 

reflectindo não só as tendências da política educativa – marcada pela ascensão do Estado 

avaliador e pela emergência de novas formas de regulação –, mas também os estudos sobre 

a avaliação institucional, a eficácia e a melhoria da escola ou de modelos experimentados 

noutros países, como é o caso do OFSTED32. Por outro lado, estas experiências contribuem 

para a construção de mitos racionais sobre a qualidade das escolas, a mudança 

organizacional e a avaliação institucional que vão sendo transportados para o interior das 

organizações escolares, influenciando a sua estrutura e a sua acção.

Ao analisarmos as várias experiências, que aqui apresentamos, somos levados a 

concluir que há perspectivas, quer políticas, quer teóricas, idênticas ou mesmo comuns que 

justificam a similitude entre os vários projectos, sobretudo em aspectos como os 

indicadores de qualidade das escolas e os domínios sobre os quais incide a avaliação. Nesta 
  

31 Por exemplo, o programa Boa Esperança/Boas Práticas, criado pelo Despacho nº 6366/98, de 17 de Abril, 
cuja finalidade estruturante enunciada é: “melhorar a qualidade da educação para todos e como estratégia o 
aprofundamento, o incentivo e a disseminação das boas práticas já existentes no sistema” (ponto 1.1 do anexo 
ao despacho nº 6366/98). A promoção da qualidade passa pela “construção de uma cultura de avaliação 
assumida por todos os participantes” (ponto 1.4 do anexo ao despacho nº 6366/98). A coordenação deste
programa era da competência do IIE.
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linha de pensamento, reconhecemos no Programa de Avaliação Integrada das Escolas

alguns aspectos já identificados noutros projectos, mormente no que respeita à influência 

dos movimentos da eficácia e da melhoria da escola.

4.1. O Observatório da Qualidade da Escola

O Observatório da Qualidade da Escola é um programa que surgiu no âmbito do 

Programa Educação para Todos (PEPT 2000), criado em 199133, com a principal 

finalidade de garantir a efectiva escolarização de nove anos. O PEPT tinha entre os seus 

objectivos “promover a melhoria da qualidade da educação e do ensino” (ponto 1.3 do 

anexo à resolução do Conselho de Ministros nº 29/91, de 9 de Agosto). Em 1992 foi 

lançado o Concurso Nacional de Projectos “A Escola é Para Todos”, tendo as escolas 

concorrentes que incluir na sua candidatura a organização e desenvolvimento de um 

Observatório da Qualidade da Escola Para Todos, de acordo com um guião organizativo 

da responsabilidade do PEPT e GEP34, que constituiria a base da auto-avaliação da 

escola35. 

De acordo com os seus promotores, o Observatório da Qualidade da Escola, ao 

integrar-se no PEPT, visa: i) a produção de informação sistemática sobre as escolas que 

permita conhecer o seu funcionamento e as condições em que ocorre, bem como conhecer 

os resultados do esforço investido na modernização e desenvolvimento das instituições 

escolares; ii) a promoção da qualidade da escola, traduzida na sua capacidade de garantir a 

educação básica e universal com sucesso para todos; iii) a mobilização das comunidades 

em torno das suas escolas, gerando e desenvolvendo uma cultura de escolaridade 

prolongada, de apreço pela instituição escolar, de valorização pessoal e de qualificação 

profissional; iv) a introdução de uma reforma cultural na gestão escolar, tornando-a 

transparente e rigorosa, capaz de se planear de uma forma estratégica e de avaliar os 

próprios resultados, orientada por princípios de democraticidade e de eficácia (Clímaco, 

1992: 9).
      

32 Trata-se de um programa de avaliação externa aplicado às escolas inglesas que pretende “contribuir para o 
melhoramento dos níveis de aproveitamento e qualidade do ensino através de uma inspecção regular” (Key, 
2002: 51).
33 Foi criado pela Resolução do Conselho de Ministros nº 29/91, de 9 de Agosto.
34 Gabinete de Estudos e Planeamento do Ministério da Educação.
35 Informação constante na Folha Informativa nº1 da Rede de Projectos Locais – “A Escola É Para Todos” no 
âmbito do PEPT, publicada em Março de 1993.
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O projecto tem subjacente a ideia da escola como unidade organizacional, 

responsabilizando-a pela qualidade educativa, pelo que lhe é atribuída a responsabilidade 

de “assegurar a criação de algumas condições de base para a construção de uma escola 

diferente, capaz de contrariar os aspectos negativos dos factores sócio-familiares dos 

alunos e constituir-se como um elemento compensador das desvantagens iniciais da 

aprendizagem” (Clímaco, 1992: 11). Estamos, assim, perante a assunção que advém do 

movimento escolas eficazes, segundo o qual as escolas fazem a diferença. Parte-se, então, 

do princípio que as escolas devem conduzir os processos de mudança interna com vista à 

sua qualidade. Deste modo, no guião do Observatório a partir dos estudos sobre as escolas 

eficazes, as teorias da gestão da inovação e as teorias da qualidade total (Clímaco, 1992: 

13), estão definidos os seguintes princípios orientadores: 

i) a escola é a unidade básica organizativa do sistema educativo e o “local privilegiado da 

intervenção” pedagógica e da mudança cultural;

ii) a mudança tem que ser contextualizada;

iii) a qualidade educativa depende do conhecimento que a escola tem dos interesses daqueles a quem 

serve e se organiza para lhes dar resposta;

iv) a necessidade de envolver os diferentes actores nos processos de decisão e no projecto de escola;

v) o comprometimento de todos com os objectivos da escola traduz-se em melhores resultados;

vi) a reflexão e planificação estratégica melhora a capacidade de acção viabilizando o sucesso da 

mudança.

O guião pretende constituir uma referência para a construção de um modelo de 

“informação de escola” que conduza ao controlo da qualidade, quer do “serviço educativo” 

– recursos, ofertas de formação, processos e estratégias de ensino –, quer dos resultados dos 

alunos – aprendizagens cognitivas, comportamentos e atitudes.36

Os indicadores propostos no guião organizam-se em quatro dimensões: 1) o 

contexto familiar dos alunos; 2) o processo de ensino; 3) o contexto escolar; 4) os 

resultados educativos. As três primeiras dimensões interagem com a quarta, ou seja, aquela 

que enfatiza os resultados. Considera-se, assim, que o contexto familiar, o processo de 

ensino e o contexto escolar influenciam os resultados e estes devem influenciar as 

mudanças a introduzir naquelas dimensões. Para cada uma destas dimensões são definidos 

  
36 Este é um entendimento alargado de resultado, que no documento que apresenta o guião é designado por 
“bem educativo”, o que traduz uma perspectiva que entende a educação como um “bem comum”.
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indicadores, de acordo com o esquema conceptual do modelo da qualidade das escolas 

apresentado no guião: 

Figura 2 – Modelo de indicadores da qualidade das instituições

 
Fonte: Clímaco (1992: 15)

O guião refere ainda a possibilidade de a escola introduzir outros indicadores, de 

acordo com as prioridades definidas no seu projecto educativo, que considere mais 

importantes para a sua auto-avaliação, possibilidade essa que os promotores do guião 

consideram ir de encontro à autonomia da escola (Clímaco, 1992: 16).

O guião é ainda prescritivo no que respeita aos instrumentos de recolha de dados a 

utilizar, indicando exemplos para cada indicador.

Feita a recolha de dados, o objectivo do projecto é que a escola se auto-avalie, 

indicando o mês de Setembro para o efeito.

Analisando este modelo de auto-avaliação das escolas, podemos encontrar diversas 

marcas do movimento das escolas eficazes e do movimento da melhoria da escola, numa 

época em que a autonomia das escolas, em Portugal, dava os primeiros passos, ainda que 

no plano da retórica. Verificam-se algumas influências conceptualmente contraditórias, 

como é o caso das influências vindas das escolas eficazes e da qualidade total, influências 

do mundo empresarial e as influências da melhoria da escola, valorizando, estas últimas, os 

processos internos da escola com vista à mudança associados a um discurso da autonomia 

da escola. Por outro lado, os registos discursivos de pendor gerencialista convivem com 
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registos indicadores da preocupação com a igualdade de oportunidades, a justiça e a 

educação como um “bem comum”. Convém lembrar que estamos no início da década de 

90, período em que a expansão da escolaridade acompanhada pelo discurso da “coesão 

social” conviveu com os primeiros avanços da política neoliberal, que se traduziu naquilo a 

que Almerindo Afonso (1998; 2002b) chama de quase-mercado educativo e em que o 

Estado educador começa a dar lugar ao Estado avaliador.

4.2. O Projecto Qualidade XXI

O Projecto Qualidade XXI foi um projecto que teve a sua origem no “Projecto-

Piloto Europeu sobre Avaliação da Qualidade na Educação Escolar” (“Evaluating Quality 

in School Education. A European Pilot Project”)37. Foi implementado em várias escolas38

sob a coordenação do IIE, com a designação de “Projecto Qualidade XXI”, designação que 

segundo o seu promotor se fica a dever ao “facto da questão fundamental ser a da 

construção da qualidade futura das organizações escolares e não apenas a da sua avaliação” 

(Palma, 2001: 1). Terminou em 1998, após adaptações a partir da experiência adquirida 

durante o projecto-piloto, bem como da realidade portuguesa.

Portanto, a grande finalidade deste projecto é melhorar a qualidade das organizações 

escolares e, consequentemente, do sistema educativo, como, de resto, já o era na versão 

europeia, como assinala Borges Palma:

“o objectivo principal do Projecto Qualidade XXI consiste em fomentar o desenvolvimento, nos 

estabelecimentos dos ensinos básico e secundário, de uma cultura de melhoria contínua da qualidade 

do seu desempenho e funcionamento, propondo a utilização sistemática, embora de forma flexível, 

de dispositivos de auto-regulação e pilotagem do conjunto da instituição, assentes em processos de 

reflexão interna sobre a qualidade oferecida” (2001: 2).

O projecto baseia-se no princípio de que a melhoria é um processo interno da 

escola, incluindo-se a auto-avaliação nesse processo interno. Portanto, a auto-avaliação, na 

  
37 Os coordenadores europeus deste projecto, John Macbeath, Denis Meuret e Michael Schartz são nomes 
ligados à investigação sobre avaliação institucional e melhoria da escola. O projecto europeu envolveu 18 
países, entre os quais Portugal. Participaram no projecto-piloto cinco escolas portuguesas.
38 Aderiram a este projecto várias escolas, sendo esta adesão um acto voluntário da própria escola, com 
ausência de candidatura. Para o efeito bastava informar o IIE que a escola estava interessada em desenvolver 
um processo para a melhoria da qualidade da escola tendo como referência o modelo apresentado pelo 
Qualidade XXI. Em 1999/2000, eram 47 as escolas básicas e secundárias que estavam a desenvolver 
processos de auto-avaliação tendo como referência o Projecto Qualidade XXI (de acordo com a lista de 
escolas divulgada, na época, pelo IIE).
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perspectiva do projecto, tem que ser uma necessidade sentida pela escola, sendo esta a 

tomar a iniciativa de implementar um programa de auto-avaliação em que todos os actores 

sejam intervenientes no processo. Importa aqui esclarecer que sendo este projecto 

coordenado nacionalmente pelo IIE, a adesão das escolas foi voluntária, sendo o IIE apenas 

uma estrutura de coordenação, cujo papel assentava mais na organização de materiais de 

apoio e de momentos de formação, não existindo controlo sobre a actividade das escolas 

envolvidas39. Pensamos que nesta medida o programa está em sintonia com as teorias da 

mudança centrada na escola, designadamente com o movimento da melhoria da escola, 

sendo, neste quadro, a auto-avaliação parte do processo de melhoria, o que pensamos se 

encaixa na perspectiva de Bolívar (1995) quando se refere à “avaliação como melhoria”.

Trata-se de um programa que toma a escola como uma organização e, como tal, 

todas as suas dimensões devem ser objecto de avaliação40, cabendo à escola estabelecer as 

prioridades – na perspectiva de que a melhoria da qualidade deve ser um processo interno 

das escolas –, apesar de o projecto apresentar dimensões de referência. Neste sentido, o seu 

coordenador nacional diz o seguinte:

“a abordagem proposta no âmbito do Projecto Qualidade XXI privilegia, ao contrário das 

anteriores, a construção, pelo conjunto de dos actores de cada comunidade educativa, dos 

instrumentos e referenciais de avaliação que mais se adequam à sua própria realidade, aos 

seus problemas específicos e às necessidades daqueles que são os principais interessados na 

melhoria da qualidade que venha a resultar destes processos” (Palma, 2001: 39).

O quadro de referência definido pelo projecto considera as aprendizagens dos 

alunos o critério final de referência, para o qual, numa perspectiva sistémica, contribuem os 

processos desenvolvidos pela escola. Assim, o esquema conceptual do programa gira em 

torno de dois “eixos” – os resultados e os processos – a partir dos quais são definidas as 

seguintes dimensões: i) os resultados das aprendizagens dos alunos; ii) os processos 

internos ao nível do grupo-turma; iii) os processos internos ao nível da escola, tomada 

  
39 Esta ideia é sublinhada por Borges Palma na 2ª edição do documento de apoio 1, quando diz: “Os 
estabelecimentos de ensino encontrarão antes, nesta iniciativa nacional, um quadro geral de referência, bem 
como um conjunto de sugestões e propostas de trabalho que os estabelecimentos/agrupamentos poderão 
utilizar de modo flexível, nomeadamente para melhor fundamentarem as decisões a tomar e melhor 
executarem as medidas correctivas das acções a empreender” (2001: 2) O sublinhado é do autor.
40 As dimensões para a avaliação da qualidade da escola previstas no projecto são: resultados das 
aprendizagens, processos/condições de funcionamento ao nível da sala de aula e ao nível da escola, na sua 
globalidade e as relações com o contexto.
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globalmente; iv) os processos respeitantes às relações entre a escola e o contexto 

envolvente. 

Figura 3 – Quadro de referência do Projecto Qualidade XXI

Com base neste quadro de referência o projecto propõe três fases41 de 

desenvolvimento: 1 – elaboração do perfil42 de auto-avaliação; 2 – elaboração e execução 

de um plano de auto-avaliação; 3 – elaboração e execução de um plano de acção para a 

melhoria da qualidade da escola/agrupamento.

A coordenação do processo de auto-avaliação, que se defende que deve ser 

partilhado por toda a escola, fica a cargo de um “grupo monitor do desenvolvimento da 

qualidade da escola”. Está previsto que este grupo possa ser assistido por um “amigo 

crítico”, que é alguém exterior à escola que, de forma crítica, a ajuda a desenvolver o 

processo de auto-regulação, ou seja, é o olhar externo sobre a escola que a ajuda a 

ultrapassar alguns vícios que são apontados à auto-avaliação quando realizada 

exclusivamente por agentes internos.

De modo a avaliar a realidade complexa que é a escola, prevê-se a opção de 

métodos quantitativos e qualitativos e, consequentemente, de acordo com a natureza do 

objecto de avaliação, enveredar por instrumentos de avaliação diversificados43. 

  
41 Apesar da proposta de fases, Borges Palma (2001: 8) considera a possibilidade de se fazer aquilo a que 
chama “reflexão na acção e sobre a acção”, portanto com incidência imediata na vida da escola.
42 Nesta fase os vários actores organizacionais, incluindo os pais/encarregados de educação, reflectem sobre 
as várias vertentes da escola, obtendo assim uma determinada imagem da qualidade desta, através da 
identificação dos seus pontos fortes e fracos que lhes permitirá aprofundar as opções de auto-avaliação a 
realizar na fase seguinte.
43 No Guia Prático de Auto-Avaliação (2000) são sugeridos instrumentos como portfólios, questionários, 
entrevistas, análise documental, registos de incidentes críticos, registos de observação...
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Há neste projecto um outro aspecto a registar que se prende com a promoção de 

uma cultura de auto-avaliação, sendo um dos seus objectivos “criar progressivamente 

condições para, numa perspectiva de longo prazo, se adoptar de forma generalizada uma 

cultura de auto-avaliação e de melhoria participada e sistemática da qualidade educacional 

das escolas” (Borges Palma, 1999: 2). A cultura de auto-avaliação significa que as práticas 

de auto-avaliação persistem, ou seja, institucionalizam-se, passando a integrar a estrutura 

organizacional como mitos racionais. Para que tal aconteça, torna-se necessário envolver 

todos os actores, tornando a auto-avaliação um processo partilhado.

Sistematizando, podemos dizer que o Projecto Qualidade XXI se aproxima do 

conceito de auto-avaliação apresentado por Santos Guerra (1995) porque apresenta as 

seguintes características:

- é da iniciativa da escola;

- advoga a avaliação como um processo partilhado por todos os interessados na escola – a 

“comunidade educativa”;

- defende que os referentes de avaliação sejam discutidos e negociados por todos os intervenientes;

- tem um carácter holístico;

- não planifica a avaliação de forma rígida;

- pretende ajudar a organização a crescer, utilizando a avaliação com a função de auto-regulação;

- pretende instituir uma cultura de auto-avaliação reconhecendo que esta, na perspectiva da melhoria, 

tem que assumir um carácter contínuo e sistemático;

- propõe o recurso a métodos diversificados de avaliação para recolha de dados.

Na mesma linha de pensamento, apresenta um modelo de qualidade da escola em que 

são visíveis as influências do movimento da melhoria da escola. Este projecto pretende 

constituir um referencial para o desenvolvimento de processos de auto-regulação com vista 

ao desenvolvimento organizacional, não estando previstas formas de divulgação dos 

resultados que permitam outras formas de regulação.
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4.3. O Programa AVES

O Programa AVES (Avaliação de Escolas Secundárias) é da iniciativa privada44 e 

baseia-se num modelo desenvolvido em Espanha pelo Instituto de Evaluación y 

Asesoramiento Educativo (IDEA). De acordo com os seus promotores, o seu aparecimento 

tem a ver, com o contexto marcado pelo discurso normativo, pela autonomia das escolas, 

pela pressão social no sentido da prestação de contas, pelas experiências de outros países –

neste caso a Espanha – e pela necessidade de conciliar avaliações internas com avaliações 

externas (Azevedo, 2002), necessidade esta que acompanha as perspectivas de avaliação 

institucional que defendem modalidades mistas de avaliação. Em nosso entender, este é o 

contexto que tem favorecido a emergência da avaliação das escolas, seja qual for a 

modalidade.

O programa apresenta os seguintes princípios orientadores (Azevedo, 2002: 70):

- formatividade – preocupação em fornecer às escolas informação relevante e 

contextualizada que lhes permita a análise da situação, a identificação de problemas e o 

início de mudanças para ultrapassar os problemas detectados. À entidade avaliadora não 

compete a função de controlo;

- A longitunalidade – o programa realiza-se ao longo de vários anos como forma de 

analisar o valor acrescentado, pois este é variável de ano para ano;

- A participação voluntária – as escolas participam voluntariamente neste programa, 

por decisão interna;

- A integração – análise da realidade da escola com base nos resultados, mas 

também com base nas opiniões dos actores, no contexto sócio-cultural, nas práticas 

pedagógicas, na organização da escola e nas atitudes e valores dos alunos;

- A garantia de confidencialidade – as escolas participantes não só têm a garantia de 

que os resultados não são divulgados, como desconhecem as restantes escolas avaliadas;

- O valor acrescentado de cada escola – é obtido a partir dos resultados da escola 

em comparação com as restantes escolas da rede, bem como com as escolas com uma 

população discente idêntica do ponto de vista sociocultural. É também calculado em função 

do percurso dos alunos desde que ingressam no ensino secundário até à conclusão do ciclo;

  
44 É promovido pela Fundação Manuel Leão, com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian.
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- A articulação da avaliação interna e externa – à equipa externa compete elaborar, 

aplicar e processar os instrumentos de recolha da informação, mas é à equipa interna que 

compete analisar os resultados obtidos, interpretá-los e utilizá-los;

- Organizações aprendentes – é esperado que as escolas aprendam quando se auto-

avaliam e hetero-avaliam.

Em suma, o programa gira em torno de quatro grandes níveis: nível de entrada, 

nível de contexto, nível de processos e nível de resultados. Estes níveis, por seu turno, 

desdobram-se em várias dimensões.

 Quadro 7 – Níveis e dimensões de avaliação das escolas – modelo do Programa AVES
Níveis Dimensões
Nível de entrada Resultados iniciais dos alunos
Nível de contexto Contexto sociocultural

Tipo de escola (dimensão)

Nível de processos Processos de escola
Processos de sala de aula

Alunos
Áreas curriculares
Atitudes e valores
Estratégias de aprendizagem
Competências metacognitivas
Apreciação da escola

Pais
Avaliação da escola

Nível de resultados

Professores
Avaliação da escola

Fonte: Azevedo (2002: 74).

Na opinião dos seus promotores, a informação a recolher no âmbito do programa 

AVES, tendo em conta os princípios orientadores, as dimensões a avaliar e os objectivos, 

apresenta as seguintes características (Azevedo, 2002: 73):

§ contextualizada – são tidos em conta os dados relativos à caracterização social e escolar 

de cada organização escolar, tendo em conta o ponto de partida dos alunos e o seu nível 

socioeconómico;

§ comparada – os resultados de cada escola são comparados com a média dos resultados 

obtidos pelas escolas situadas no mesmo tipo de contexto social, bem como pelas 

escolas que participam no programa;

§ confidencial – a informação sobre cada escola apenas é dada a conhecer à própria 

escola;

§ objectiva – os instrumentos de recolha de dados foram devidamente testados e 

validados;
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§ interpretada pela escola e pelos professores – a informação recolhida destina-se a 

proporcionar a reflexão pelos actores internos da escola, pois é a eles que compete 

encetar os processos com vista à melhoria;

§ ampla e convergente – a informação recolhida não se limita aos resultados académicos 

dos alunos, incluindo também aspectos como as atitudes, as estratégias de 

aprendizagem, os processos educativos e os valores de pais, professores e alunos;

§ formativa – a função da avaliação é desencadear processos de mudança com vista à 

melhoria das escolas, pelo que a informação se destina apenas a facilitar esta tarefa às 

escolas.

O programa realiza-se ao longo de vários anos, confrontando os objectivos iniciais 

com aqueles que são obtidos em cada ano, de modo a obter o valor acrescentado de forma 

sustentada. É a escola quem decide a dinâmica de auto-avaliação a implementar. Para o 

efeito, é constituída uma equipa no âmbito do órgão de gestão da escola a quem compete: i) 

acompanhar o processo no interior da escola; ii) cooperar com os aplicadores na passagem 

e recolha dos instrumentos de avaliação; iii) devolver os instrumentos de avaliação; iv) 

dinamizar sistemas/dipositivos/processos de informação interna referentes ao programa 

avaliativo; v) produzir comentários ao relatório de avaliação; vi) dinamizar/implementar as 

medidas que cada escola considere dever tomar (Azevedo, 2002: 79-80).

Sempre que há uma recolha de dados, estes são apresentados à escola pela equipa 

externa, permitindo à escola ir desenvolvendo o seu processo de auto-regulação.

Do ponto de vista das perspectivas e movimentos teóricos subjacentes ao Programa 

AVES, podemos concluir pela presença de várias influências: na perspectiva organizacional 

identificamos marcas filiadas em modelos organizacionais que valorizam o simbólico e os 

interesses dos actores. Identificamos também influências dos movimentos da melhoria da 

escola que defendem a mudança como um processo interno. Embora os resultados dos 

alunos sejam importantes, na interpretação que fazemos, não têm, isoladamente, a 

centralidade que outros programas de avaliação lhe dão, como é o caso do Programa de 

Avaliação Integrada das Escolas a que nos reportaremos em seguida. Em jeito de 

comparação, na nossa opinião, há um entendimento de valor acrescentado idêntico àquele 

que é apresentado pelo Projecto Qualidade XXI que não se confina aos resultados 

académicos e prevê a utilização dos dados referentes a vários anos. Apesar deste 

entendimento alargado de valor acrescentado, este não deixa de ser um conceito que radica 

no movimento das escolas eficazes. Quanto às perspectivas da avaliação institucional, 
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identificamos influências daquelas que defendem as modalidades mistas ou a terceira via

como lhes chamámos no capítulo 2 deste trabalho. Trata-se de um programa de avaliação 

que, apesar de ter sido concebido por uma entidade externa às escolas, assume 

características de uma avaliação interna, na medida em que a sua implementação depende 

da iniciativa da escola, os dados são utilizados pela escola para a sua auto-regulação, sendo 

a tomada de decisão relativamente aos resultados obtidos da exclusiva responsabilidade da 

escola. É de facto um programa em que a vertente de auto-avaliação está bem clara, o que 

nos sugere o entendimento que Meuret (2002: 39) tem de auto-avaliação tornando 

secundária a origem dos dados utilizados na avaliação. Identificamos também influências 

da aprendizagem organizacional, que, aliás estão explicitadas no programa quando nos 

princípios orientadores se refere que a avaliação serve para as escolas se tornarem 

organizações aprendentes (Azevedo, 2002: 71).

5. O Programa de Avaliação Integrada das Escolas

No final da década de 90 do século XX, o discurso da autonomia das escolas 

ganhava cada vez mais espaço no âmbito das políticas educativas em Portugal e, associado 

a este, também as questões da qualidade e da avaliação das escolas adquiriam centralidade 

discursiva. Este discurso tinha não só uma dimensão política, como começava a ter também 

uma expressão normativa, de que é exemplo a publicação do RAAG, aprovado pelo 

Decreto-Lei nº 115-A/98, de 4 de Maio. À IGE competia “avaliar e fiscalizar a realização 

da educação escolar” (artigo 53º da LBSE), sendo à luz desta competência que se sente 

legitimada a implementar um programa de avaliação externa, ideia expressa logo na nota 

prévia do documento de apresentação do programa, quando se afirma que este 

“consubstancia um modelo de acção consentâneo com as competências da IGE no âmbito 

da garantia da qualidade do trabalho nas escolas” (IGE, 2002a: 5). Por outro lado, os 

modos de actuação da IGE sofrem, como o resto das medidas e políticas educativas, o 

efeito de “contaminação” resultante do contexto global em que Portugal se encontra, não só 

por fazer parte da União Europeia, mas também pela influência que outros países fora da 

União – como é o caso dos EUA – e organismos internacionais têm sobre as políticas 

nacionais numa época marcada pela globalização. Nesta linha de pensamento, a IGE 

assume modos de actuação inspectiva que passam também pela avaliação das escolas, não 
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só porque esta era uma competência que lhe advinha da LBSE, mas também porque esse 

tinha sido já o caminho de outras inspecções europeias. No próprio documento de 

apresentação do Programa de Avaliação Integrada da Escolas (PAIE) é assumida a 

influência dos modelos de Inspecção à escala europeia, sobretudo, porque os desafios 

colocados às inspecções no início do séc. XXI se apresentam semelhantes (IGE, 2002a: 

10), constituindo a Conferência Internacional Permanente das Inspecções Centrais e Gerais 

da Educação (SICI) um organismo que tem desenvolvido estudos no sentido de os 

identificar. O efeito de “contaminação” ou, numa linguagem que convoca a teoria neo-

institucional, o isomorfismo institucional, é também admitido pela IGE no documento de

apresentação do programa quando justifica os princípios orientadores:

“Decorrente da experiência adquirida no seu passado recente e da participação em projectos e 

organizações internacionais, a Inspecção-Geral da Educação desenvolveu modalidades da sua 

intervenção junto das escolas com o objectivo de avaliar o seu desempenho” (IGE, 2002a: 10).

É nesta conjuntura que em 1999/2000 surge o PAIE do qual vamos dar conta45 no 

que respeita aos princípios orientadores, aos objectivos, à metodologia utilizada, mas 

também, numa perspectiva analítica, quanto às perspectivas teóricas subjacentes, bem 

como à sua relação com a melhoria da escola, convocando nestes dois últimos aspectos 

contributos teóricos, já abordados nos capítulos anteriores, nomeadamente, nos capítulos 1 

e 3.

5.1. Os princípios orientadores do PAIE

Os princípios orientadores do programa prendem-se com o paradigma de inspecção 

que lhe está subjacente, do qual sobressai o papel de “agência de qualidade” (Clímaco, 

2002a: 37) que a IGE pretende assumir, de acordo com o contexto a que já nos reportámos 

anteriormente, mas também com as perspectivas teóricas que lhe subjazem, quer no que 

respeita à teoria da avaliação, quer da investigação sobre a melhoria da escola, bem como 

dos modelos organizacionais. Deste modo, o PAIE pauta-se pelos seguintes princípios:

  
45 Para a caracterização do Programa de Avaliação Integrada das Escolas servimo-nos fundamentalmente do 
documento “Avaliação integrada das escolas. Apresentação e procedimentos”, concretamente da versão 
publicada em 2002, pois foi no âmbito das linhas orientadoras, constantes nesta versão, que se verificou a 
avaliação integrada da escola que temos como objecto de estudo. A revisão da primeira versão, publicada 
em 2000, é justificada pela necessidade de lhe dar maior operacionalidade (IGE, 2002a: 5), sem alterar a sua 
estrutura.



O percurso da avaliação das escolas, em Portugal, da LBSE à actualidade

252

- Principio da intervenção selectiva: a IGE não pretende avaliar todos os aspectos 

do desempenho das escolas. Privilegiaram-se “modalidades de intervenção cujos efeitos 

contribuam para melhorar a prestação do serviço educativo e as aprendizagens dos alunos” 

(IGE, 2002a: 11).

- Princípio da intervenção estratégica: decorrente do princípio anterior, optou-se 

por definir áreas chave da autonomia das escolas e da responsabilidade do Estado, áreas 

essas escolhidas por serem, de acordo com uma responsável da época, as que “melhores 

efeitos têm na acção educativa e nas aprendizagens dos alunos” (Clímaco, 2002a: 37).

- Princípio da intervenção integrada: parte do pressuposto que a escola é uma 

realidade social complexa que só pode ser compreendida por recurso a várias perspectivas 

de análise que contemplem a vertente social, política, académica, pedagógica, cultural, 

recorrendo, por isso, a diferentes instrumentos e técnicas de recolha de dados. Adquire, 

assim, importância também a perspectiva dos actores organizacionais. Do mesmo modo, a 

avaliação é feita por uma equipa para permitir diferentes olhares sobre a realidade escolar. 

De acordo com este princípio, a avaliação não pretende ser um processo atomizado, mas

holístico, em que a avaliação das diversas vertentes da escola se traduz de uma forma 

integrada na avaliação da escola.

- Princípio da finalidade intencional: não é preciso saber tudo sobre o desempenho 

da escola, mas sim o que é relevante com vista à sua melhoria. Por isso, a selecção da 

informação deve estar direccionada para aquilo que efectivamente se quer observar, 

evitando informação desnecessária e redundante.

- Princípio da convergência de interesses: pretende-se a articulação com os 

processos de avaliação interna das escolas. Daqui resulta a necessidade de dar continuidade 

ao trabalho dos inspectores através de um plano de desenvolvimento interno, tendo como 

referência as indicações destes e o desenvolvimento de processos de auto-regulação.

Embora não conste explicitamente do documento oficial “apresentação e 

procedimentos”, Carmo Clímaco (2002a: 38) acrescenta o “princípio de efeito de espelho”, 

segundo o qual a forma como “a escola é olhada e se olha a si própria” é tão importante 

como os conteúdos da observação. De acordo com este princípio, a avaliação deve ser 

assumida pela escola como algo interno, ou seja, deve integrar a cultura da escola, como 

forma de garantir a mudança, como acentua:
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“[…] se o mais importante é mesmo provocar a mudança em cada escola, então a cultura de cada 

escola é mais importante do que o enfoque da mudança, segundo Fullan. Assim, a metodologia de 

intervenção, ou o modo de fazer a mudança, pode determinar o sucesso do esforço necessário para 

melhorar o sucesso educativo, conforme se assumir como um procedimento exterior à própria escola 

ou se assumir como um procedimento a ser reproduzido internamente” (Clímaco, 2002a: 38).

5.2. Objectivos do PAIE

A grande finalidade enunciada é “contribuir para o aperfeiçoamento da educação 

escolar e prestar contas do esforço realizado e dos seus efeitos em termos de mais valia, ou 

de valor acrescentado” (IGE, 2002a: 14). De acordo com esta finalidade, são definidos os 

seguintes objectivos (IGE, 2002a: 14-15):
§ valorizar as aprendizagens e a qualidade da experiência escolar dos alunos;

§ devolver informação de regulação às escolas, identificando os pontos fortes e fracos do seu 

funcionamento e contribuindo para a manutenção dos níveis de qualidade já alcançados ou 

para o seu aperfeiçoamento;

§ induzir processos de auto-avaliação como a melhor estratégia para garantir a qualidade 

educativa, consolidar a autonomia das escolas e responsabilizar os seus actores;

§ criar níveis mais elevados de exigência no desempenho global de cada escola;

§ desempenhar uma das funções de regulação do funcionamento do sistema educativo 

escolar, que compete ao Estado, no contexto da crescente autonomia das escolas e da 

descentralização do sistema;

§ disponibilizar informação e caracterizar o desempenho do sistema escolar através de um 

relatório nacional, no qual, ao mesmo tempo que se dá conta do estado da educação, se 

identificam as disfunções e os constrangimentos, em relação à má política de autonomia e 

de desregulamentação.

5.3. Domínios de avaliação do PAIE

De acordo com o princípio da intervenção estratégica, foram seleccionadas quatro 

dimensões sobre as quais incide a avaliação:

§ A avaliação de resultados;

§ A organização e gestão escolar;

§ A educação, o ensino e as aprendizagens;

§ O clima de escola, ou o ambiente educativo interno.
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Constitui factor de ponderação na avaliação de cada uma das dimensões o contexto 

familiar e social dos alunos que fazem parte da caracterização da população escolar.

Cada um destes domínios foi desdobrado em áreas-chave e estas em campos de 

observação e indicadores de desempenho, de acordo com o esquema conceptual constante 

da figura 4.

Figura 4 – Esquema conceptual da avaliação integrada

Fonte: IGE (2002a: 20)

No esquema conceptual apresentado, a avaliação dos resultados dos alunos adquire 

centralidade, que é justificada com a importância de uma educação de qualidade (IGE, 

2002a: 18), sendo as restantes dimensões vistas como condição para o sucesso, importantes 

para compreender a dimensão fulcral, ou seja, são os resultados que indicam a qualidade da 

escola e os processos devem existir em função destes. Esta ideia é expressa no documento 

“apresentação e procedimentos” da seguinte forma:

“ao avaliar a educação prestada pelas escolas, a IGE toma como questão central, simultaneamente, o 

sucesso dos alunos e as condições que são criadas para tornar o sucesso possível para todos” (IGE, 

2002a: 19).

É esta relação de dependência entre os resultados e as restantes dimensões que dá 

um carácter contextualizado à avaliação integrada, perspectiva subsidiária do movimento 
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das escolas eficazes, segundo o qual as escolas podem fazer a diferença, tendo em conta a 

forma como se organizam e funcionam.

De modo a orientar o trabalho dos inspectores, foi elaborado um conjunto de 

roteiros, a saber: i) Documento de apresentação e procedimentos; ii) Roteiro para a 

Organização e Gestão das Escolas e Agrupamentos (ensino público); Roteiro para a 

Organização e Gestão das escolas (ensino privado); iv) Roteiro para a Educação Pré-

escolar; v) Roteiro para o 1º ciclo do Ensino Básico; vi) Roteiro para os 2º e 3º ciclos do 

ensino básico; vii) Roteiro para o Ensino Secundário; viii) Roteiro para as Escolas 

Profissionais.

Os roteiros respeitantes a cada nível ou ciclo de ensino estão organizados em 

módulos correspondentes às seguintes dimensões: resultados das aprendizagens; educação, 

ensino e aprendizagem; clima e ambiente educativo. A sua estrutura organiza-se de acordo 

com a figura abaixo:
Figura 5 – Estrutura do PAIE

Dimensão

Áreas-Chave

Campos de Observação

Itens de Obervação

Subitens de Observação

Fonte: Clímaco (2002a: 39)

O roteiro “Organização e Gestão” dirige-se à escola como unidade de gestão, pelo 

que é universal para todas as escolas, independentemente do nível de ensino. De registar 

que lhe está subjacente a ideia de que a organização da escola tem efeitos nos resultados 

organizacionais, pelo que é apresentada como favorecedora i) da articulação dos percursos 

escolares dos alunos num dado território educativo; ii) da superação de situações de 

isolamento e de exclusão social; iii) do reforço da capacidade pedagógica do conjunto dos 

indivíduos e dos próprios estabelecimentos ou rede de estabelecimentos; iv) do uso racional 

dos recursos; v) da criação da qualidade de vida escolar para crianças, jovens e adultos.

De modo a que possamos compreender os aspectos que estão em causa, 

relativamente a cada uma das áreas-chave, já enunciadas no esquema conceptual 

apresentado, torna-se necessário apresentar para cada uma delas os campos de observação e 
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indicadores de desempenho. Estes foram definidos de acordo com os documentos que 

regulam a gestão das escolas, em particular o RAAG, o Decreto Regulamentar nº 10/99, de 

21 de Julho, que estabelece as competências das estruturas de orientação educativa, o 

Decreto-Lei nº 6/2001, de 18 de Janeiro, que define os princípios da reorganização 

curricular do ensino básico, o Estatuto da Carreira Docente e ainda os diplomas referentes à 

distribuição de serviço docente e elaboração de horários (IGE, 2002a: 24).

Quadro 8 – Áreas-chave, campos de observação e indicadores de desempenho relativos ao módulo 
Organização e Gestão

Áreas-chave Campos de observação Indicadores de desempenho46

Órgãos de administração e 
gestão

Assembleia de Escola
Direcção Executiva
Conselho Pedagógico
Conselho Administrativo

Democraticidade
Operacionalidade
Liderança

Estrutura de orientação 
educativa

Departamento Curricular
Coordenação de Turma

Relevância do currículo
Coordenação pedagógica
Monitorização educativa
Envolvimento das famílias

Serviços administrativos Funcionamento administrativo Organização 
Atendimento

Recursos financeiros Orçamento
Receitas
Despesas

Dinâmica
Conformidade

Apoios socioeducativos Auxílios económicos
Cantina
Transportes

Qualidade da prestação de serviços

Equipamentos pedagógicos Biblioteca/Centro de Recursos
Laboratórios
Equipamentos informáticos
Equipamentos desportivos

Qualidade da prestação dos serviços
Apetrechamento
Rendibilização

Planos de acção educativa Projecto educativo
Projecto curricular
Plano de actividades
Regulamento interno

Contextualização
Articulação
Diversificação

Organização pedagógica Constituição de turmas/grupos
Distribuição do serviço docente

Continuidade
Adequação
Constituição de equipas

Actividades de enriquecimento 
curricular

Actividades oferecidas Diversificação

Fonte: IGE (2002a: 23-24).

Os roteiros para a educação pré-escolar, o ensino básico e o ensino secundário organizam-se 

em três módulos correspondentes aos domínios da avaliação: 1) resultados das aprendizagens; 2) 

educação, ensino e aprendizagem; 3) clima e ambiente educativos. Apresentam-se, através do 

  
46 Usamos aqui a expressão utilizada pelo programa embora ela possa ser substituída por critérios de 
avaliação.
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quadro 8, para cada módulo, os campos de observação e indicadores de desempenho 

correspondentes às áreas-chave.

Quadro 9 – Campos de observação e indicadores de desempenho correspondentes às áreas-chave de 
cada um dos módulos do roteiro para os diversos níveis de ensino

Módulo 1 – Resultados das aprendizagens
Áreas-chave Campos de observação Indicadores de desempenho

Sucesso escolar Competências básicas
Qualidade do sucesso
Valor acrescentado
Fluxos escolares

Eficácia
Eficiência

Módulo 2 – Educação, Ensino e Aprendizagem
Áreas-chave Campos de observação Indicadores de desempenho

Projectos curriculares de 
escola e de turmas

Gestão curricular
Organização do trabalho
Avaliação

Articulação
Flexibilidade
Diferenciação
Coerência

O trabalho em sala de aula Natureza das actividades
Gestão do tempo
Diferenciação pedagógica
Relação pedagógica

Clareza
Optimização
Diversidade
Auto-estima
Saber-estar

Os recursos de aprendizagem Materiais de apoio
Actividades experimentais e de 
pesquisa
Tecnologias de informação e 
comunicação
Avaliação do progresso
Modalidades

Diversidade
Acessibilidade
Utilização

Avaliação Avaliação do progresso Finalidade
Regularidade
Retorno da informação

Dispositivos de apoio 
educativo

Modalidades Articulação
Eficácia

Módulo 3 – Clima e Ambiente Educativos
Áreas-chave Campos de observação Indicadores de desempenho

Integração escolar Espaço escolar
Relacionamento
Formação cívica

Qualidade
Segurança
Integração
Comportamento
Participação

Informação e comunicação Nível interno
Nível externo

Diversidade
Adequação
Divulgação

Interacção com o meio Outras escolas
Outras entidades

Cooperação

Dinâmica de escola Equipas educativas
Formação
Auto-avaliação
Liderança

Coesão
Contextualização
Sistematicidade
Mobilização

 Fonte: IGE (2002a: 26, 28,29).

O módulo “resultados das aprendizagens”, como já referimos a propósito do esquema 

conceptual da avaliação integrada, corresponde à dimensão com maior centralidade na avaliação 
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das escolas, ideia reiterada, de novo, pelo documento “apresentação e procedimentos” aquando da 

apresentação dos módulos, quando se diz:

“Este módulo contém o material de base para desencadear o processo de avaliação integrada. De um 

modo geral corresponde, no tempo, ao início do processo. Mas não se confina a esse início, ou à 1ª 

reunião com a escola. Ao longo do trabalho é indispensável estabelecer conexões entre resultados, 

funcionamento e condições de funcionamento, onde se incluem os factores contextuais” (IGE, 

2002a: 26).

Este módulo contempla apenas uma área-chave: sucesso escolar. Para a análise dos 

resultados, a IGE tem em conta os seguintes aspectos: a qualidade do sucesso, reportando-

se esta ao tipo de aprendizagens e competências adquiridas, bem como ao sucesso em 

disciplinas ou áreas disciplinares específicas; a eficácia de cada escola a partir de um 

conjunto diversificado de indicadores de fluxos escolares e o valor acrescentado que a 

escola conseguiu, relativamente ao esperado.

O módulo “educação, ensino e aprendizagem” está direccionado para a avaliação no 

âmbito do currículo, quer o formal, quer o informal. Esta dimensão é considerada “crucial” 

(IGE, 2002a: 26), pretendendo-se com ela “recolher evidências em diferentes campos de 

observação, que operacionalizam alguns aspectos significativos do processo do ensino e da 

aprendizagem” (IGE, 2002a: 27), sendo excluído o objectivo de avaliar o trabalho dos 

professores ou o desempenho dos alunos, individualmente. 

A recolha de informação relativa a esta dimensão é feita a partir de diversas fontes, 

tais como os registos da escola e os registos das práticas lectivas. Para tal, os professores e 

alunos são entrevistados, algumas aulas são observadas, bem como os cadernos diários de 

alguns alunos. Embora o documento “apresentação e procedimentos” deixe ao critério da 

equipa de inspectores as aulas a observar em cada escola, é sugerido que as aulas das 

disciplinas de Português e Matemática sejam privilegiadas, dado o seu “carácter 

estruturante” (IGE, 2002a: 27).

O módulo “clima e ambiente educativo” ganha importância neste modelo de 

avaliação, na medida em que pretende analisar as atitudes que predominam na escola a 

partir das áreas-chave apresentadas no quadro nº 9 e respectivos campos de observação e 

indicadores de desempenho, considerados referências para o “desenvolvimento da escola 

como uma organização que aprende” (IGE, 2002a: 29).



 O percurso da avaliação das escolas, em Portugal, da LBSE à actualidade

259

5.4. Procedimentos

Os procedimentos previstos no PAIE organizam-se em sete fases, podendo cada uma 

delas contemplar vários momentos. Apresentaremos, em seguida, as várias fases e 

respectivos momentos ou aspectos a observar.

Quadro 10 – As fases do programa de implementação do PAIE
Fases Momentos ou aspectos a observar em cada fase
A selecção das escolas
O início do processo Organização da equipa

Definição do calendário
Comunicação às escolas

A visita de informação inicial Apresentação do projecto à escola
O desempenho da escola

O desenvolvimento do processo A recolha de dados e evidências
Os critérios de qualidade
O funcionamento em equipa
O encerramento do trabalho nas escolas

O relatório de escola A estrutura do relatório
- introdução
- a escola
- o desempenho da escola
- linhas de força da acção educativa
- recomendações

O termo e a consequência do processo O lugar da auto-avaliação
A função supletiva da IGE na estratégia da melhoria da 
qualidade
- antes da chegada dos inspectores
- depois da partida dos inspectores

A intervenção sequencial

A selecção das escolas

A IGE propunha-se, em cada ano, implementar a avaliação integrada em cerca 

25% das escolas públicas e privadas que haviam sido intervencionadas por si, no início de 

cada ano lectivo, no âmbito da Actividade Organização do Ano lectivo, sendo que esta em 

cada ano abrangia 50% das escolas regidas pelo RAAG. Com a dimensão anual da amostra, 

num prazo de oito anos, seria possível avaliar todas as escolas47. Ao universo de escolas 

aplicam-se os seguintes critérios de selecção: a dimensão considerada de acordo com o 

número de alunos e de professores e a localização. O Índice de Desenvolvimento Social

(IDS) seria o 2º critério de seriação. 

  
47 De acordo com o Relatório Nacional do ano lectivo 1999/2000 (IGE, 2001), foram avaliadas 107 unidades 
de gestão, sendo 80 delas, escolas singulares e as restantes 27, agrupamentos de escolas. Este conjunto de 
unidades de gestão corresponde a 329 estabelecimentos de ensino. De acordo com o Relatório Nacional do 
ano lectivo 2000/2001 (IGE, 2002d), foram avaliadas 146 unidades de gestão, sendo 97 escolas singulares e 
49 agrupamentos de escolas, correspondentes a 691 estabelecimentos. Nos dois anos foram avaliadas 253 
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O início do processo

A equipa de inspectores é constituída, em regra, por três elementos, podendo este 

número variar em função da dimensão da escola. A equipa integra inspectores de diferentes 

formações, de forma a assegurar a diversidade e adequação de perfis às diferentes tarefas a 

desenvolver na escola. É, então, definido o cronograma, sendo que, em média, para cada 

projecto são necessários entre 52 e 58 dias de trabalho dos inspectores.

A comunicação à escola é feita com uma antecedência de cerca de dois meses 

relativamente à visita. Simultaneamente à comunicação, a IGE solicita à escola uma 

reunião para iniciar o processo de avaliação e o envio dos documentos estruturantes da 

organização da escola (Projecto Educativo, Plano Anual de Actividades e Regulamento 

Interno). Neste momento, é enviado à escola um exemplar do documento “apresentação e 

procedimentos”.

A visita de informação inicial

Esta visita realiza-se cerca de oito semanas após a recepção da comunicação inicial 

com o objectivo de preparar a realização da acção inspectiva. A visita conta com uma 

reunião em que estão presentes48, para além da equipa de inspectores, os presidentes dos 

órgãos de administração e gestão (presidente da assembleia de escola, presidente do 

conselho executivo, presidente do conselho pedagógico), o coordenador do conselho de 

directores de turma, um representante dos coordenadores dos departamentos curriculares, 

um representante dos pais e encarregados de educação na direcção da escola, um 

representante do pessoal não docente e outros elementos que a escola entenda que devam 

participar. 

Com esta primeira visita pretende-se: i) apresentar o projecto, definindo as 

características e a sequência do trabalho; ii) caracterizar a escola; iii) fazer a primeira 

reflexão sobre o desempenho da escola. 

A apresentação do projecto consiste em informar a escola quanto a: i) finalidades 

das avaliações integradas; ii) identificação das grandes áreas que constituem objecto de 

      
unidades de gestão e 1020 estabelecimentos. Relativamente a 2001/2002, não tendo sido publicado o 
relatório nacional, não dispomos de dados.
48 Os elementos de escola mencionados correspondem à realidade de uma escola básica do 2º e 3º ciclos, não 
agrupada, como era o caso da escola objecto do nosso estudo. No caso dos agrupamentos de escolas, a 
constituição do grupo representante da escola era diferente. Sobre o assunto, ver o documento “apresentação 
e procedimentos” (IGE, 2002a: 36).
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análise e avaliação; iii) fontes de informação que vão ser requeridas; iv) metodologia de 

trabalho e v) calendarização.

Nesta primeira visita é dada a oportunidade à escola de se apresentar, dando a 

conhecer aspectos como a população escolar, os recursos humanos, o sucesso, as atitudes e 

os comportamentos dos alunos e a articulação com a comunidade local. Pretende-se que 

esta caracterização faça parte de um processo de auto-avaliação, que simultaneamente 

prepare a avaliação externa (IGE, 2002a: 39).

Tendo em conta os dados sobre o sucesso escolar enviados pela escola no início do 

ano lectivo, a equipa de inspectores apresenta o tratamento que entretanto fez. A escola é 

também informada das aulas e actividades com os alunos que vão ser observadas e os 

elementos que vão ser entrevistados. 

O desenvolvimento do processo

Esta fase corresponde à recolha de dados no terreno com vista à formalização de 

juízos de avaliação sobre o desempenho da escola. Tem a duração de cerca de uma semana 

e inclui uma visita guiada à escola e o trabalho de análise de documentação. A sua 

finalidade é verificar a “correcção dos procedimentos, nomeadamente administrativos e de 

gestão, e permitir enunciar as principais questões a colocar durante as entrevistas” (IGE, 

2002a: 42). As fontes de informação a utilizar são: os actores nos seus múltiplos papéis; as 

actas onde se registam e justificam as decisões relativas à gestão do projecto curricular; os 

dossiers de grupo ou de disciplina; os cadernos e os trabalhos dos alunos49; a observação 

directa das aulas ou de outros trabalhos com os alunos em contextos menos convencionais. 

As técnicas de recolha de dados a utilizar são: análise documental, entrevistas, registos de 

observação de aulas e de observações sistemáticas e formais das instalações e 

equipamentos sociais ou tecnológicos, registos de incidentes críticos – observações 

ocasionais, não estruturadas de pessoas, lugares e situações. 

A escala utilizada na avaliação de cada item e subitem é a que consta do quadro 

seguinte.

  
49 Os cadernos dos alunos eram solicitados via director de turma.
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Quadro 11 – Escala utilizada na avaliação integrada

A B C D
Muito Bom Bom Suficiente Insuficiente

Correcção exemplar em 
quase todos os aspectos 

observados

Correcção na maioria dos 
aspectos observados

Correcções e incorrecções 
em muitos aspectos 

observados

Incorrecções no conjunto 
dos aspectos observados

Fonte: IGE (2002a: 44)

Esta fase termina com uma reunião entre todos os participantes da reunião inicial, e 

outros que a escola pretenda associar ao processo, sendo feita a primeira apreciação do 

trabalho observado. Nesta apreciação são já identificados os pontos fortes e os pontos 

fracos da escola e feitas as principais recomendações. Neste momento, os diversos 

intervenientes podem colocar dúvidas e questões ou mesmo clarificarem alguns aspectos, 

dando-se oportunidade à escola de apresentar o seu ponto de vista.

O relatório de escola

O relatório tem um papel importante no contexto da avaliação integrada, pois é ele 

que permanece para além da acção inspectiva. Por isso, é-lhe atribuída a dupla função: 

informativa, porque informa sobre o desempenho da escola e formativa, porque se constitui 

como um documento útil para a reflexão interna e para a elaboração de um plano de acção 

da escola.

Da estrutura do relatório, destacamos os três últimos pontos: o desempenho da 

escola, as linhas de força da acção educativa e as recomendações, por serem aqueles que 

melhor sustentam a dupla função atrás referida.

O ponto “desempenho da escola” dá conta do posicionamento desta, por referência 

às dimensões observadas, utilizando a escala atrás referida. Desta forma, é possível 

identificar os aspectos em que a escola apresenta melhor desempenho e aqueles em que 

apresenta pior.

No atinente ao ponto “linhas de força da acção educativa”, são apresentados os 

aspectos do desempenho da escola que merecem destaque, quer pela qualidade 

evidenciada, quer por merecerem a adopção de estratégias de manutenção de qualidade.

As recomendações representam uma referência fundamental para a elaboração do 

plano de acção, pois indicam os aspectos em que o desempenho da escola é menos positivo, 

devendo esta, por isso, rever as suas estratégias.
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O termo e a consequência do processo

O processo termina com o envio da versão definitiva do relatório50 à escola, que 

deve ser entregue aos que participaram directamente no processo, bem como ao presidente 

da associação de pais e encarregados de educação.

A partir deste momento a acção da IGE termina na escola. No entanto, para esta, o 

processo continua com o desenvolvimento de um plano de acção que complemente o seu 

plano de actividades, elaborado em conformidade com as prioridades que foram 

seleccionadas a partir da avaliação integrada. O plano de acção é enviado à delegação 

regional da IGE no prazo máximo de 60 dias.

O PAIE previa que todas as escolas voltassem a ser intervencionadas dentro de um 

período de oito anos e que algumas o fossem, numa intervenção mais curta, dois anos após 

a avaliação integrada – intervenção sequencial. 

De registar, ainda, o facto de não haver qualquer consequência para as escolas em 

termos de financiamento, nem para os professores, relativamente aos quais já se disse não 

ser objectivo avaliar o seu desempenho individual, estando apenas previsto que as escolas 

que apresentem uma avaliação insuficiente sejam alvo de acompanhamento intensivo.

Todavia, a divulgação do relatório de escola constitui uma consequência para esta. 

O relatório não só pode ser tornado público pela escola, desde que o faça na íntegra, como 

é divulgado pela própria IGE através do seu sítio na Internet. A consequência da 

divulgação deste relatório pode ser a comparação entre as escolas e a elaboração de 

rankings, ou ainda, a nível local, a competição entre as escolas e o desenvolvimento de 

mecanismos de livre escolha da escola. Pode ainda, sobretudo, no caso de ser a própria 

escola a divulgar os resultados – neste caso porque os considera bons – constituir uma 

estratégia de legitimação perante a comunidade local, ou ainda uma estratégia de markting.

A intervenção sequencial

Esta destina-se a verificar como é que a escola operacionalizou as recomendações 

feitas pelos inspectores aquando da avaliação integrada. Assim, tendo como referência as 

dimensões da avaliação integrada, pretende-se saber: i) o uso que foi feito da informação 

que consta do relatório de escola elaborado pela IGE, em particular no que se refere às 

recomendações feitas; ii) a forma como a escola valorizou as aprendizagens e as 

  
50 A versão definitiva apenas está concluída após o uso do direito de contraditório pela escola, ou seja, após a 
versão inicial, a escola tem 10 dias úteis para reagir e apresentar os seus comentários ao relatório.
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experiências escolares dos alunos; iii) os processos de auto-avaliação conduzidos pela 

escola; iv) os níveis de exigência introduzidos no funcionamento do desempenho.

5.5. Avaliação Integrada e melhoria da escola: a relação enunciada

A melhoria da educação escolar51 é apresentada como uma grande finalidade da 

avaliação integrada a par da prestação de contas. Procuramos aqui, a partir da análise do 

documento “apresentação e procedimentos”, identificar marcas discursivas da relação entre 

a avaliação integrada e a melhoria da escola. 

Logo na “nota prévia” do documento “apresentação e procedimentos” (IGE, 2002a: 

5) diz-se que a avaliação integrada pretende “contribuir para a melhoria da educação 

escolar”. Ainda na nota prévia, no respeitante aos aspectos considerados na avaliação

integrada das escolas, diz-se que estes foram seleccionados pela IGE por serem 

considerados os “mais significativos para a melhoria do desempenho das escolas”. 

Enuncia-se, assim, a relação entre a avaliação integrada e a melhoria da escola, partindo-se 

de um determinado modelo de qualidade, implícito às opções feitas quanto às dimensões e 

critérios de avaliação.

De entre os objectivos da avaliação integrada, há os que se destinam a cumprir a 

finalidade da prestação de contas e os que se destinam a cumprir a finalidade da melhoria. 

Porque aqui nos propomos identificar os aspectos relacionados com a melhoria da escola, 

identificamos os objectivos que se dirigem a essa finalidade (IGE, 2002a: 14): i) valorizar a 

qualidade da experiência escolar dos alunos; ii) devolver informação de regulação às 

escolas, identificando os pontos fortes e fracos do seu funcionamento e contribuindo para a 

manutenção dos níveis de qualidade já alcançados ou para o seu aperfeiçoamento; iii) 

induzir processos de auto-avaliação como a melhor estratégia para garantir a qualidade 

educativa.

A relação entre a avaliação integrada e a melhoria da escola era uma mensagem 

que, explicitamente, a IGE queria passar para os destinatários – as escolas –, pelo que o 

documento “apresentação e procedimentos”, quando aponta as orientações relativas à 

apresentação do programa durante a primeira visita à escola, é claro a este respeito: 

  
51 Também o plano de actividades da IGE para 2002 considera que o PAIE pretende assegurar “a melhoria da 
qualidade das aprendizagens e do funcionamento das escolas” (2002b: 73).
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“a filosofia orientadora da acção não é a de fiscalização da conformidade, mas a de avaliar o 

desempenho das organizações escolares, tendo em conta o seu contexto, de modo a contribuir para a 

sua melhoria” (IGE, 2002a: 38).

De modo a clarificar esta intenção, diz-se ainda que “a IGE está empenhada em 

contribuir para a garantia da qualidade educativa” pelo que a identificação de “pontos 

fortes” e de “pontos fracos” constitui “uma indicação das prioridades de desenvolvimento 

que a IGE recomenda. No seu conjunto, deverão constituir uma proposta de agenda para a 

acção futura” (IGE, 2002a: 38). A IGE reforça, assim, a relação entre a avaliação 

integrada e a melhoria da escola, considerando que os “pontos fracos” e “fortes” 

constituem uma referência para que a escola melhore. A avaliação integrada é, pois, vista 

como pressão externa para a melhoria interna da escola.

Outro aspecto que indica a relação que a IGE estabelece entre a avaliação integrada

e a melhoria da escola reside no próprio relatório de avaliação que se considera 

fundamental para que a escola utilize a informação nele contida para desenvolver o seu 

plano de acção. Ele é mesmo considerado uma “peça fundamental […] útil para a revisão 

interna do próprio desempenho e para a elaboração dos novos planos de acção” (IGE, 

2002a: 48). Neste sentido, é-lhe atribuída a “função de sustentação do desenvolvimento 

educativo local” (IGE, 2002a: 48).

Mas a relação entre a avaliação integrada e a melhoria da escola está também 

presente na ideia do plano de acção a elaborar pela escola após a avaliação, considerando-

se que o processo de melhoria se estende para além do termo da acção inspectiva, ou seja, 

pretende-se que a avaliação tenha impacto na melhoria da escola. Esta ideia é traduzida da 

seguinte forma:

“Tendo em conta as dimensões formativas de todo o processo de avaliação e do Relatório, são 

apontados alguns aspectos prioritários a considerar num futuro plano de acção para melhoria da 

escola ou do agrupamento, ou para a manutenção da sua qualidade” (IGE, 2002a: 51).

E mais adiante, a ideia é reiterada:

“para a escola o processo de melhoria do desempenho continua. Na sequência da leitura atenta do 

relatório de Escola e das recomendações apresentadas pela equipa de inspectores, cada escola deve 

desenvolver um plano de acção que complemente o seu plano de actividades, mas que tem por 

enfoque as prioridades que foram seleccionadas a partir da Avaliação Integrada” (IGE, 2002a: 51).
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A auto-avaliação é uma modalidade de avaliação que o programa pretende 

induzir52, por se considerar que a conjugação desta com a avaliação externa se traduzirá em 

melhoria da escola. Por esta razão, a escola deve desenvolver processos de auto-avaliação,

preparando-se para a avaliação externa e esta, por seu turno, indica pistas à escola para a 

sua auto-avaliação. Por isso se diz que, após a avaliação integrada, “o esforço de melhoria 

do desempenho é da responsabilidade da escola, tendo em consideração as recomendações 

da avaliação integrada, o plano de acção desenvolvido e as modalidades da respectiva 

monitorização que forem entendidas como mais adequadas. Uma forma regular de assumir 

esta responsabilidade será a escola desenvolver processos de auto-avaliação” (IGE, 2002a: 

52).

Parece-nos, então, que há uma relação explícita no plano das intenções entre a 

avaliação integrada e a melhoria da escola. Advertimos o leitor que neste momento 

pretendemos somente identificar a relação enunciada entre a avaliação integrada e a 

melhoria da escola ou, se quisermos, o desenvolvimento organizacional. Isto é, procuramos 

o “dito”, sem nos preocuparmos, por ora, com o “feito”. Este último aspecto constitui uma 

das questões que procuraremos esclarecer com o estudo empírico.

5.6. Em busca dos modelos e perspectivas teóricas subjacentes ao PAIE

Uma vez apresentado o PAIE, vamos tentar identificar, à luz dos pressupostos 

teóricos abordados nos capítulos 1, 2 e 3, os modelos e perspectivas que lhe subjazem, tal 

como ele se apresenta no plano das intenções. Nesta linha de pensamento, tentaremos 

interpretar o programa identificando as perspectivas organizacionais e os paradigmas de 

avaliação que o modelam e, finalmente, os movimentos de mudança organizacional que 

subjazem ao objectivo explícito de contribuir para a melhoria das escolas.

O PAIE é um exemplo da contradição a que Licínio Lima se refere (2002a), a 

propósito da coexistência de diversas perspectivas organizacionais nas práticas e modelos 

de avaliação das escolas. Por um lado, considera-se a escola como uma construção social, 

uma realidade social complexa (Clímaco, 2002a e 2002b; IGE, 2002a), pretendendo-se, por 

isso, envolver os diversos actores organizacionais no processo de avaliação. Esta ideia de 

escola tem subjacentes perspectivas organizacionais que contemplam o simbólico, dando 

  
52 Neste caso a auto-avaliação inscreve-se no conceito de auto-avaliação de “inicativa externa com carácter 
de proposta” (Guerra, 2002b).
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importância às representações que os diferentes actores têm da realidade organizacional em 

que se inserem, subentendendo-se, também, que se admite a existência de diferentes 

interesses, numa perspectiva que radica nos modelos políticos. Também os métodos de 

análise da realidade, usados pelo programa, são subsidiários da investigação qualitativa no 

âmbito das ciências sociais, o que parece constituir o abandono do paradigma positivista, 

mais consentâneo com os modelos racionais. Por outro lado, quando olhamos para os 

objectivos do programa, as dimensões a avaliar e respectivos indicadores de avaliação, 

somos levados a concluir que há também influências de modelos positivistas de pendor 

neotayloriano, quando se valorizam os resultados, quando é a eficácia organizacional que 

está em causa, quando se avalia o desempenho da escola em função do valor acrescentado, 

muito embora estes aspectos mensuráveis, conotados com o paradigma da educação 

contábil (Lima, 2002b), apareçam embrulhados num papel de cor diferente, 

nomeadamente, quando este pretende representar a avaliação dos processos, o uso de 

metodologias qualitativas ou o envolvimento dos actores organizacionais no processo. De 

facto, a centralidade que a dimensão “avaliação de resultados” adquire no conjunto das 

dimensões organizacionais a avaliar, bem como a importância dada a aspectos como a 

liderança e a coesão organizacional, são um bom indicador da prevalência das perspectivas 

neotaylorianas, gerencialistas53 e de modelos normativistas/pragmáticos importados do 

meio empresarial, o que corresponde à tendência da new public management. Nesta lógica, 

a avaliação adquire um valor instrumental, quer ao serviço da “desregulação”, quer da “re-

regulação” pelo Estado (A. Afonso, 2002a: 119), quer como técnica de gestão.

Também do ponto de vista dos paradigmas de avaliação, a avaliação integrada

aparece como um modelo híbrido, pois convoca perspectivas quantitativas e perspectivas 

qualitativas. O paradigma positivista está presente não só pela valorização dos resultados, 

mas também pela função de controlo e de regulação do sistema que lhe está associada. 

Acresce, ainda, o facto de os referentes de avaliação serem definidos externamente à escola 

por um serviço central do ME, aplicados de forma uniforme a todas as escolas, de acordo 

com os roteiros a que nos referimos anteriormente. Muito embora se diga que se tem em 

conta o contexto, de facto, as dimensões e os indicadores de avaliação são definidos de 

forma rígida e uniforme sem a participação das organizações escolares, individualmente. 

  
53 Natércio Afonso (2002b: 100), ao identificar as influências do gerencialismo na administração da 
educação, em Portugal, considera a avaliação integrada das escolas um exemplo dessa influência.
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De outra forma, não seria possível a comparação de desempenhos, nem tão pouco, cumprir 

a função reguladora e de controlo sobre as escolas.

Por outro lado, registamos marcas do paradigma qualitativo na avaliação integrada. 

São elas, por exemplo, o facto de se valorizar a função formativa da avaliação, através do 

objectivo explícito de conduzir à melhoria da escola por processos internos, o apelo ao 

desenvolvimento de processos de auto-avaliação, quando os processos são tidos como 

objecto de avaliação e não apenas os resultados e, também, ao integrar os diferentes actores 

organizacionais no processo de avaliação. 

Assim, somos levados a concluir que o PAIE tem subjacentes os dois paradigmas, o 

que pode ser entendido como uma influência de perspectivas teóricas de avaliação que 

defendem a complementaridade dos dois paradigmas (Requena, 1995; Guerra, 2002a). 

Embora seja um programa de avaliação externa, ele traduz esta complementaridade no 

atinente ao método utilizado, pois combina as técnicas de natureza quantitativa com as 

técnicas de natureza qualitativa e a função reguladora e de prestação de contas com a 

função formativa. Todavia, no que respeita ao seu impacto, apresenta características de 

uma avaliação subsidiária da perspectiva normativa, pois os critérios são definidos 

externamente e uniformes para todas as escolas que constituem a amostra. Os seus 

resultados, ao serem publicados através de um relatório nacional, podem conduzir à 

comparação entre escolas e à sua consequente hierarquização, sendo, neste caso, o controlo 

externo uma das principais funções deste programa. 

Também, no atinente à modalidade de avaliação, o PAIE tem características 

híbridas. Por se tratar de um programa de avaliação da iniciativa externa e conduzido por 

agentes exteriores à escola, constitui uma modalidade externa de avaliação, de acordo com 

a tipologia definida por vários autores (Casanova, 1992; Requena, 1995). Porém, ao tentar 

integrar os actores organizacionais no processo, propondo práticas de auto-avaliação, 

aproxima-se de alguns princípios da modalidade mista, a que chamámos terceira via54. 

Trata-se apenas de uma aproximação, pois na terceira via a modalidade privilegiada é a 

avaliação interna, da iniciativa da escola, sendo os avaliadores externos apenas 

“facilitadores” (Guerra, 2002a e 2002b), enquanto que no PAIE os avaliadores externos 

assumem-se como os líderes do processo, constituindo a participação interna apenas um 

procedimento a observar da parte da Inspecção e o cumprimento de uma tarefa, da parte da 

  
54 Sobre esta questão, ver o capítulo 2 deste trabalho
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escola. Por isso, embora a retórica que consta do PAIE inclua aspectos relativos à 

participação dos actores internos no processo e apesar de pretender induzir a auto-

avaliação, é claramente uma modalidade de avaliação externa, pois a avaliação interna está 

apenas no domínio das intenções dos promotores do programa.

A melhoria da escola é, como vimos, um objectivo enunciado no programa, 

associado à ideia de qualidade. Mas, como referimos no capítulo 3, estes conceitos 

dependem da perspectiva política e teórica que lhes subjaz. O enfoque nos resultados como 

indicadores de eficácia da escola conduz-nos ao movimento das escolas eficazes. De resto, 

o documento “apresentação e procedimentos” considera isso mesmo quando apresenta as 

opções do programa: 

“As opções em que assenta enquadram-se no que a investigação sobre a eficácia escolar tem 

apontado como relevante na análise da escola enquanto objecto de avaliação, no que os decisores 

políticos e seus interlocutores têm considerado importante” (IGE, 2002a: 5-6).

De facto, é possível identificar as marcas do movimento das escolas eficazes no 

PAIE. Desde logo, o esquema conceptual do programa conduz-nos à ideia que as escolas 

podem fazer a diferença. A organização e gestão, o clima de escola, o modo como se 

organiza e processa a educação, o ensino e a aprendizagem influenciam os resultados dos 

alunos. Estes aspectos parecem, assim, determinantes, muito embora seja considerado o 

enquadramento socioeconómico. O valor acrescentado como indicador de eficácia denota 

claramente a influência das escolas eficazes, pelo facto de assentar na ideia de que as 

escolas podem fazer a diferença. Esta ideia está expressa do seguinte modo no relatório 

nacional de 2001/2001:

“Um dos indicadores mais ricos na leitura dos resultados dos alunos e da sua relação com a 

capacidade das escolas em contribuir para melhores aprendizagens/melhores resultados é o valor 

acrescentado. […] o valor acrescentado é um indicador que traduz a diferença entre o sucesso 

alcançado pelos alunos de uma escola e o sucesso que seria de esperar, se esses alunos tivessem um 

sucesso idêntico ao da população de referência. De certa forma, este indicador mostra até que ponto 

umas escolas criaram as condições para ultrapassar dificuldades nas aprendizagens e outras não”

(IGE, 2002c: 112).

Parece-nos clara a presença do pressuposto fundamental das escolas eficazes, 

segundo o qual as escolas fazem a diferença, sendo os factores socioeconómicos 

secundários. Nesta linha, o mesmo relatório, ao apresentar as conclusões, dá um carácter 
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secundário ao efeito dos factores socioeconómicos nos resultados apresentados pelas 

escolas:

“O desempenho das escolas, ajustado às características dos alunos, não tem correlação significativa 

com o índice de desenvolvimento social do concelho onde se localizam, o que indica que outros 

factores – dos alunos, das escolas, dos processos educativos – são mais significativos no 

desempenho escolar do que o contexto local” (IGE, 2002b: 136).

Por outro lado, também é possível identificar aspectos filiados no movimento 

melhoria da escola, nomeadamente, a centralidade que confere à escola nos processos de 

desenvolvimento organizacional, a importância dada aos processos internos da escola, 

olhando-a numa perspectiva holística, a valorização da cultura de escola55 como condição 

para a mudança, a valorização de aspectos como o trabalho colaborativo dos professores e a 

articulação entre os ciclos. Todavia, os processos são sempre vistos como satélites dos 

resultados, ou seja, os processos são considerados importantes na medida em que 

contribuem para os resultados melhores ou piores obtidos por uma escola.

Ainda no que toca à influência da melhoria da escola, de registar a importância 

dada aos processos de auto-avaliação, pois esta reflecte a valorização dos processos 

internos na mudança organizacional. No entanto, à semelhança do que o recente 

movimento da melhoria eficaz da escola defende, o PAIE funciona como pressão externa 

para melhorar. É um programa de avaliação externa, mas pretende fomentar a avaliação 

interna, como forma de conduzir à melhoria da escola. É mais neste sentido que o PAIE se 

revela subsidiário dos movimentos de melhoria da escola, pois quanto ao processo de 

avaliação externa, em si, tendo em conta que serve também a regulação do sistema e da 

prestação de contas, encontramos-lhe muitas marcas do movimento das escolas eficazes. 

Digamos que, também a este nível, o programa se revela híbrido, reflectindo as tendências 

que os estudos internacionais têm vindo a seguir sobre a melhoria da escola, ou seja, a 

combinação entre as escolas eficazes e a melhoria da escola. Não podemos esquecer que o 

desenvolvimento organizacional da escola tem sempre subjacentes orientações políticas e, 

quando a tendência internacional tem sido para seguir um caminho neoliberal, em que a 

gestão baseada na escola e a new public management são modelos de referência, o 

desenvolvimento organizacional da escola, necessariamente, tem que convocar aspectos da 

  
55 Entre os aspectos que o programa mobiliza, contam-se o “clima e cultura de escola orientados para o 
sucesso” (IGE, 2002a: 17).
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eficácia escolar, mais conotada com a lógica racionalista, neotayloriana, de matriz 

gerencialista. Porém, a ideia de autonomia da escola, não podia deixar de fora aspectos 

relacionados com a sua melhoria, pelo que os encontramos também no PAIE, embora, 

como assinalámos no capítulo 4, a autonomia se situe ao nível da retórica, constituindo, 

deste modo, a justificação para os programas de avaliação das escolas. Aliás, os programas 

de avaliação das escolas têm reflectido esta dupla influência contraditória – entre a lógica 

racionalista e a lógica da melhoria que convoca influências de modelos organizacionais que 

apelam aos aspectos simbólicos. Pensamos que esta tensão está também presente no PAIE

que, de resto, é um programa que reflecte influências de diversos programas europeus (N. 

Afonso, 2002b: 102), nomeadamente, dos trabalhos desenvolvidos pela SICI (Standing 

International Conference of Central and General Inspectorates of Education), o que, numa 

leitura neo-institucional, nos permite concluir que o PAIE resulta da contaminação 

institucional, por processos isomórficos.





 





 

PARTE III
O ESTUDO EMPÍRICO





 

Capítulo 6
A investigação empírica: opções metodológicas e apresentação do 
contexto

O estudo de caso constitui a nossa opção metodológica para o estudo empírico, pelo que, 
aqui, apresentamos as razões que a fundamentam. Um estudo de caso implica um 
contexto, sendo este uma escola básica dos 2º e 3º ciclos da rede pública, que designamos 
ficticiamente por Escola EB, cuja escolha justificamos e cuja caracterização apresentamos, 
tendo em conta o estudo empírico que nos propomos desenvolver. Mas um estudo 
empírico implica recolha de dados, pelo que apresentamos, também, todos os 
procedimentos tidos na sua recolha, bem como no seu tratamento.
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1. O estudo de caso como opção metodológica

Como já adiantámos na introdução, no âmbito das abordagens qualitativas, optámos 

pelo estudo de caso, na medida em que ele permite estudar um determinado fenómeno em 

profundidade, identificando as interacções em presença, como assinala Judith Bell:

“A grande vantagem deste método consiste no facto de permitir ao investigador a possibilidade de se 

concentrar num caso específico ou situação e de identificar, ou tentar identificar, os diversos 

processos interactivos em curso. Estes processos podem permanecer ocultos num estudo de maior 

dimensão, mas poderão ser cruciais para o êxito ou fracasso de sistemas ou organizações” (Bell, 

2002: 23).

Também Pardal e Correia (1995: 23) se referem ao estudo de caso como “estudos 

que correspondem a um modelo de análise intensiva de uma situação em particular” ou, 

como assinalam Lüdke e André (1986: 19), num estudo de caso “o pesquisador procura 

revelar a multiplicidade de dimensões presentes numa determinada situação ou problema, 

focalizando-a como um todo”. Deste modo, pensamos que o estudo de caso se adequa ao 

objectivo de desocultar o processo de avaliação integrada, tomando como caso de estudo a 

Escola EB.

A literatura aponta ao estudo de caso algumas debilidades, sendo, talvez, a mais 

significativa, a de não permitir generalizações (Bell, 2002: 24; Pardal e Correia, 1995: 24). 

Porém, como assinalam Pardal e Correia (1995: 24), “não é só o poder de generalização 

que dá cientificidade a uma metodologia”, mas o rigor com que o estudo é feito. Quanto à 

possibilidade de generalização, há algumas generalizações possíveis de fazer a partir de um 

estudo de caso, que na literatura aparecem sob a designação de “generalização 

naturalística”1 (Lüdke e André, 1986). Esta permite ao leitor relacionar o caso estudado 

com outros do seu conhecimento, estabelecendo relações e encontrando pontos comuns, o 

que é generalizar, como assinalam Lüdke e André quando referem: 

  
1 Também Licínio Lima, ao referir-se às possibilidades de “generalização naturalística” a partir de estudos de 
caso, diz o seguinte: “[...] outras acepções e modalidades de generalização são possíveis através do estudo de 
caso, na medida em que não se descure a análise dos contextos mais globais e com eles se relacione o 
contexto específico e concreto estudado e, ainda, na medida em que confira ao leitor a capacidade de ajuizar 
até que ponto o estudo realizado é semelhante, ou não, a outros que são do seu conhecimento” (Lima, 1998: 
30).
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“A generalização naturalística ocorre em função do conhecimento experiencial do sujeito, no 

momento em que este tenta associar dados encontrados no estudo com dados que são frutos das suas 

experiências pessoais” (1986: 19).

Se pensarmos que as escolas, ao pertencerem ao mesmo “campo organizacional”2

(Dimaggio e Powell, 1991b), apresentam aspectos comuns que resultam de processos 

isomórficos em relação ao meio institucional e, ainda, que o PAIE é um programa de 

avaliação externa concebido para o universo de escolas do mesmo tipo – portanto 

pertencentes ao mesmo “campo organizacional” –, o leitor encontrará, certamente, aspectos 

comuns a outras organizações escolares sujeitas a avaliação integrada. Porém, alertamos 

que as generalizações serão sempre da responsabilidade do leitor, dependendo da sua 

experiência e do conhecimento de outros contextos, que poderá relacionar com o contexto 

aqui estudado.

A escolha da escola teve como primeiro critério a amostra de escolas da área da 

DREC que tinham sido objecto de avaliação integrada. Do conjunto de escolas, 

seleccionámos o ano 2001/2002 por duas ordens de razões: a primeira prende-se com a 

maior probabilidade de encontrarmos ainda em funções na escola um conjunto significativo 

de actores participantes no processo de avaliação integrada, dada a proximidade temporal 

com o facto. A segunda, porque a mesma proximidade temporal nos dava mais garantias 

quanto à memória que os actores guardavam do processo de avaliação integrada.

Deste conjunto de escolas – da área geográfica da DREC com avaliação integrada

em 2001/2002 –, a tipologia que nos convinha era uma escola não agrupada3, Secundária 

com 3º ciclo do Ensino Básico ou Básica dos 2º e 3º ciclos4. De entre este conjunto de 

escolas, a imprescindível disponibilidade dos órgãos de gestão da escola para a viabilização 

do estudo, bem como a proximidade em relação ao nosso local de trabalho e de residência 

foram critérios fundamentais para a escolha da escola. Da conjugação dos critérios atrás 

  
2 Já nos referimos ao conceito de “campo organizacional” no capítulo 1, tal como é entendido por estes 
autores, que relembramos. Portanto, “campo organizacional” designa o conjunto de organizações 
identificadas por pertencerem a uma mesma área de actividade (DiMaggio e Powel, 1991b: 64-65), como 
sejam as escolas, os hospitais. Em sentido idêntico, Scott e Meyer (1992) apresentam o conceito do “societal 
sectores”, que consideram como campos ou sectores, cujas fronteiras são funcionais e não geográficas, ou 
seja, é a semelhança funcional que define “societal sectors”(1992: 137).
3Uma vez que a constituição dos agrupamentos decorreu fundamentalmente no ano lectivo 2001/2002, partir 
para um estudo em 2002/2003, numa organização escolar agrupada, significaria encontrar uma escola com 
características diferentes daquelas que tinha à data da avaliação integrada. Daí, a opção por uma escola 
singular.
4 A preferência por esta tipologia tem a ver com o facto de sermos professora do 3º ciclo do ensino básico e 
do ensino secundário e de exercermos funções numa escola secundária com 3º ciclo do ensino básico.
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expostos, a Escola EB emergiu como uma das poucas escolas possíveis para a realização do 

nosso estudo. Foi factor decisivo o facto de na fase exploratória quanto à escola a escolher, 

termos tido conhecimento que a Escola EB não teria ficado indiferente5 à avaliação 

integrada. Advertimos, no entanto, que a escolha da escola não teve subjacente a 

preocupação em encontrar um caso “típico” ou “atípico” (Lüdke e André, 1986: 23; 

Bogdan e Biklen, 1994: 94); a Escola EB pode ser um caso “típico”, na medida em que se 

assemelha a outras do seu campo organizacional, externamente avaliadas no âmbito do 

PAIE, sobretudo, sendo este um programa estandardizado. Todavia, ela é também um caso 

“atípico”, na medida em que as escolas apresentam também características distintivas, o 

que, aliás, faz delas unidades organizacionais. Sobre o estudo de caso, Lüdke e André 

(1986: 17) assinalam que “o caso pode ser similar a outros, mas é ao mesmo tempo 

distinto, pois tem um interesse próprio, singular. […] O interesse, portanto, incide naquilo 

que ele tem de único, de particular, mesmo que posteriormente venham a ficar evidentes 

certas semelhanças com outros casos ou situações”. Deste modo, a Escola EB é 

simplesmente um caso, sendo a questão da generalização enquadrada pela “generalização 

naturalística”, cabendo, portanto, ao leitor6 fazê-la ou não.

Muito embora o estudo de caso nos oriente, à partida, para uma metodologia 

qualitativa ao pretender estudar em profundidade uma determinada situação, caracteriza-o a 

flexibilidade quanto às técnicas a utilizar7, pelo que podemos recorrer a técnicas associadas 

ao método qualitativo, como o são as entrevistas, a observação participante, mas também a

outras técnicas que, muitas vezes estão associadas ao método quantitativo, como seja o 

inquérito por questionário, tendo em conta o posicionamento que assumimos na introdução, 

quando recusámos a perspectiva redutora que opõe quantitativo/qualitativo e, em 

  
5 Esta afirmação resulta do facto de a escola, nomeadamente o Conselho Pedagógico, ter proposto ao centro 
de formação, de que é associada, uma acção de formação que apresentou como consequência directa da 
avaliação integrada.
6 Lüdke e André (1986: 23), sobre a “generalização naturalística”, acrescentam que esta “ocorre, no âmbito 
do indivíduo, através de um processo que envolve conhecimento formal, mas também impressões, sensações, 
intuições”.
7 Sobre esta flexibilidade, Pardal e Correia dizem o seguinte: “num estudo de caso, […], o pesquisador pode 
recorrer a uma grande diversidade de técnicas, facto que tanto pode ser determinado pelo quadro teórico de 
que se possa ter socorrido e das hipóteses que tenha elaborado, como da especificidade da situação, ou de 
ambas as condições: inquérito por questionário, entrevista, análise documental, observação participante …” 
(1995: 23). Também Almeida e Pinto (1995: 95) apontam a flexibilidade do estudo de caso como uma das 
suas principais características, que permite uma utilização ampla e livre de técnicas. Por seu turno, Judith 
Bell, sobre esta questão diz: “Classificar uma pesquisa como quantitativa, qualitativa ou etnográfica, como 
inquérito ou investigação-acção, etc., não significa que o investigador, uma vez escolhido um determinado 
tipo de abordagem, não possa mudar os métodos normalmente associados a esse estilo” (2002: 20).
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concordância com Marli André (1995), assumimos o recurso ao número sempre que ele 

ajude a clarificar o qualitativo. Deste modo, são as técnicas que melhor se adequam ao 

estudo em causa que devem ser seleccionadas: 

“Apesar de a observação e as entrevistas serem os métodos mais frequentemente utilizados nesta 

abordagem, nenhum método é excluído. As técnicas de recolha de informação seleccionadas são 

aquelas que se adequam à tarefa” (Bell, 2002: 23). 

Aliás, o estudo de caso, na opinião de alguns autores, não é um método, mas uma 

expressão para designar uma família de métodos:

“um termo global para uma família de métodos de investigação que têm em comum o facto de se 

concentrarem deliberadamente sobre o estudo de um determinado caso (Adelman, citado por Bell, 

2002: 22).

Deste modo, recorremos a várias técnicas para a recolha de informação, a saber: 

entrevista, inquérito por questionário e análise documental, tendo como objectivo último 

recolher dados e, a partir da sua triangulação, interpretar a realidade. Retomaremos as 

opções metodológicas, nomeadamente, as que se relacionam com as técnicas utilizadas e o 

tratamento da informação quando nos referirmos aos procedimentos de investigação.

2. Caracterização da Escola EB

Feita a opção pelo estudo de caso, impõe-se caracterizar a escola onde 

desenvolvemos o trabalho de campo que sustenta o estudo empírico de modo a torná-lo 

compreensível.

Trata-se de uma escola básica dos 2º e 3º ciclos, não agrupada8, a que atribuímos o 

nome fictício9 de Escola EB, por referência à sua tipologia. Pretendemos contextualizar a 

escola no seu meio, bem como caracterizar os aspectos organizacionais que considerámos 

mais relevantes para o estudo em causa, partindo de dados constantes em documentos 

institucionais, sempre que se revelarem oportunos, dos dados obtidos através das 

entrevistas, mas também do contacto informal com vários dos seus actores.

  
8 A Escola EB veio a constituir sede de um agrupamento vertical no ano lectivo 2003/2004. Nos anos a que 
se reporta o nosso estudo – anos lectivos 2001/2002 e 2002/2003 – a Escola EB constituía uma unidade de 
gestão simples, ou seja, não agrupada.
9 Do protocolo que estabelecemos com o órgão de gestão, constava a garantia de anonimato da escola.
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2.1. A escola e o meio institucional: que caracterização no âmbito deste 

binómio?

Tomamos aqui a escola como uma organização aberta pelo que as suas fronteiras 

são fluidas e indefiníveis. Do mesmo modo, o meio institucional da escola não tem 

fronteiras definidas e podemos mesmo falar em meios e não em meio, tal é a diversidade de 

meios que afectam as organizações escolares, em geral. O meio institucional da Escola EB 

inclui os vários organismos centrais e regionais do Ministério da Educação, a Universidade, 

os académicos, os sindicatos, as outras escolas, sobretudo as mais próximas, o centro de 

formação, os pais e encarregados de educação, a associação de pais e encarregados de 

educação, os agentes económicos, as autarquias. Embora quando convocamos uma 

perspectiva neo-institucional, sejamos levados a concluir que as organizações escolares, 

por integrarem o mesmo “campo organizacional” (DiMaggio e Powell, 1991b) ou “societal 

sectors” (Scott e Meyer, 1992), tendem a organizarem-se e a funcionarem de forma idêntica 

em resultado de processos isomórficos de resposta ao meio institucional (DiMaggio e 

Powell, 1991b), entendemos que este pressuposto não dispensa a caracterização da Escola 

EB, dada a natureza do estudo que pretendemos realizar. Não são apenas razões 

metodológicas que o justificam – trata-se de um estudo de caso10 –, mas também razões 

que se prendem com a natureza da avaliação integrada que parte do pressuposto que a 

escola é uma organização, reconhecendo-lhe individualidade, defendendo uma avaliação 

contextualizada, pelo que não seria possível compreender o problema em toda a sua 

dimensão sem a caracterização contextualizada da escola que constitui o nosso estudo de 

caso. Por outro lado, o impacto da avaliação integrada numa determinada organização só 

pode ser compreendido conhecendo as características dessa organização e o meio em que 

ela se insere, não só porque vários dos elementos desse meio constituem agentes de 

institucionalização que importa conhecer, mas também porque os efeitos verificados na 

organização podem depender das suas características internas e do seu contexto local. 

  
10 Lüdke e André, ao referirem-se às características do estudo de caso, assinalam a ênfase no contexto, 
dizendo: “um princípio básico desse tipo de estudo é que, para uma apreensão mais completa do objecto, é 
preciso levar em conta o contexto em que ele se situa” (1986: 18).
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2.2. A escola e a sua inserção na comunidade local

A Escola EB é uma escola básica do 2º e 3ºciclos11 que integra a rede pública, 

situada numa freguesia, que designaremos por Freguesia, de uma cidade marítima do 

litoral centro-norte, a que chamaremos apenas Cidade. Em meados do séc. XIX o lugar e 

povoados da Freguesia integravam uma das duas freguesias em que se dividia a Cidade. O 

crescimento populacional e económico da Cidade e a vontade das gentes da Freguesia

fizeram com que, no final da década de 60, o lugar e povoados vizinhos fossem elevados à 

categoria de freguesia.

A Freguesia apresenta características híbridas entre a urbanidade e a ruralidade que 

advêm do facto de a agricultura ter sido a actividade económica que marcou esta zona 

envolvente da Cidade desde o final da Idade Média, início da Idade Moderna, verificando-

se ainda hoje a existência desta actividade tradicional, mais como actividade complementar 

à subsistência do agregado familiar do que como actividade principal.

O crescimento da Cidade tem vindo, nas últimas décadas, a esbater a diferença, 

outrora nítida, entre o centro da Cidade – urbano – e as “redondezas” – rurais – pelo que 

hoje, apesar do hibridismo, a que nos referimos atrás, a Freguesia exibe fortes marcas de 

urbanidade, resultantes da expansão da cidade para o seu território e da procura de 

habitação por populações, cujo estilo de vida é tipicamente urbano. A urbanidade como 

característica que marca a Freguesia na actualidade é, aliás, assumida pela Escola EB, 

quando no seu Projecto Educativo 2002/2005, ao referir-se ao meio envolvente, considera 

que a Freguesia é “cada vez mais um meio urbano e menos um meio rural” (PE, 2002: 3). 

Ao consultarmos os censos de 2001, não restam dúvidas quanto ao crescimento da 

Freguesia, relativamente aos dados dos censos de 1991: no que respeita a alojamentos, 

registou-se um aumento de 37,5%; quanto à população residente, um aumento de 22,8%; e 

quanto ao número de famílias, um aumento de 37,5%. Estes dados, quando comparados 

com os dados nacionais, permitem concluir que a Freguesia teve um crescimento cinco 

vezes superior ao que se verificou globalmente no país e o dobro do crescimento global do 

concelho de que a Cidade é a sede. Não admira, pois, que este crescimento se traduza em 

mais urbanidade e menos ruralidade. O crescimento, atrás referido, foi acompanhado pela 

criação de estruturas e equipamentos sociais e culturais que lhe permitem um grande 
  

11 A escola ministra também o ensino recorrente, quer do 2º, quer do 3º ciclo. O primeiro é da 
responsabilidade da Extensão Educativa, disponibilizando a Escola EB o espaço e os professores. Quanto ao 
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dinamismo12 e até autonomia relativamente ao centro da Cidade, apesar da curta distância a 

que se encontra desta. Como ilustração da afirmação anterior, a Freguesia conta com várias 

associações de índole social, cultural e desportiva13.

A Escola EB iniciou a sua actividade em 1992/93, coincidindo assim com a 

expansão da Freguesia, por um lado, e da escolaridade obrigatória de nove anos, por outro.

É, pois, mais uma das muitas escolas do 2º e 3º ciclo do ensino básico construídas por todo 

o país, no final da década de 80 e início da década de 90, em resultado da democratização 

do ensino conjugada, nalgumas regiões, com o crescimento demográfico, como é o caso da 

Cidade e da Freguesia.

A inter-relação entre a Escola EB e a comunidade da Freguesia parece ser uma 

realidade e uma preocupação da escola, conforme se pode ler no seu Projecto Educativo 

para 2002/2005:

“A Escola é sentida e reconhecida pela Comunidade envolvente e pela autarquia como parceira 

privilegiada, como foco dinamizador de desenvolvimento como interlocutora em actividades e 

projectos” (PE, 2002: 3).

Neste sentido, a Escola EB mantém várias parcerias com estruturas locais14. 

Consultando os boletins informativos publicados pela Junta de Freguesia, somos 

levados a concluir que há uma relação estreita entre a escola e a autarquia da Freguesia, 

pelas referências frequentes que deles constam à Escola EB.

A Escola mantém ainda relações de colaboração com outras entidades sedeadas na 

Cidade, nomeadamente a Universidade, recebendo nos últimos anos núcleos de estágio 

constituídos por alunos daquela instituição de ensino superior.

      
segundo, funciona sob a tutela da escola quer nas suas instalações, quer num pólo numa freguesia vizinha. 
Esta modalidade de ensino não foi objecto da avaliação integrada.
12 A Escola EB reconhece à freguesia em que se insere um grande dinamismo e desenvolvimento, quando no 
Projecto Educativo 2002/2005, assim se lhe refere: “A freguesia […] caracteriza-se pelo seu dinamismo, 
empreendorismo e desenvolvimento globais” (PE, 2002: 3).
13 Sociedade Musical, um Centro Paroquial, uma Biblioteca Popular, uma Associação Musical e Cultural, 
uma Fundação, uma Associação de Jovens, uma UNIVA, uma Comissão de Melhoramento, um Grupo de 
Jovens, um Coro, um Centro de Animação Comunitário, um Núcleo de Arte, uma Comissão Social, um 
Centro Desportivo, uma Associação Social e Cultural da Terceira Idade e Autodidáctica e Centro de 
Atendimento a Toxicodependentes.
14 Unidade de Saúde, Centro Paroquial, Centro de Dia para idosos, C.A.T. distrital, Biblioteca Popular, 
Centro Desportivo, Fanfarra, Sociedade Musical, Fundação, Centro de Animação Comunitário, Associação 
Social e Cultural da 3ª Idade e Autodidacta, Associação de Apoio ao Emigrante, Núcleo de Arte, Associação 
de Jovens, Comissão de Melhoramento (Informação constante do Projecto Educativo para 2002/2005, datado 
de Maio de 2003).
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2.3. O espaço físico da Escola

A escola, enquanto espaço físico, é constituída por um edifício de rés-do-chão e 

primeiro andar, de tipologia “T24”15, que alberga todas as salas de aula, salas específicas 

(laboratórios, salas de Educação Visual, Educação Tecnológica, Educação Musical e de 

Informática), biblioteca/centro de recursos, sala de estudo, refeitório e bufete, papelaria, 

serviços de administração escolar, salas de trabalho e sala de professores. Desde 2002 conta 

também com a existência de um pavilhão gimnodesportivo, cuja construção permitiu 

libertar os antigos balneários e transformá-los em oficinas de manutenção e uma sala de 

cerâmica.

O edifício está envolto por extensos espaços que incluem os campos de jogos e 

jardins, cujo arranjo não passa despercebido aos olhos de quem a visita ou por lá passa. Os 

limites físicos da escola estão bem demarcados pela existência de um gradeamento em 

redor de todo o espaço escolar, que a delimita do casario envolvente, uma vez que a escola 

se localiza no centro da Freguesia, centralidade que facilita a acessibilidade aos alunos que 

a frequentam.

2.4. Os actores organizacionais

Por actores organizacionais entendemos aqueles que na escola-organização 

desempenham um determinado papel que, por ser uma construção social, faz deles 

categorias simbólicas, facilmente reconhecidas por todos. São os actores organizacionais 

que no dia-a-dia dão vida à organização através do desempenho dos seus papéis, mas 

também dos interesses e estratégias que se jogam no palco organizacional, aspectos que, no 

entanto, não vamos aprofundar na sua caracterização. Aqui, pretendemos apenas 

contextualizá-los na organização em função do número, da categoria sócio-económica, da 

situação profissional e das funções que desempenham. As categorias de actores que 

constituem o elenco que vamos apresentar são os alunos, os professores, o pessoal não 

docente, mas também os pais e encarregados de educação Caracterizaremos estas 

categorias reportando-nos apenas aos anos lectivos a que respeita o nosso estudo, ou seja, 

2001/2002 e 2002/2003. As fontes de informação foram fundamentalmente o Projecto 

Educativo da Escola EB (PE), quer a versão de 1999/2002, quer a versão de 2002/2005, 

  
15 Esta tipologia significa que a escola foi concebida para 24 turmas.
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bem como o Regulamento Interno (RI) em vigor nos dois anos. Socorremo-nos também de 

outros documentos da escola, ou de informação directa prestada pelos seus responsáveis.

2.4.1. Os alunos

Como podemos constatar a partir dos dados do quadro seguinte, o grupo dos 

discentes é, numericamente, compatível com a dimensão da escola – trata-se de uma escola 

relativamente pequena –, tendo-se registado um aumento de 4,7% no ano lectivo 

2002/2003, relativamente ao ano lectivo anterior. Verifica-se também que o número de 

alunos que frequenta o 3º ciclo é superior ao que frequenta o 2º ciclo, sendo uma das razões 

óbvias a diferente duração dos dois ciclos.

  Quadro 12 – Distribuição dos alunos por ciclo em 2001/2002 e 2002/2003
Ano lectivo 2001/2002 Ano lectivo 2002/2003

Alunos matriculados Alunos matriculados

2º ciclo 3º ciclo 2º ciclo 3º ciclo

191 233 181 263

Total         
424

Total
444

 Fonte: dados fornecidos pela escola

De acordo com os elementos constantes do PE 2002/2005, como, de resto, já 

acontecia no anterior (1999/2002), a maioria dos alunos que frequenta os dois ciclos 

apresenta idades ajustadas ao ano que frequenta.

Embora a maioria dos alunos resida na Freguesia – “uma larga maioria”, como 

assinala o PE 2002/2005 – a escola capta alunos também de outras freguesias vizinhas do 

concelho. A deslocação destes até à escola não demora mais de 15 minutos e faz-se 

maioritariamente por meio próprio (a pé, de bicicleta ou de carro) ou de autocarro. Os 

alunos dos dois ciclos têm actividades extra-escolares, como sejam a música, actividades 

desportivas, escuteiros, catequese, etc. (PE, 2002: 5).

O texto do Projecto Educativo salienta que os alunos estão satisfeitos com a escola 

(PE, 2002/2005: 5). Esta ideia é corroborada pelos dados que obtivemos através das 

entrevistas aos alunos:

“É boa. Agora que já tem pavilhão … Gosto de cá andar.” (E16)
“É uma boa escola. Gosto de andar cá.” (E17)
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Os alunos estão agrupados em turmas e são representados pelo delegado e 

subdelegado no respectivo conselho de turma e no conselho pedagógico, nos termos 

definidos no RI. 

2.4.2. Os professores

Os professores distribuem-se pelos dois ciclos (2º e 3º), sendo o grupo do 3º ciclo 

numericamente superior ao do 2º ciclo. A partir da análise da situação profissional dos 

docentes ao serviço da escola, conclui-se que o corpo docente do 2º ciclo é mais estável, 

havendo uma maior mobilidade no 3º ciclo. Assim, no 2º ciclo, a maioria dos professores 

pertence ao quadro de nomeação definitiva (QND), 69% em 2001/2002 e 74,2% em 

2002/2003, sendo pequeno o grupo de professores contratados ou destacados. No 3º ciclo, a 

situação é inversa. Em 2001/2002, 31 dos professores do 3º ciclo (62%) não pertencem ao 

quadro da escola, encontrando-se na situação de contratados, destacados, quadro de zona 

pedagógica (QZP) ou estagiários. No ano lectivo 2002/2003, os professores nesta situação, 

no total de 29, correspondem a 58% dos professores do 3º ciclo. Pelo exposto, a mobilidade 

dos professores do 3º ciclo é grande, sendo que apenas 23 dos 50 professores do 3º ciclo 

(46%) se encontravam ao serviço da escola nos dois anos lectivos16, enquanto que no 2º 

ciclo o número de professores que se manteve de um ano para o outro é de 23 em 32, ou 

seja 72%. 

Quanto ao género, o feminino domina na Escola EB, como de resto é a tendência 

nacional. A maioria dos professores tem mais de seis anos de serviço e a sua idade 

distribui-se pelo intervalo entre os 31 e 50 anos. A licenciatura é a habilitação académica 

dominante.

  
16 Curiosamente, a IGE, no relatório da avaliação integrada, indica como ponto forte da escola a estabilidade 
do corpo docente: “existência de um corpo docente motivado e estável”, quando a situação em 2001/2002 era 
de 62% dos professores sem vínculo à escola.
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Quadro 13 – Distribuição dos professores por categoria e por ciclo em 2001/2002 e 2002/2003
Ano lectivo 2001/2002 Ano lectivo 2002/2003Categoria profissional

2º ciclo 3º ciclo Total por 
categoria

2º ciclo 3º ciclo Total por 
categoria

QND (quadro de nomeação 
definitiva)

22 19 41 23 21 44

QZP (quadro de zona 
pedagógica)

2 4 6 1 7 8

Destacado 3 8 11 2 10 12
Contratado 5 11 16 5 6 11
Estagiário 0 8 8 0 6 6

32 50 82 31 50 81
Fonte: dados recolhidos a partir das listas de professores fornecidas pela Escola

Quanto ao local de residência, os professores, em geral, residem na Cidade ou

noutras freguesias do concelho, não se encontrando, portanto, afastados do local de 

residência. Aliás, a centralidade da escola, praticamente dentro dos muros da Cidade, faz 

com que seja pretendida pelos professores. Os que nela trabalham, na sua maioria, sentem-

se satisfeitos, aspecto que é sinalizado no PE 2002/2005 e que nós fomos percebendo, 

também, através dos contactos informais com os professores durante a nossa presença na 

escola ao longo dos meses em que aí fizemos o trabalho de campo.

2.4.3. O pessoal não docente

O pessoal não docente distribui-se pelas categorias de auxiliar de acção educativa, 

pessoal operário e pessoal administrativo. Pode incluir também um(a) psicólogo(a), 

situação que se verificou nos dois anos a que nos reportamos, embora a tempo parcial. A 

categoria maioritária é a dos auxiliares de acção educativa e são estes, de entre o pessoal 

não docente, que pelas suas competências funcionais, mais contacto têm com os alunos e 

também com os professores. Em 2001/2002, o pessoal não docente totalizava 34 elementos 

e em 2002/2003, 30 elementos.

Tal como se verifica com os professores, também o pessoal não docente se apresenta 

maioritariamente no feminino. As habilitações apresentadas por este corpo da escola 

variam entre a escolaridade básica que, de acordo com a idade, pode ir da 4ª classe ao 9º 

ano e o bacharelato. As habilitações dependem também das categorias, apresentando o 

pessoal administrativo maior homogeneidade quanto às habilitações, em regra o ensino 

secundário. Sendo categorias profissionais recrutadas entre candidatos sem habilitação 

profissional, têm, no entanto, frequentado, nos últimos anos, diversas acções de formação 

que os têm formado para o exercício das competências funcionais que lhes são atribuídas. 
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Do ponto de vista do vínculo laboral, a situação dominante concentra-se na pertença 

ao quadro e no “contrato administrativo de provimento”. Apesar da precariedade inerente a 

esta última situação, ela permitia a sua permanência na escola durante alguns anos. Quanto 

ao local de residência, o pessoal não docente reside fundamentalmente noutras freguesias 

do concelho.

Para a gestão diária do pessoal auxiliar de acção educativa, há uma encarregada que 

desempenha o papel de mediadora entre os seus pares e o conselho executivo. O mesmo 

acontece com o pessoal administrativo que tem uma chefe.

O pessoal não docente participa no “governo” da escola, estando representado tanto 

na assembleia de escola, como no conselho pedagógico. 

2.4.4. Os pais e encarregados de educação

O papel ou os papéis que os pais/encarregados de educação desempenham na 

escola, quer do ponto de vista legal, enquanto participantes nos órgãos de direcção e 

gestão17 e nas estruturas de orientação educativa18, quer como intervenientes activos 

integrados em associações de pais/encarregados de educação em que podem assumir o 

papel de parceiros, ou simplesmente como consumidores (Silva, 2003; Sá, 2003), faz deles 

um grupo cuja implicação na vida da escola nos levou a incluí-los nos actores 

organizacionais. Acresce a estas razões, o facto de os pais/encarregados de educação, 

através do presidente da associação de pais/encarregados de educação, terem sido 

chamados a participar como os restantes actores organizacionais, aqui seleccionados, na 

avaliação integrada.

De entre os aspectos que poderíamos seleccionar para caracterizar esta categoria, 

considerámos as habilitações académicas e a actividade profissional, por estarem 

habitualmente associadas ao capital cultural e habitus das famílias dos alunos (Silva, 2003).

Estes aspectos, numa perspectiva sociológica, são factores relevantes, quer no sucesso 

  
17 No âmbito do Decreto-Lei nº 115-A/98, de 4 de Maio, os pais e encarregados de educação estão 
representados no “governo” das escolas ao nível da Assembleia de Escola e do Conselho Pedagógico. Fazem 
também parte dos colégios eleitorais que elegem a Assembleia de Escola e o Conselho Executivo.
18 De acordo com o actual quadro normativo, os pais /encarregados de educação fazem parte dos conselhos 
de turma, excepto quando estes reúnem para avaliação dos alunos.
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educativo dos alunos19, quer no tipo de participação dos pais na escola. Quanto à 

participação dos pais na escola, vários autores têm defendido que, à luz da perspectiva de 

mercado, constitui uma estratégia de classe, sendo as classes médias, detentoras de maior 

“capital cultural”, aquelas que dela tiram partido20, usando a informação disponível sobre a 

escola. Nesta informação podemos incluir os resultados da avaliação institucional, o que, 

para o nosso estudo, releva esta perspectiva. 

São os pais esclarecidos da classe média que habitualmente têm uma postura mais 

interventiva na escola, participando nos seus órgãos e reuniões21, assumindo-se como 

“colaboradores” e “parceiros”, papel que lhes é facilitado pelo domínio e identificação com 

a “gramática da escola” (Sá, 2003). São estes que normalmente correspondem ao perfil de 

pai/encarregado de educação esperado pela escola, ou seja que representa o papel de “pai 

responsável” (Sá, 2003). Por outro lado, os pais menos esclarecidos, que, por não 

dominarem a “gramática da escola”, são normalmente aqueles que menos participam na 

vida da escola, apesar de reconhecerem a importância da mesma para os filhos22. 

De acordo com a abordagem que fizemos no capítulo 4 deste trabalho, numa 

perspectiva de mercado educativo em que aos pais é permitido escolher a escola, são os 

pais esclarecidos da classe média que o fazem, usando o conhecimento mais profundo que 

têm da mesma, que lhes advém da sua identificação com a cultura escolar e do seu poder de 

informação. São estes que, pelo menos do ponto de vista académico, melhores condições 

têm para usarem os resultados da avaliação institucional na hora da escolha da escola.

  
19 As abordagens sociológicas que mais têm tentado estabelecer uma relação entre a classe social dos pais e o 
sucesso educativo dos filhos são as que se situam numa perspectiva de “escola centrista” (Silva, 2003). Sobre 
esta relação, ver Pedro Silva (2003: 98-113).
20 Vários autores (Barroso, 2003; Sá, 2003; Silva, 2003; Santomé, 2003), ao referirem-se, em concreto, à 
escolha da escola pelos pais, referem esta questão como uma estratégia da classe média. Setephen Ball traduz 
a ideia, de forma contundente, ao afirmar: “O mercado funciona como uma estratégia de classe ao criar um 
mecanismo que pode ser explorado pelas classes médias como uma estratégia de reprodução na sua procura 
de vantagem relativa, avanço e mobilidade social” (citado por Silva, 2003: 43).
21 Esta participação, muitas vezes, tem apenas o carácter de ritual, na mediada em que, como alguns autores 
têm demonstrado, a colaboração e parceria dos pais tem uma dimensão passiva, servindo-se a escola dessas 
oportunidades formais-legais para “‘educar’ os pais, impondo-lhes narrativas acerca do modo ‘correcto’ de 
representar o seu papel nesses contextos” (Sá, 2003: 135), ou ainda evitando a sua participação não incluindo 
assuntos controversos na ordem de trabalhos das reuniões.
22 Quanto à valorização da escola, Pedro Silva (2003: 72-73) apresenta a perspectiva, segundo a qual a forma 
como a classe média vê a importância da escola é diferente da perspectiva da classe trabalhadora, pois, 
enquanto os primeiros consideram que a responsabilidade pela educação escolar compete por inteiro à escola 
e aos professores, podendo ser uma oportunidade de ascensão social para os filhos/educandos, os segundos 
não delegam por inteiro na escola e no professor essa responsabilidade, vendo na escola uma forma de 
perpetuação do seu estatuto social, reivindicando por isso um espaço de intervenção.
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De referir, ainda, que os pais/encarregados de educação da classe média esclarecida 

podem constituir-se como agentes de institucionalização da imagem de uma escola perante 

outros pais/encarregados de educação menos esclarecidos, que assumem como taken for 

granted a imagem de uma escola, transmitida pelo grupo de pais mais esclarecido.

Pelo exposto, caracterizar o grupo dos pais e encarregados de educação de uma 

escola não pode contornar a questão da habilitação académica, pelo contrário, torna-a 

imprescindível. A sua imprescindibilidade prende-se também com o próprio Programa de 

Avaliação Integrada que, entre as dimensões que contempla, inclui também o 

“enquadramento socioeconómico”. 

De acordo com os dados do PE 1999/2002, os pais/encarregados de educação dos 

alunos que frequentam o 2º ciclo, que possuem como habilitação académica a 4º classe, 

representam 24,4%; os pais detentores de habilitações que vão do 6º ao 9º ano de 

escolaridade, 29,7%; os pais/encarregados de educação com habilitação correspondente ao 

12º ano e ensino médio representam 12,8%; o grupo de pais com habilitação superior 

representa, segundo os dados do PE 1999/2002, apenas 5,8%. 

No 3º ciclo, os pais/encarregados de educação detentores da 4ª classe representam 

34,8%; os pais/encarregados de educação com habilitações entre o 6º e 9º anos de 

escolaridade atingem 31,4%; os pais/encarregados de educação com 12º ano e curso médio 

representam 11,7% e os pais/encarregados de educação com habilitação superior, 8,7%.

Em conclusão, os pais/encarregados de educação dos alunos da Escola EB que 

possuem habilitações correspondentes às categorias superiores ao 12º ano constituem uma 

minoria nos dois ciclos. No que respeita, concretamente, à detenção de habilitação superior, 

o grupo é muito pequeno: 5,8% no 2º ciclo e 8,7% no 3º ciclo.

Embora o PE 2002/2005 não apresente os dados de forma quantitativa, as 

conclusões, nele apresentadas, indicam que a tendência se mantém, não sendo, no entanto, 

possível inferir quanto à possível alteração em relação a algum dos intervalos acima 

apresentados. Isto limita, por exemplo, a nossa conclusão quanto a um eventual aumento de 

pais/encarregados de educação com habilitação superior, embora seja dito que se regista 

um maior número de pais com habilitações iguais ou superiores ao 9º ano.

Quanto às profissões desempenhadas pelos pais/encarregados de educação dos 

alunos da Escola EB, os dados do PE 1999/2002, relativamente ao 2º ciclo, identificam a

categoria dos “trabalhadores de produção” como a mais significativa, no caso dos pais, e a 
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categoria de “doméstica”, no caso das mães. Quanto ao 3º ciclo, a categoria sócio-

profissional com maior expressão é a dos “empregados de comércio e serviços”, quer para 

os pais, quer para as mães. No PE 2002/2005 não constam dados quantitativos, mas é dito, 

quanto às mães dos alunos do 2º ciclo, que a “maior parte” é doméstica, havendo, no 

entanto, “um número significativo” de mães com profissões como professora, engenheira e 

outras. Quanto aos pais diz-se que a “maioria” é operário ou trabalha na construção civil. 

No entanto, o PE sublinha o facto de, no 5º ano, se verificar o aumento de pais com 

profissões como “escrivão, engenheiro, advogado …” (PE, 2002: 5). Relativamente ao 3º 

ciclo, no que diz respeito às mães, diz-se que “a maioria das mães é doméstica, mas a 

diversidade de profissões é grande – empregadas de balcão, professora, médica, auxiliares 

de acção educativa …” (PE, 2002: 5-6). Quanto aos pais, distingue-se a situação do 7º ano 

da dos restantes anos, sendo que no 7º ano, “regista-se a existência maioritária de operários 

e de trabalhadores da construção civil, constatando-se também a existência de profissões 

como escrivão, médicos, engenheiros” e, nos 8º e 9º anos, “não há uma prevalência de 

qualquer profissão em relação a outra, o leque encontrado abrange desde comerciantes, 

pedreiros, reformados, oficiais da marinha mercante, engenheiros, …” (PE, 2002: 6).

Em conclusão, tal como acontece para as habilitações, não é possível inferir quanto 

à evolução das profissões maioritárias dos pais/encarregados de educação da Escola EB. 

Contudo, é possível dizer que as profissões exercidas acompanham o nível de escolaridade 

dos pais/encarregados de educação – a maioria situa-se nas categorias abaixo do 12º ano –

e, tal como acontece com este, não se regista uma alteração significativa, ou seja, a maioria 

dos pais exerce profissões inseridas nas categorias “trabalhadores de produção” e “serviços 

e comércio”. No caso das mães, a actividade de “doméstica” juntamente com os “serviços e 

comércio” são as dominantes.

2.4.5. A associação de pais e encarregados de educação

A Escola EB conta com uma associação de pais e encarregados de educação desde 

1993/1994. A direcção da associação de pais e encarregados de educação em exercício em 

2002/2003 era composta por 13 elementos, apresentando habilitações académicas 

superiores ou frequência do ensino superior. As profissões desempenhadas percorrem 

categorias como comerciante, piloto da barra, médico e quadro técnico superior. Em 
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2001/2002, a direcção da associação de pais tinha características idênticas quanto a este 

aspecto, sendo presidida por um pai/encarregado de educação médico. Estamos, assim, 

perante um grupo de pais que, de acordo com as assunções enunciadas atrás, indicia que se 

enquadra na categoria dos pais “participantes” e “colaboradores”23. 

2.5. A organização da escola

Fazemos incidir a caracterização da organização da escola sobre aspectos 

relacionados com a administração e gestão, a organização pedagógica e os documentos 

orientadores da actividade da escola. A pertinência da caracterização destes aspectos 

prende-se com as dimensões de avaliação seleccionadas pelo Programa de Avaliação 

Integrada. 

2.5.1. A administração e gestão da Escola EB

Nos dois anos lectivos que tomámos como referência neste trabalho, a Escola EB

organizou-se de acordo com o regime de autonomia, administração e gestão instituído pelo 

Decreto-Lei nº 115-A/98, de 4 de Maio. Assim, os órgãos de administração e gestão da 

escola são a assembleia, o conselho executivo, o conselho pedagógico e o conselho 

administrativo. No ano lectivo 2001/2002, todos estes órgãos cumpriam o último ano do 

seu mandato, tendo novos órgãos de direcção e gestão entrado em funções para o exercício 

2002/2005, em resultado de processos eleitorais realizados no final do ano lectivo 

2001/2002.

A assembleia, órgão que, na perspectiva legal, é de natureza política, apresenta uma 

constituição em que 50% dos professores são professores24. Nos dois anos lectivos em 

  
23 Estas características da direcção da associação de pais/encarregados de educação vai igualmente de 
encontro a uma evidência empírica referida por Pedro Silva (2003: 48), segundo a qual “são basicamente os 
pais brancos, da classe média e de profissões liberais que integram estes órgãos, mesmo em áreas onde 
predominam a classe trabalhadora ou minorias étnicas”, como é o caso da Escola EB onde, como ficou 
demonstrado pelos dados anteriormente citados, a maioria dos pais/encarregados de educação pertence às 
classes trabalhadores com um nível de escolaridade pouco elevado.
24 É constituída por 8 representantes do corpo docente; 2 representantes do pessoal não docente; 1 
representante dos alunos do ensino básico recorrente; 2 representantes dos pais e encarregados de educação; 
1 representante da autarquia local; 2 representantes das actividades de carácter cultural, artístico, científico, 
ambiental ou económico.
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causa, apesar de corresponderem a mandatos diferentes, a assembleia teve a mesma 

docente como presidente.

A direcção executiva consiste num conselho executivo, de acordo com a opção da 

escola traduzida no seu regulamento interno. O conselho executivo é constituído por três 

elementos, sendo que apenas a sua presidente se manteve nos dois anos lectivos, ou seja, 

houve mudança de vice-presidentes no mandato iniciado em 2002/2003.

O conselho pedagógico é composto por 15 elementos25, maioritariamente 

professores, o que lhe confere um carácter eminentemente técnico. Nos dois anos lectivos 

abrangidos por este estudo, foi presidido pela presidente do conselho executivo26. O 

conselho pedagógico funciona em secções27 como forma de preparar e facilitar os trabalhos 

do plenário, de acordo com a informação prestada pela sua presidente.

O conselho administrativo é um órgão cuja constituição não passa por qualquer 

decisão da escola, estando definida no regime de autonomia, administração e gestão 

aprovado pelo Decreto-Lei nº 115-A/98, de 4 de Maio28. É o órgão responsável pela gestão 

financeira e patrimonial da escola, bem como por outras questões do foro administrativo.

2.5.2. A organização pedagógica da Escola EB

Por organização pedagógica entendemos, aqui, as estruturas de orientação educativa 

e o modo como funcionam e se articulam entre si. Embora a organização pedagógica seja 

definida, em termos de orientações, pelo conselho executivo e pelo conselho pedagógico, 

compete às estruturas de orientação educativa colaborar com estes órgãos de administração 

e gestão, nomeadamente no que diz respeito à “coordenação das actividades a desenvolver 

pelos docentes, no domínio científico-pedagógico, e com os alunos, no acompanhamento 

  
25 O presidente do conselho executivo; oito coordenadores dos departamentos curriculares; 1 coordenador 
dos directores de turma; 1 representante dos serviços especializados de apoio educativo; 1 representante do 
pessoal não docente; 1 representante dos Pais e Encarregados de Educação; 1 representante dos Projectos de 
Desenvolvimento Educativo; 1 representante dos núcleos de estágio.
26 Foi eleita pelos restantes membros do colégio. Na entrevista que nos concedeu, diz que julga ter sido eleita 
pelo facto de “ser presidente do conselho executivo e as pessoas acharem que havia mais facilidade no 
tratamento dos assuntos se fosse a mesma pessoa” (E2).
27As secções são as seguintes: Secção de Formação; Secção de Avaliação; Secção Plano Anual de 
Actividades da Escola (PAAE)/Área-Escola; Comissão Especializada de Avaliação do Pessoal Docente; 
Secção Projecto Educativo; Secção Projecto Curricular de Escola; Secção de Acompanhamento da Turma de 
Currículo Alternativo.
28 Este conselho é constituído pela presidente do conselho executivo, que preside, um dos vice-presidentes 
designado pela primeira e o chefe dos serviços de administração escolar.
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do processo de ensino e aprendizagem e da interacção da escola com a família”29. As 

estruturas de orientação educativa são definidas pela escola, no seu regulamento interno, no 

respeito pelas seguintes áreas de competência: i) articulação curricular, ii) organização, 

acompanhamento e a avaliação das actividades a desenvolver em contexto de sala de aula e 

iii) coordenação pedagógica de cada ano, ciclo ou curso. Em conformidade com o exposto, 

a Escola EB organiza-se do seguinte modo:

Articulação curricular – é assegurada por 8 departamentos curriculares, conforme o 

quadro 14.

Quadro 14 – Disciplinas que integram os departamentos curriculares em 2001/2002 e 2002/2003
Departamentos de acordo com o RI em vigor em 2001/2002 Departamentos de acordo com o RI em vigor em 2002/2003
Língua Portuguesa Língua Portuguesa (2º e 3º 

ciclo)
Língua Portuguesa Língua Portuguesa

Línguas Estrangeiras Inglês; Francês (2º e 3º ciclo) Línguas Estrangeiras Inglês; Francês (2º e 3º ciclo)
História e Geografia História e Geografia de 

Portugal (2º ciclo); História; 
Geografia (3º ciclo)

História e Geografia História e Geografia de 
Portugal (2º ciclo); História; 
Geografia (3º ciclo)

Matemática Matemática (2º e 3º ciclo) Matemática Matemática (2º e 3º ciclo)
Ciências Físicas e Naturais Ciências da Natureza (2º ciclo); 

Ciências Naturais; Ciências 
Físico-Químicas (3º ciclo)

Ciências Físicas e Naturais Ciências da Natureza (2º 
ciclo); Ciências Naturais; 
Ciências Físico-Químicas (3º 
ciclo)

Educação Artística e 
Tecnológica

Educação Visual e Tecnológica 
e Educação Musical (2º ciclo); 
Educação Visual; Educação 
Tecnológica e Educação 
Musical (3º ciclo)

Educação Visual e 
Tecnológica

Educação Visual e 
Tecnológica (2º ciclo); 
Educação Visual; Educação 
Tecnológica (3º ciclo)

Educação Física Educação Física (2º e 3º ciclo) Educação Física e Musical Educação Física; Educação 
Musical (2º e 3º ciclo)

Formação Pessoal e Social Desenvolvimento Pessoal e 
Social; Educação Moral e 
Religiosa Católica; Educação 
Moral e Religiosa de outras 
confissões (2º e 3º ciclo)

Formação Pessoal e Social Desenvolvimento Pessoal e 
Social; Educação Moral e 
Religiosa Católica; Educação 
Moral e Religiosa de outras 
confissões (2º e 3º ciclo)

Fonte: Regulamentos internos da Escola EB

Para além dos departamentos curriculares, a escola definiu no seu RI a existência de 

conselhos de disciplina coincidentes com a antiga organização em grupos disciplinares, o 

que faz dos grupos disciplinares as instituições reconhecidas pelos docentes e dos 

departamentos curriculares algo que parece não estar ainda institucionalizado na cultura 

docente da escola. A estes conselhos compete a colaboração com os departamentos 

curriculares.

  
29 Conforme o estipulado no Decreto-Regulamentar nº 10/99, de 21 de Julho. Este estabelece as competências 
das estruturas de orientação educativa, previstas nos artigos 34º a 37º do regime de autonomia, administração 
e gestão aprovado pelo Decreto-Lei nº 115-A/98, de 4 de Maio, bem como o regime de coordenação das 
mesmas estruturas.
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Coordenação de turma – visa o acompanhamento e a avaliação das actividades a 

desenvolver na turma e que é da responsabilidade do conselho de turma. Para o efeito, na 

Escola EB, existem dois conselhos de directores de turma, um do 2ºciclo e outro do 3º 

ciclo, constituídos por todos os directores de turma. De acordo com o RI, compete a estes 

conselhos coordenar a actuação dos directores de turma no domínio das suas competências 

em articulação com as restantes estruturas de orientação educativa. Estas estruturas de 

orientação educativa são coordenadas por um coordenador de ciclo, eleito de entre os seus 

pares. Uma vez que o mandato dos coordenadores de ciclo – ainda designados por 

coordenadores de directores de turma, por persistência da designação anterior – tem a 

mesma duração do mandato dos órgãos de administração e gestão, verificou-se mudança de 

coordenadores de 2001/2002 para 2002/2003. A planificação, acompanhamento e avaliação 

das actividades a desenvolver a nível da turma, compete ao conselho de turma constituído 

por todos os professores da turma, um representante dos alunos30 e um representante dos 

pais e encarregados de educação31e presidido pelo director de turma. Entre outras 

competências, cabe aos conselho de turma “conceber, aprovar e avaliar o projecto 

curricular de turma”. Este constitui uma mudança introduzida com a entrada em vigor do

Decreto-Lei nº 6/200132, de 18 de Janeiro e pretende ser o documento estruturante da 

gestão curricular ao nível de cada turma, numa lógica de gestão flexível do currículo33. 

O regulamento interno da Escola EB define ainda a possibilidade de a direcção 

executiva designar professores tutores “responsáveis pelo acompanhamento, de forma 

individualizada, do processo educativo de um grupo de alunos de preferência ao longo do 

seu percurso escolar”. Esta estrutura é definida no âmbito da autonomia pedagógica da 

escola.

Constituem ainda outras actividades de coordenação, os serviços especializados de 

apoio educativo, constituídos pelos serviços de psicologia e orientação34 e pelo núcleo de 

  
30 Quando se tratar de conselhos de turma disciplinares integra também o conselho de turma outro aluno, em 
concreto o subdelegado da turma.
31 Quando se tratar de conselhos de turma disciplinares integra o conselho de turma também um representante 
da associação de pais e encarregados de educação.
32 Diploma que estabelece os princípios orientadores da organização e gestão curricular do ensino básico.
33 No ano lectivo 2001/2002, só os alunos do 2ºciclo foram abrangidos pela reorganização curricular, pelo que 
este instrumento de gestão apenas foi elaborado pelos conselhos de turma deste ciclo. No ano seguinte, por 
força da generalização da reorganização curricular também ao 7º ano de escolaridade, os conselhos de turma 
deste ano tiveram a seu cargo a tarefa de elaborar este documento.
34 Os serviços de psicologia e orientação têm funcionado com recurso a um psicólogo contratado pela escola 
em tempo parcial no âmbito da sua candidatura a um programa do PRODEP III – trata-se da medida 1.4 que 
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apoio educativo, bem como os serviços no âmbito da acção social escolar, sala de estudo e 

actividades de complemento curricular. A estes serviços compete “promover a existência 

de condições que assegurem a plena integração escolar dos alunos”35 em articulação com as 

restantes estruturas de orientação educativa.

A escola desenvolve actividades de complemento curricular, designadamente os 

“clubes” que se organizam em torno de uma área de interesse de professores e alunos36. 

Conta também com outro tipo de projectos que designa por “projectos de 

desenvolvimento”37.

Numa tentativa de levar a cabo a auto-avaliação da escola, no ano lectivo 

2002/2003, foi constituído um grupo de trabalho com elementos do conselho pedagógico e 

outros que já o tinham sido no ano anterior ou com outras funções de coordenação na 

escola. Este grupo de trabalho realizou uma acção de formação e iniciou os trabalhos 

conducentes à auto-avaliação da escola que, no ano lectivo 2002/2003, coincidiram com os 

trabalhos desenvolvidos no âmbito da acção de formação.

2.5.3. Documentos orientadores da actividade da escola

Os documentos orientadores da acção organizacional elaborados pela escola são o 

projecto educativo (PE), o regulamento interno (RI), o plano anual de actividades da escola 

(PAAE) e o projecto curricular de escola (PCE). Quanto ao PE, no ano lectivo 2001/2002,

encontrava-se em vigor o PE 1999/2002 e dele constam as “necessidades; problemas e 

preocupações da comunidade educativa, apontando algumas pistas de resolução desses 

problemas” (nota introdutória do PE). Dele consta também “um quadro valorativo de 

ideias/opções subjacentes à actuação comum dos diferentes elementos desta comunidade 

educativa” (nota introdutória do PE). Com o início de um novo mandato dos órgãos de 

      
permite às escolas candidatarem-se com projectos no âmbito dos serviços de psicologia e orientação –, o que 
deixa estes serviços numa situação de instabilidade de ano para ano.
35 De acordo com o regulamento interno da Escola EB.
36 Os “clubes” em funcionamento nos dois anos eram: o “clube da floresta”; o “clube de fotografia”; o “clube 
caça-cigarros”; o “clube aventura, desporto e saúde”; o “clube de artes plásticas”; a “oficina de cerâmica”; o 
“CLIC” (conversa livremente comigo); o “clube Ventos e Marés” que se destina a elaborar o jornal da escola 
com o mesmo nome.
37 Os projectos são os seguintes: PES (Programa de Educação Para a Saúde); o Desporto Escolar; e o 
Prof2000, um programa sob a tutela da Direcção Regional de Educação do Centro que visa, entre outras 
coisas, a formação à distância e o apoio aos professores, aos alunos e projectos, na escola.
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administração e gestão, foi elaborado um novo PE para o triénio 2002/200538. Este é 

assumido como “um instrumento de concretização e de gestão da autonomia” (nota 

introdutória do PE 2002/2005). A nota introdutória deste PE identifica a natureza do 

documento quando se afirma o seguinte: 

“O trabalho agora apresentado evidenciará ainda os problemas e potencialidades desta comunidade 

educativa e a política educativa da Escola para o presente triénio. Este Projecto Educativo apontará 

ainda algumas orientações para a construção do Projecto Curricular de Escola. Este será o 

documento base para o funcionamento da vida da Escola e dele nascerá o Projecto Curricular de 

Escola, os Projectos Curriculares de Turma e o Plano Anual de Actividades da Escola, documentos 

de execução deste Projecto Educativo e que terão que estar em consonância com o mesmo.”

Este PE reveste-se de particular interesse para o nosso estudo, na medida em que foi 

elaborado após a avaliação integrada da escola, constituindo, por isso, uma fonte 

documental que tomaremos em consideração no estudo empírico.

O RI foi elaborado em cumprimento do estipulado no regime de autonomia, 

administração e gestão aprovado pelo Decreto-Lei nº 115-A/98, de 4 de Maio, 

apresentando em grande parte do seu texto a transcrição de normativos legais, 

nomeadamente o regime de administração e gestão aprovado pelo Decreto-Lei nº 115-

A/98, com as alterações introduzidas pela Lei nº 24/99, de 22 de Abril e do Estatuto do 

Aluno, o que faz dele um documento idêntico ao das restantes escolas, dado o isomorfismo 

subjacente à sua elaboração. Relativamente ao PAAE, quer o de 2001/2002, quer o de 

2002/2003 constituem extensos documentos com o elenco de todas as actividades39 a 

realizar durante o ano lectivo. 

O PCE é um documento constituído pelo conjunto de competências a desenvolver 

em cada uma das áreas disciplinares e áreas curriculares não disciplinares. Em algumas 

áreas curriculares não disciplinares apresentam-se, também, os instrumentos de avaliação a 

utilizar. Na introdução do documento revela-se a dependência do PCE em relação ao PE: 

  
38 No entanto, apesar de ter sido elaborado para três anos, acabou por caducar no final do ano lectivo 
2002/2003, uma vez que a escola passou a sede de um agrupamento vertical em 2003/2004, havendo eleições 
para novos órgãos de administração e gestão, impondo-se, portanto, um novo PE para a nova realidade 
organizacional.
39 De entre as actividades, constam visitas de estudo, comemorações de datas nacionais e mundiais, palestras, 
actividades de “clubes”, actividades dos núcleos de estágio, etc. Os dois documentos não apresentam 
qualquer indicação quanto à forma como o PAAE está alinhado com o PE.
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“O Projecto Curricular da Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos de […] baseia-se na legislação em vigor, 

partindo do seu Projecto Educativo e dos problemas nele enunciados. Completa-se ainda com o 

Plano Anual de Actividades da Escola e tomará ‘corpo’ prático e concreto nos Projectos Curriculares

de Turma que irão ser elaborados” (introdução do PCE).

No entanto, no documento não nos foi possível identificar de que forma se fez a 

articulação entre o PE e o PCE. O PCE é um dos aspectos ao qual estão associados alguns 

pontos fracos e recomendações da IGE, pelo que, no estudo empírico, procuraremos 

identificar as mudanças introduzidas decorrentes da avaliação integrada, tal como em 

relação ao PE.

3. O trabalho de campo na Escola EB: procedimentos de investigação

Uma vez que a Escola EB surgiu como uma escola possível para o estudo empírico, 

foi necessário saber da disponibilidade do conselho executivo para que o pudéssemos 

desenvolver. Fizemos, então, o primeiro contacto institucional junto da presidente do 

conselho executivo, em que apresentámos as condições em que pretendíamos fazer o 

estudo, dando a conhecer as linhas gerais da problemática, as razões da escolha da escola, 

bem como os documentos institucionais que pretendíamos analisar, os instrumentos de 

recolha de dados a utilizar e a amostra a que pretendíamos aplicá-los. Garantimos ainda o 

anonimato, quer em relação à escola, quer aos inquiridos, sendo os dados tratados com 

confidencialidade. Havendo receptividade por parte da presidente do órgão de gestão, 

formalizámos o pedido num segundo contacto com a escola. 

Ultrapassada esta fase protocolar, facilitada pelo conhecimento pessoal de alguns 

docentes da escola e da própria presidente do conselho executivo, fornecemos a esta última 

a lista dos professores e funcionários que pretendíamos entrevistar e solicitámos os 

respectivos horários de permanência na escola, de modo a podermos fazer os contactos 

com vista à realização das entrevistas. Nesta altura, recolhemos os documentos 

institucionais (projecto educativo, projecto curricular de escola, regulamento interno) e o 

relatório da avaliação integrada.

Em finais de Abril de 2003, iniciámos os contactos com os professores e 

funcionários com vista à obtenção da sua anuência quanto à realização da entrevista e à 

marcação da data e local, o mesmo acontecendo com os presidentes da associação de pais e 



  A investigação empírica: opções metodológicas e apresentação do contexto
 

299

encarregados de educação, em exercício nos anos lectivos 2001/2002 e 2002/2003. Quanto 

a estes, o contacto foi facilitado pela presidente do conselho executivo, que serviu de 

intermediária. Os alunos – entrevistámos dois – foram seleccionados pelo conselho 

executivo, tendo em conta o perfil por nós indicado – pertencerem a turmas com aulas 

observadas e entrevistados pela IGE. O contacto e marcação do dia e hora foram feitos 

através dos respectivos directores de turma, tendo em conta a disponibilidade horária dos 

alunos. Todo o trabalho de campo, que incluiu entrevistas, a aplicação dos questionários, a 

análise das actas e a recolha de outras informações relevantes, foi realizado nos meses de 

Maio a Agosto de 2003, pelo que após essa data as nossas visitas à escola se 

circunscreveram à recolha de dados, não constantes dos documentos institucionais, e que 

vieram a tornar-se necessários para a caracterização da escola.

3.1. Técnicas utilizadas na recolha da informação

As técnicas utilizadas estão alinhadas com o quadro teórico-conceptual definido e com 

o método seleccionado40. Como já tivemos oportunidade de expor na Introdução, dentro de 

uma matriz metodológica qualitativa, optámos pelo estudo de caso, sendo este, à partida, 

flexível quanto ao tipo de técnicas a utilizar. Deste modo, sendo nosso objectivo recolher o 

máximo de informação, as técnicas utilizadas são: a entrevista, o inquérito por questionário e 

a análise documental. Faremos de seguida uma apresentação sumária de cada uma delas.

3.1.1. A entrevista

A opção por esta técnica prende-se com o facto de as entrevistas permitirem 

recolher informação, difícil de obter de outra forma, visto que o investigador e o 

entrevistado são co-participantes, permitindo ao investigador solicitar ao entrevistado que 

esclareça os seus pontos de vista. Também, tratando-se de um estudo em que se pretende 

estudar a interpretação feita pelos vários actores escolares dos processos de avaliação, a 

entrevista tem a potencialidade de dar a conhecer ao investigador aspectos relacionados 

  
40 Pardal e Correia (1995), ao referirem-se à selecção das técnicas de recolha de dados, dizem o seguinte: “As 
técnicas não configuram autonomia em relação ao método. É ele que as selecciona e as articula: a decisão 
tomada por uma ou outra(s) técnica(s), entre a diversidade de técnicas existente, é função da(s) hipótese(s) de 
trabalho e decorre do corpo de indicadores pertinentes definidos para o estudo. Em suma, a decisão é 
induzida pelo modelo de análise anteriormente concebido, bem como pela definição da amostra” (1995:49).
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com os significados atribuídos pelo entrevistado ao facto em causa, o que dificilmente seria 

conseguido através de outra técnica. Estes aspectos, que consideramos vantagens da 

entrevista, prendem-se com a sua característica de adaptabilidade, tal como nos diz Judith 

Bell:

“Um entrevistador habilidoso consegue explorar determinadas ideias, testar respostas, investigar 

motivos e sentimentos (...) A forma como uma resposta é dada (o tom de voz, a expressão facial, a 

hesitação, etc.) pode fornecer informações que uma resposta escrita nunca revelaria. As respostas a 

questionários devem ser tomadas pelo seu valor facial, mas uma resposta numa entrevista pode ser 

desenvolvida e clarificada” (Bell, 2002: 118).

Optámos pela entrevista semi-estruturada, uma vez que pretendemos triangular os 

dados recolhidos nesta com os dados obtidos através dos questionários e da análise 

documental e este tipo de entrevista permitiu-nos alinhar o guião com os questionários.

Este é, aliás, o tipo de entrevista mais comum em ciências sociais, porque sem descurar os 

aspectos relativamente aos quais é necessário obter informação, não é rígida. Deste modo, 

o guião funcionou apenas como orientação, tendo havido alguma flexibilidade41 na 

condução das entrevistas, pois a ordem do guião nem sempre foi seguida, deixando-nos 

guiar, por vezes, pelo entrevistado que ia respondendo a questões incluídas no guião 

noutros momentos da sua conversa. Aproveitámos, assim, a espontaneidade da conversa, o 

que em algumas das situações nos deu as respostas às questões do guião sem que 

tivéssemos de as formular. Por vezes, quando o entrevistado se afastava significativamente 

  
41 Sobre a flexibilidade da entrevista semi-estruturada, Pardal e Correia dizem: “o entrevistador possui um 
referencial de perguntas-guia, suficientemente abertas, que serão lançadas à medida do desenrolar da 
conversa, não necessariamente pela ordem estabelecida no guião, mas, antes, à medida da oportunidade, nem, 
tão-pouco, tal e qual foram previamente concebidas e formuladas: deseja-se que o discurso do entrevistado vá 
fluindo livremente […]. Entretanto, o questionamento do entrevistador vai surgindo, de modo tão natural 
quanto possível, com precisão e sentido de oportunidade. A intervenção do entrevistador tem como finalidade 
encaminhar a comunicação para os objectivos da entrevista, sempre que o discurso se desvie das intenções da 
investigação, suscitando o aprofundamento da informação requerida – de elementos compreensivos que, 
naturalmente, o entrevistado deixa escapar” (1995: 65). Na mesma linha, Quivy ao referir-se à entrevista 
semi-estruturada, a que chama “semidirectiva” ou “semidirigida”, diz que neste tipo de entrevista “o 
investigador dispõe de uma série de perguntas-guias, relativamente abertas, a propósito das quais é 
imperativo receber uma informação da parte do entrevistado. Mas não colocará necessariamente todas as 
perguntas na ordem em que as anotou e sob a formulação prevista. Tanto quanto possível, ‘deixará andar’ o 
entrevistado para que este possa falar abertamente, com as palavras que desejar e na ordem que lhe convier” 
(1992: 194)
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da pergunta feita, reencaminhámos42 a entrevista para os objectivos do estudo e colocámos 

perguntas que clarificassem o seu testemunho.

Construímos a amostra da entrevista recorrendo principalmente àqueles que na 

escola gozam do estatuto de informante privilegiado, ou, como dizem Albarello et al.

(1997: 103), apresentam um “carácter exemplar”, não só pela natureza das funções que 

desempenham que lhes permite um conhecimento mais aprofundado da escola mas, 

também, por terem participado directamente no processo de avaliação integrada, quer 

como entrevistados, quer como observados43. Assim, seleccionámos o presidente da 

assembleia de escola, o presidente do conselho executivo e do conselho pedagógico44, os 

coordenadores dos departamentos curriculares, os coordenadores dos directores de turma, 

directores de turma e professores com aulas assistidas. De entre os coordenadores de 

departamento, coordenadores de directores de turma e directores de turma, tivemos a 

preocupação de incluir elementos que tinham sido entrevistados nessa qualidade no 

processo de avaliação integrada e também elementos que exercessem funções de 

coordenação nos dois anos lectivos em que fizemos incidir o nosso estudo. Por vezes, foi já 

no momento de realizar a entrevista que verificámos que o entrevistado cumpria mais do 

que o requisito inicialmente previsto. Isto é, tinha sido incluído na amostra, por exemplo, 

por ter tido uma aula assistida, mas verificámos que, para além dessa situação, também 

exercia um cargo que lhe permitia ser informante privilegiado nessa condição. Nessas 

situações, ajustámos o guião às características do entrevistado, acrescentando perguntas 

que não estavam previstas inicialmente para o seu caso.

Em suma, preocupámo-nos em construir uma amostra diversificada que não 

deixasse de fora situações que pudessem ser importantes para o estudo em causa, pelo que 

o critério fundamental teve subjacente os objectivos do estudo, na linha do que dizem 

Albarello et al., quando se referem à construção da amostra da entrevista num estudo 

qualitativo:

“[…] a questão da representatividade, no sentido estatístico do termo, não se coloca. O critério que 

determina o valor da amostra passa a ser a sua adequação aos objectivos da investigação, tomando 

como princípio a diversificação das pessoas interrogadas e garantindo que nenhuma situação 

  
42 Neste sentido, diz Quivy: “o investigador esforçar-se-á simplesmente por reencaminhar a entrevista para os 
objectivos, cada vez que o entrevistado deles se afastar, e por colocar as perguntas às quais o entrevistado não 
chega por si próprio, no momento mais apropriado e de forma tão natural quanto possível” (1992: 194).
43 Referimo-nos às aulas assistidas.
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importante foi esquecida. Nesta óptica, os indivíduos não são escolhidos em função da importância 

numérica da categoria que representam, mas antes devido ao seu carácter exemplar.” (1997: 103).

Contactámos previamente os entrevistados, explicando-lhes os objectivos do estudo 

e garantindo-lhes o anonimato45. Todos os contactados concordaram em ser entrevistados, 

tendo em alguns casos sido marcadas várias datas, quando não foi possível realizar a 

entrevista na primeira data agendada. Apenas no caso de uma coordenadora de 

departamento curricular não foi possível, após várias marcações, concretizar a entrevista.

Tendo sido proposto aos entrevistados a gravação em suporte magnético da 

entrevista, com excepção de três professores, todos os restantes aceitaram esta modalidade 

de registo. Nos três casos em que os entrevistados não deram a sua anuência à gravação, foi 

feito o registo em suporte papel das respostas dadas.

3.1.2. O inquérito por questionário

Tratando-se de um estudo de caso, cujo objectivo é obter bastante e diversificada 

informação com vista ao estudo intensivo da situação, optámos também pela técnica de 

inquérito por questionário com o objectivo de conseguirmos dados que as entrevistas não 

nos dessem e também para podermos proceder à triangulação os dados. Deste modo, na sua 

construção, tomámos em consideração os mesmos aspectos subjacentes ao guião da 

entrevista.

Construímos dois questionários: um destinado a todos os professores e outro a todos 

os não docentes em funções na Escola EB, no ano lectivo 2002/2003, muito embora fosse 

pedido apenas àqueles que se encontravam em funções na escola, no ano lectivo 

2001/2002, que respondessem às partes do questionário relacionadas com o processo de 

avaliação integrada, à interpretação dos resultados do relatório, bem como às mudanças 

organizacionais46. À totalidade, quer de professores, quer de não docentes, era pedido que 

      
44 No caso da Escola EB, o presidente do conselho executivo era também presidente do conselho pedagógico.
45 Referindo-se aos cuidados a observar nas entrevistas, Lüdke e André enfatizam o respeito a ter pelo 
entrevistado que “envolve desde um local e horário marcados e cumpridos de acordo com a sua conveniência 
até a perfeita garantia de sigilo e anonimato em relação ao informante, se for o caso” (1986: 35). Na mesma 
linha, Judith Bell (2002) dá as seguintes indicações: “deverá apresentar-se e explicar sempre o objectivo da 
sua investigação, mesmo que tenha enviado uma carta oficial introdutória. Seja bem claro quanto ao uso que 
fará da informação e verifique se as citações e pontos de vista têm de ser anónimos ou se os seus autores têm 
de ser identificados.” (2002: 125).
46 Partes II, III, IV e V do questionário aos professores (anexo V) e partes II, III, IV e V do questionário ao 
pessoal não docente (anexo VI).
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respondessem às restantes questões do questionário que se prendem com as suas opiniões 

sobre avaliação externa e auto-avaliação. 

Embora diferentes, os dois questionários – um destinado aos professores e o outro 

aos não docentes – apresentam grupos de questões iguais ou idênticas47, de modo a 

podermos comparar os dados. Os tipos de questões que utilizámos variam entre pergunta 

fechada típica (Pardal e Correia, 1995: 55), em que o inquirido opta entre sim e não, e as 

perguntas estruturadas48. Estas, usando a tipologia apresentada por Judith Bell (2002: 100-

101), são do tipo i) categoria, quando a resposta é apenas uma num conjunto de categorias, 

ii) hierarquia, quando é solicitado ao inquirido que ordene situações e iii) escala. Neste 

último caso, usámos a escala de Likert simplificada (Bell, 2002: 174) apresentada, em 

regra, em séries de afirmações relativamente às quais os inquiridos eram solicitados a 

indicar o seu grau de concordância ou discordância. Apenas em duas situações, no caso do 

questionário destinado aos professores, e em três, no caso do questionário destinado aos 

não docentes, na sequência da pergunta estruturada, era solicitado um comentário aberto 

aos respondentes para justificar a resposta ou para emitir uma opinião. No entanto, foram 

poucos os inquiridos que utilizaram este espaço.

Ambos os questionários foram introduzidos por uma explicação breve dos 

objectivos do estudo e na qual dávamos garantias de anonimato e confidencialidade das 

respostas. Aproveitámos, ainda, este espaço para agradecer a colaboração de todos os que 

aceitaram colaborar connosco.

Os dois questionários foram sujeitos a pré-teste, socorrendo-nos de voluntários de 

ambas as categorias – docentes e não docentes – de uma outra escola similar. Neste caso 

acompanhámos o seu preenchimento e as dúvidas surgidas nos vários itens. Posteriormente, 

já feitas algumas correcções, no caso dos professores, procurámos ainda testá-lo junto de 

professores de uma escola com a mesma tipologia e também sujeita a avaliação integrada. 

A partir da análise do seu preenchimento e das dúvidas colocadas, fizemos as últimas 

correcções, verificando-se a sua aplicação no final de Maio de 2003, de acordo com o 

processo de distribuição e recolha previamente acordado com a presidente do conselho 
  

47 Pretendeu-se, nestes casos, simplificar a linguagem quanto ao questionário dos não docentes ou adaptar as 
questões à realidade de cada um dos grupos.
48 Estas são, de acordo com Almeida e Pinto (1995), também perguntas fechadas que as define, por oposição
às perguntas abertas do seguinte modo: “quando o inquirido pode responder livremente, embora no âmbito 
das perguntas previstas, dir-se-á que estas assumem a forma de questões abertas; quando, pelo contrário, o 
inquirido tem de optar entre uma lista tipificada de respostas, as questões correspondentes dir-se-ão 
fechadas” (1995: 112).
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executivo e que consistiu em ser ela própria a fazer a sua entrega junto dos coordenadores 

de departamento com vista à sua distribuição pelos restantes professores. O local para a 

devolução, acordado, foi o gabinete do conselho executivo. Quanto aos questionários do 

pessoal não docente, foram a encarregada do pessoal auxiliar de acção educativa e a chefe 

dos serviços de administração escolar os intermediários na distribuição e recolha dos 

questionários. 

No entanto, uma vez que, na data acordada, poucos questionários destinados aos 

professores tinham sido devolvidos, em meados de Junho de 2003, entregámos uma nova 

remessa e solicitámos, de novo, o seu preenchimento e devolução, tendo, nesta fase, 

contactado, pessoalmente, os coordenadores de departamento curricular, pedindo-lhes que 

sensibilizassem os seus colegas para o preenchimento e devolução dos questionários. 

Recolhemos os últimos questionários em meados de Julho de 2003, no final do ano lectivo. 

Foram, teoricamente49, distribuídos questionários a 81 professores e a 30 não docentes, 

sendo a taxa de retorno, no primeiro caso, de 45,7%, correspondente a 37 professores e de 

73,3% (22), no segundo caso.

3.1.3. A análise documental

Entendendo aqui documento como material escrito50 com potencialidades de ser 

usado como fonte (Phillips, citado por Lüdke e André, 1986: 38) tivemos em conta, neste 

caso concreto, fontes primárias51, a saber os documentos institucionais da escola (projecto 

educativo, projecto curricular de turma, regulamento interno, o plano anual de actividades), 

as actas dos órgãos de administração e gestão e das estruturas de orientação educativa, 

relativas aos anos lectivos 2001/2002 e 2002/2003, e o relatório da avaliação integrada

produzido pela IGE. 

  
49 Não tivemos o controlo do número de questionários efectivamente distribuídos, tendo em conta que essa 
tarefa ficou a cargo dos coordenadores dos departamentos curriculares, sendo o número aqui apontado – 81 –
o correspondente ao número total de professores ao serviço da escola em 2002/2003.
50 Importa esclarecer que quando dizemos que consideramos documento a fonte escrita, não temos essa visão 
limitada de fonte documental, tanto mais que a nossa formação inicial em História nos faria abandonar essa 
visão redutora de fonte. Concordamos com Albarello et al. quando dizem que “existem muitas outras fontes 
que, muitas vezes, são seguras tanto em função da sua matéria constitutiva (o suporte material determina, 
com efeito, o modo de transmissão e de conservação das informações) como pelo facto de, geralmente, 
constituírem também testemunhos não intencionais, o que contribui para a sua credibilidade (não são um 
testemunho circunstancialmente recolhido” (1997: 17).
51 Sobre o conceito de fonte primária, ver Judith Bell (2002: 91). 
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Optámos pela análise documental porque os documentos atrás enunciados podiam 

constituir uma fonte de informação sobre a Escola EB, não só em relação a aspectos 

importantes para a sua caracterização, mas também quanto ao processo e consequências da 

avaliação integrada. Vimos na análise dos documentos citados a possibilidade de 

complementar os dados recolhidos através das outras técnicas – entrevistas e questionários 

–, retirando deles as evidências que nos permitissem confirmar, ou não, algumas 

conclusões52. Acresce ainda que, tal como aconteceu com as entrevistas, pretendemos 

recolher evidências empíricas através do discurso dos actores organizacionais, pelo que os 

documentos por eles produzidos, em particular as actas, se revestem de grande importância 

heurística, apesar de sabermos que as actas, nem sempre, traduzem todo o conteúdo da 

reunião, tendo, por vezes, o carácter de “fonte deliberada” (Bell, 2002: 91-92), pois podem 

ser elaboradas com o intuito de preservar determinados dados e não outros, sendo, como 

refere Judith Bell, “uma tentativa para justificar certas acções” (2002: 92). Assim mesmo, 

consideramos que as actas constituem fontes primárias valiosas para a investigação em 

causa, pois, por um lado, elas traduzem a visão oficial dos factos e, por outro, as suas 

omissões também nos permitem fazer inferências.

A análise das actas – in loco – foi feita durante o mês de Julho e ainda parte de 

Agosto de 2003.

3.2. O tratamento da informação

As 18 entrevistas registadas/gravadas, foram integralmente transcritas, constituindo, 

juntamente com os registos das três entrevistas não gravadas, o suporte documental para a 

análise que se lhe seguiu e que consistiu na definição de categorias de análise. Na definição 

das categorias, tivemos em conta vários aspectos: o enquadramento teórico e objectivos do 

estudo, o próprio conteúdo das entrevistas e os aspectos constantes dos questionários, visto 

que pretendíamos triangular os dados obtidos através das três técnicas. Depois de lermos 

várias vezes as entrevistas e de termos em conta os outros dois aspectos, identificámos as 

dimensões de análise, relativamente às quais definimos um conjunto de categorias e de 

subcategorias, construindo, assim, uma grelha vertical que nos serviu de suporte à análise 

  
52 Reportando-se às situações em que é vantajoso usar a análise documental, Lüdke e André (1986: 39), 
baseando-se em Holsti, consideram-na pertinente “quando se pretende ratificar e validar informações obtidas 
por outras técnicas de coleta, como, por exemplo a entrevista, o questionário ou a observação.” 
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do conteúdo de cada uma das entrevistas53. À medida que íamos mergulhando no conteúdo 

das entrevistas, iam surgindo novas categorias e/ou subcategorias, que acrescentávamos às 

previamente definidas54. Nesta análise vertical, íamos fazendo também inferências a partir 

dos dados organizados por categorias que nos facilitaram a organização definitiva das 

categorias e subcategorias, por um lado, e a leitura transversal das entrevistas, por outro. A 

partir desta análise vertical, foi possível construir uma grelha de análise transversal onde 

incluímos para cada dimensão todas as categorias e subcategorias encontradas, tendo em 

conta os objectivos do estudo. 

Também em relação às actas, definimos categorias55. Após a leitura integral de 

todas as actas respeitantes aos órgãos de administração e gestão56 e aos departamentos 

curriculares e conselhos de directores de turma, elaboradas entre o momento em que a 

escola tomou conhecimento da avaliação integrada (Outubro de 2001) e o final do ano 

lectivo 2002/2003, definimos categorias de análise de acordo com os objectivos do estudo e 

o tipo de informação constante das actas, tendo, em função daquelas, organizado a 

informação, sobretudo, porque tendo sido feita a recolha da informação in loco, não 

teríamos outro modo de proceder que não fosse a selecção da informação em função de 

categorias de análise. Posteriormente, revimos o material recolhido e cruzámos a 

informação com a das entrevistas, tendo chegado a categorias convergentes57.

A apresentação da informação das entrevistas e das actas é feita através das grelhas 

transversais, apresentando exemplos discursivos, como forma de descodificar as categorias 

e subcategorias apresentadas. Recorremos, com frequência, ao longo do texto que constitui 

a parte empírica, a transcrições de passagens, quer das entrevistas, quer das actas, como 

forma de ilustrar a interpretação que fazemos, pois, como assinalam Biklen e Bogdan, 

numa investigação qualitativa “os resultados escritos da investigação contêm citações feitas 

com base nos dados para ilustrar e substanciar a apresentação” (1994: 48).

  
53 Anexa-se um exemplar desta grelha – anexo I.
54 Como assinalam Lüdke e André, “a construção de categorias não é tarefa fácil. Elas brotam, num primeiro 
momento, do arcabouço teórico em que se apoia a pesquisa. Esse conjunto inicial de categorias, no entanto, 
vai ser modificado ao longo do estudo, num processo dinâmico de confronto constante entre teoria e empiria, 
o que origina novas concepções e, consequentemente, novos focos de interesse” (1986: 42).
55 Constam do anexo III.
56 Referimo-nos à assembleia, ao conselho executivo e ao conselho pedagógico.
57 Esta convergência é expressa na utilização dos mesmos códigos usados na análise das entrevistas para as 
categorias e subcategorias de análise. Daí que das grelhas que integram o anexo III não conste a mesma 
sequência apresentada nas grelhas de análise das entrevistas, uma vez que não foram encontradas nas actas 
todas as categorias encontradas nas entrevistas. Quando as categorias de análise eram diferentes das 
encontradas nas entrevistas, optou-se por uma codificação diferente.
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Os dados dos questionários foram tratados por recurso a um programa estatístico –

STAT (STATISTICA) – que nos permitiu criar uma matriz com as respostas de todos os 

respondentes. Foi atribuído um número a cada questionário, um código a cada variável, 

bem como a cada uma das respostas. À partida, decidimos como introduziríamos as não 

respostas e o tratamento que lhe faríamos. Antes de passarmos ao tratamento estatístico, 

verificámos a matriz de modo a encontrarmos situações duvidosas que suscitassem nova 

consulta do questionário em causa. Feita esta verificação, fizemos o tratamento estatístico 

dos dados introduzidos que, numa primeira fase, traduzimos em tabelas de frequência para 

cada variável, das quais constavam a frequência absoluta, a frequência relativa e as 

frequências acumuladas. Obtivemos 89 tabelas de frequência a partir do questionário 

aplicado aos professores e 47 a partir do questionário aplicado ao pessoal não docente. 

Numa segunda fase, ponderámos a melhor forma de apresentar os dados58, tendo optado 

por tabelas elaboradas a partir das tabelas iniciais, agrupando, por vezes, várias variáveis, 

de acordo com as questões colocadas no questionário. Quando a apresentação dos dados se 

tornava mais clara através de gráficos, optámos por essa forma de apresentação, em regra, o 

histograma.

As questões abertas colocadas nos questionários foram em número reduzido e 

destinaram-se a comentários sobre assuntos constantes das questões fechadas. Quando os 

respondentes utilizaram o espaço para o comentário, foram definidas categorias de 

análise59, sempre que possível, convergentes com as categorias definidas para a análise das 

entrevistas e actas.

3.3. Caracterização das amostras produtoras de dados

A amostra produtora de dados inclui professores (PF), pessoal não docente (ND), 

alunos e pais/encarregados de educação. Porém, só às duas primeiras populações (PF e ND) 

foram aplicados inquéritos por questionário. A entrevista foi aplicada a professores, não 

docentes, alunos e pais/encarregados de educação. 

Uma vez que foram utilizadas estas duas técnicas de inquérito, importa caracterizar 

cada uma das populações produtoras de dados, o que faremos, em seguida.

  
58As tabelas e gráficos, aqui apresentados, foram elaborados por recurso ao programa EXCEL, a partir das 
tabelas de frequência iniciais produzidas a partir do programa STAT.
59 Constam do anexo IV.
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3.3.1. A população docente

A população docente, respondente ao inquérito por questionário, corresponde a um 

total de 3760 professores, cuja caracterização é aqui feita com base nas respostas à parte I 

dos questionários.

Quadro 15 – Distribuição dos PF por idade, anos de serviço na escola, situação profissional 
e ciclo  (N= 37)

Idade
Anos de serviço na 

escola Situação profissional Ciclo
n % n % n % n %

até 25 anos 3 8,1 Até 1 ano 18 48,7 QND 23 62,2 2º ciclo 9 24,3

de 26 a 35 11 29,7 de 2 a 5 3 8,1 QZP 7 18,9 3º ciclo 28 75,7

de 36 a 50 22 59,5 de 5 a 10 13 35,1 Contratado 6 16,2

mais de 50 1 2,7 Mais de 10 3 8,1 Estagiário 1 2,7
Fonte: respostas à parte I do questionário aos PF (anexo V).

Quadro 16 – Distribuição dos PF por grau académico e formação especializada (N= 37)
Grau académico Formação especializada

n % n %

Mestrado 3 8,1 Mestrado 3 8,1

Licenciatura 32 86,5 Pós-graduação 1 2,7

Bacharelato 2 5,4 Curso de especialização 1 2,7

Não tem 32 86,5

Fonte: respostas à parte I do questionário aos PF – item 6 e 7 (anexo V)

Os professores que constituem a nossa amostra apresentam uma idade média de 

37,8 anos, concentrando-se a maioria (59,5%) na classe 36-50, sendo que para 48,7% é o 

primeiro ano ao serviço da escola e, dos restantes, a classe em que se verifica maior 

concentração de respostas é a de 6 a 10 anos. Quanto à situação profissional dos nossos 

respondentes, 62,2% pertencem ao quadro de nomeação definitiva (QND) e os restantes 

distribuem-se pelas categorias de QZP (quadro de zona pedagógica), contratado e 

estagiário. Quanto à distribuição por ciclos, verifica-se que a larga maioria (75,7%) dos 

respondentes pertence ao 3º ciclo do ensino básico. Quanto ao grau académico, predomina 

a licenciatura com 86,5% dos casos. As formações especializadas são pouco expressivas, 

sendo apenas 5 dos respondentes (13,5%) os detentores destas formações.

  
60 Este número corresponde a 45,7% do total de professores da escola.
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Do total da amostra dos PF, 19 (51,4%) dos inquiridos encontravam-se em funções 

na escola em 2001/2002 e 18 (48,6%)61 apenas se encontravam ao serviço da escola em 

2002/200362. Importa aqui clarificar que este dado é fundamental para o tratamento dos 

dados do questionário aos PF, na medida em que são apenas os 19 professores que estavam 

na escola em 2001/2002 que respondem às partes II, III, IV e V do questionário, de acordo 

com a instrução dada a seguir à questão 8 (ver anexo V). A totalidade dos professores que 

constitui a amostra (37) apenas responde à parte VI e VII do questionário. Assim, 

considerámos para o tratamento dos dados referentes às partes II, III, IV e V do 

questionário um N (número total) de 19 professores, correspondente ao número de 

respondentes que exercia funções na escola em 2001/2002.

Em 2001/2002, 89,5% dos professores em funções na escola63 desempenhava 

cargos em órgãos de administração e gestão e de coordenação de estruturas de orientação 

educativa. Quanto ao ano 2002/2003, o valor é o mesmo. Dos 19 professores (51,4%) que 

se encontravam na escola em 2001/2002, 8 (42,1%) participaram directamente na 

avaliação integrada64, na condição que consta no quadro 17.

Quadro 17 – Condição em que os professores participaram na avaliação integrada
Condição Nº
Professor com aulas assistidas 3
Professor entrevistado 2
Professor com aulas assistidas e entrevistado 3

Fonte: dados obtidos a partir das respostas à questão 12 do questionário aos PF (anexo V)

Quanto à amostra das entrevistas, como já referimos atrás, optámos por uma 

amostra com probabilidade de responder aos objectivos do estudo, pelo que seleccionámos 

os professores de acordo com os seguintes critérios:

i) Participação no processo de avaliação integrada em 2001/2002;

ii) Desempenho de cargos, quer em órgãos de administração e gestão, quer na 

coordenação de estruturas de orientação educativa;

ii) Desempenho de cargos em órgãos de administração e gestão em 2002/2003;

iii) Desempenho de funções de coordenação de estruturas de orientação educativa 

em 2002/2003, incluindo, aqui, também, elementos que não foram intervenientes no 

processo de avaliação integrada em 2001/2002.
  

61 Estes números revelam a grande mobilidade dos professores na Escola EB, que referimos na sua 
caracterização.
62 Conforme os dados obtidos nas respostas à questão 8 do questionário aos PF (anexo V).
63 Conforme os dados obtidos a partir das respostas à questão 9 do questionário aos PF (anexo V).
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Quadro 18 – Caracterização da amostra de professores entrevistados (N= 15)
Funções exercidas Nº Participação na avaliação 

integrada
Nº Formação 

especializada
Nº

Membro de órgão de gestão em 2001/2002 e 
2002/2003

2 Professor entrevistado 2 Com formação 
especializada em CE65

1

Membro de órgão de gestão em 2001 e 
coordenador de departamento curricular em 
2002/2003

1 Professor com aula 
assistida

2 Outro tipo de formação 
especializada

1

Coordenador de departamento curricular em 
2001/2002

1 Professor entrevistado e 
com aula assistida

5 Sem formação 
especializada

13

Coordenador de departamento curricular em 
2001/2002 e 2002/2003

1 Sem participação directa na 
avaliação integrada

666

Coordenador de departamento curricular em 
2002/2003

4

Coordenador dos directores de turma em 
2001/2002

2

Coordenador dos directores de turma em 
2002/2003

2

Director de turma em 2001/2002 1
Director de turma em 2001/2002 e 2002/2003 1

Fonte: dados obtidos a partir da análise das entrevistas

Como se conclui a partir da análise do quadro18, dos 15 professores que constituem 

a amostra, 9 (60%) participaram directamente na avaliação integrada. Todos eles exercem 

funções de administração e gestão ou de orientação educativa, o que, conjuntamente com o 

aspecto anterior, faz deles informantes privilegiados.

3.3.2. A população não docente

Na população não docente incluímos o pessoal não docente (ND), os alunos e os 

pais/encarregados de educação. Relativamente ao primeiro grupo, a caracterização baseia-

se nos dados recolhidos através das respostas à parte I do inquérito por questionário, uma 

vez que apenas dois elementos deste grupo foram entrevistados.

O pessoal não docente (ND)
A população não docente (ND), que constitui a amostra produtora de dados através 

do inquérito por questionário, corresponde a um total (N) de 22, o que representa 73,3% da 

população total desta categoria profissional67. No tocante à idade, 86,3% situa-se entre os 

25 e os 50 anos, sendo a classe dos 35 a 50 anos a maioritária (54,5%). Apenas 13,7% têm 

mais de 50 anos. O ponto médio da idade dos respondentes é de 31,2 anos.

      
64 Conforme os dados obtidos nas respostas à questão 11 do questionário aos PF (anexo V).
65 Ciências da Educação.
66 Neste conjunto de professores incluiu-se um professor que, apesar de conhecer bem o processo de 
avaliação por fazer parte do conselho executivo em 2001/2002, não teve aula assistida nem foi entrevistado.
67 Em 2002/2003, o pessoal ND totalizava 30 elementos.
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Quadro 19 – Distribuição dos ND por idade, anos de serviço na escola, situação profissional, categoria 
profissional e habilitações académicas (N= 22)

Idade Anos de serviço na escola Situação profissional Categoria
n % n % n % n %

até 25 anos 0 0,0 Até 1 ano 1 4,5 Quadro 11 50,0 Administrativo 6 27,3

de 26 a 35 7 31,8 de 1 a 5 6 27,3
Contrato 
Administrativo 10 45,5 AAE 13 59,1

de 36 a 50 12 54,5 de 6 a 10 12 54,5
Contrato a prazo

0 0,0
Técnico de 
laboratório 0 0,0

mais de 50 3 13,7 Mais de 10 3 13,6 Não respondeu 1 4,5 Pessoal operário 3 13,6

Total 22 100 Total 22 100 Total 22 100 Total 22 100

Habilitações

4ª classe 6º ano
Curso geral/9º 

ano

Curso 
Compl./11º 

ano 12º ano Bacharelato Licenciatura Outra

n % n % n % n % n % n % n % n %

3 13,6 5 22,7 6 27,3 2 9,2 4 18,2 0 0 0 0 2 9,0
Fonte: respostas à parte I do questionário aos ND (anexo VI).

Quanto aos anos de permanência na escola, é a classe de 5 a 10 anos que apresenta a 

maior concentração de respostas (54,5%), sendo que a maioria (81,8%) está na escola há 

mais de um ano e há menos de 10. A situação profissional dos ND distribui-se de forma 

quase equitativa entre a pertença ao quadro (50%) e o contrato administrativo de 

provimento (45,5%). A nossa amostra de ND é constituída maioritariamente por auxiliares 

de acção educativa (AAE) (59,1%), o que respeita a proporcionalidade existente entre as 

classes populacionais que integram a população não docente. O pessoal operário representa 

apenas 13,6% da amostra produtora de dados.

Relativamente às habilitações, 50% distribui-se pela posse do 6º ano (22,7%) e o 

curso geral/9º ano (27,3%), enquanto que os restantes 50% se distribuem pela posse da 4ª 

classe (13,6%), habilitações correspondentes aos 11º e 12º anos (27,3%) e outra (9%). 

Todos os ND respondentes ao questionário se encontravam na escola no ano lectivo 

2001/200268, pelo que todas as partes do questionário foram tratadas tendo em conta a 

totalidade dos respondentes – 22.

A entrevista foi feita apenas a dois elementos do pessoal não docente que, por terem 

participado no processo de avaliação integrada e por desempenharam as funções de chefe 

do pessoal administrativo e encarregada do pessoal auxiliar de acção educativa (AAE), 

constituem informantes privilegiados.

  
68 Dados obtidos a partir das respostas à questão 6 do questionário aos ND (anexo VI).
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Os alunos

Foram entrevistados dois alunos que frequentavam a escola em 2002/2003 e tinham 

participado na avaliação integrada, quer por pertencerem a turmas com aulas assistidas, 

quer por terem sido entrevistados pela IGE. Assim, dentro deste perfil, foram-nos indicados 

dois alunos (número que tínhamos previsto): um que em 2001/2002 frequentava o 6º ano de 

escolaridade inserido numa turma que teve aulas assistidas e que, para além dessa situação, 

foi também entrevistado pela IGE, no âmbito da avaliação integrada. O outro, no mesmo 

ano, integrava uma turma do 7º ano de escolaridade que teve aulas observadas pela IGE, no 

âmbito da avaliação integrada.

Os pais/encarregados de educação

Foram entrevistados os dois presidentes da associação de pais/encarregados de

educação, respectivamente em 2001/2002 e 2002/2003, sendo que o primeiro participou 

directamente na avaliação integrada, quer participando nas reuniões com a IGE, quer 

como elemento entrevistado pela IGE. Este, em 2002/2003, encontrava-se desligado da 

associação de pais e encarregados de educação. O presidente da associação de pais e 

encarregados de educação em 2002/2003 era pela primeira vez encarregado de educação na 

Escola EB e membro da associação de pais e encarregados de educação. Na entrevista, que 

nos deu, disse desconhecer o processo de avaliação integrada, pelo menos do ponto de 

vista institucional, tendo dele um conhecimento em termos particulares69.

  
69 Ver grelhas 7 e 7.1 do anexo II referente à análise das entrevistas.



Capítulo 7
O impacto da avaliação integrada na Escola EB

Apresentar os dados empíricos e interpretá-los à luz dos pressupostos sócio-
organizacionais, que enunciámos na parte I, não esquecendo o enquadramento político-
normativo da parte II, é o que nos propomos fazer, numa perspectiva de 
complementaridade entre teoria e empiria. A matriz metodológica qualitativa, por que 
optámos, guiou-nos na interpretação. Tratando-se de um estudo de caso, as inferências 
que aqui fazemos respeitam ao contexto da Escola EB, pelo que deixamos ao leitor as 
generalizações de pendor “naturalístico” que entender fazer.
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1. O processo de avaliação integrada na Escola EB

Apresentamos uma breve resenha das fases1 do processo de avaliação integrada

relativo à Escola EB, dos “pontos fortes” e “fracos” identificados e recomendações 

constantes do relatório2, de modo a permitir ao leitor uma melhor compreensão dos dados 

apresentados, bem como a sua interpretação.

Fases do processo de avaliação integrada:

§ Início do processo – Outubro de 2001 com a tomada de conhecimento pela 

escola que ia ser objecto de uma avaliação integrada e solicitação de dados à 

escola, que esta enviou por correio electrónico; em final de Dezembro, foi 

enviada a brochura “Apresentação e Procedimentos” e solicitada a reunião com 

a escola;

§ A visita de informação inicial – ocorreu no final de Janeiro de 2002, dando 

início à fase de intervenção com uma reunião que envolveu a equipa inspectiva 

e os seguintes elementos da escola: presidente da assembleia, presidente do 

conselho executivo, vice-presidente do conselho executivo, coordenadora dos 

directores de turma, coordenadora do departamento de Matemática, 

coordenadora da disciplina de Matemática, coordenadora do departamento de 

Língua Portuguesa, coordenadora da disciplina de Língua Portuguesa, 

coordenadora da disciplina de Língua Estrangeira, coordenador da disciplina de 

História/Geografia, professor de História/Geografia, representante do Ensino 

Especial, representante dos orientadores de estágio, presidente da Associação de 

Pais, representante do pessoal não docente, encarregado do pessoal auxiliar;

§ Desenvolvimento do processo – Fevereiro de 2002: a equipa inspectiva recolheu 

informação recorrendo a entrevistas, análise documental e observação directa; 

terminou em final de Março de 2002 com uma reunião com os elementos 

presentes na reunião inicial em que foi feita a primeira apreciação do 

desempenho da escola;

  
1As fases do processo de avaliação integrada decorreram de acordo com o previsto na brochura 
“Apresentação e Procedimentos”, pelo que, para mais informações sobre as etapas de cada fase, consultar o 
ponto 5 do capítulo 5 deste trabalho.
2 Os “pontos fortes”, os “pontos fracos” e as “recomendações” são transcritos do relatório de avaliação 
integrada da Escola EB da autoria da IGE.
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§ Envio do relatório à escola – Abril de 2002: nesta altura, foi entregue um 

exemplar ao presidente da Associação de Pais e Encarregados de Educação da 

escola e ao presidente da Junta de Freguesia;

§ Elaboração e envio à IGE do plano de acção para o ano lectivo 2002/2003 –

Outubro de 2002.

Pontos fortes:
“A existência de uma forte liderança de topo, efectiva e reconhecida, acompanhada por outros líderes 

naturais e titulares de algumas estruturas de gestão intermédia;

O relacionamento interpessoal direccionado para o bem-estar de todos os actores escolares;

A existência de sistemas de informação e comunicação diversos, adequados e eficazes;

O comportamento cívico dos alunos, em particular na sala de aula, propício ao desenvolvimento do 

processo educativo de qualidade;

A aprazibilidade do espaço escolar, ao nível da limpeza, embelezamento, conservação e organização;

A vigilância e controlo interno como garante de segurança e tranquilidade dos utentes;

Existência de um corpo docente motivado e estável” (IGE, 2002d).

Pontos fracos:
“A inexistência de uma cultura de auto-avaliação e monitorização como estratégia indutora de uma 

melhor qualidade na prestação do serviço educativo;

A ausência de estabelecimento de metas quantificáveis, ao nível dos resultados das aprendizagens 

dos alunos, nos documentos estruturantes da escola – Projecto Educativo, Projecto Curricular de 

Escola e Plano de Actividades;

A débil coordenação pedagógica dos Departamentos Curriculares na promoção do trabalho 

colaborativo entre os docentes dos 2º e 3º CEB;

A falta de concertação de critérios de actuação pedagógica, ao nível da transversalidade da Língua 

Portuguesa, em sede de Conselho de Turma” (IGE, 2002d).
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Recomendações:
“Sem perder de vista o contínuo reforço das competências humanistas de formação da escola, devem 

ser aprofundados os esforços para aumentar os conhecimentos dos alunos e a consequente subida das 

taxas de transição.

Neste âmbito, podem ser consideradas, como prioritárias para o plano de acção, as seguintes 

orientações:

o O desenvolvimento de uma cultura de auto-avaliação e de monitorização da escola nos seus 

diferentes aspectos, como estratégia indutora de uma melhor qualidade na prestação do 

serviço educativo;

o O estabelecimento de metas quantificáveis, ao nível dos resultados das aprendizagens, 

consagrando-as nos documentos estruturantes e orientadores da vida da escola;

o A aferição de critérios, ao nível da transversalidade da Língua Portuguesa, em sede de 

Conselho de Turma;

o A implementação de práticas de trabalho colaborativo entre todos os docentes dos 

Departamentos Curriculares;

o Sejam preservadas e aperfeiçoadas as boas práticas desenvolvidas pela escola, 

particularmente a dinâmica mobilizadora evidenciada pelas estruturas organizativas” (IGE, 

2002d).

2. A participação dos órgãos de administração e gestão e das estruturas de 

orientação educativa na avaliação integrada

Quisemos saber o tipo de actuação dos órgãos de administração e gestão, bem como 

das estruturas de orientação educativa da Escola EB durante e após a avaliação integrada. 

Servimo-nos, para tal, essencialmente de fontes primárias, como são as actas dos referidos 

órgãos e estruturas e também dos dados das entrevistas.

A análise das actas tem subjacente o tipo de referência que é feita à avaliação 

integrada, que dividimos em três categorias: i) referência de tipo informativo, ii) referência 

que indica medidas tomadas e iii) ausência de referência. Tomámos como horizonte 

temporal o conhecimento pela escola (início de Outubro de 2001) de que ia ser sujeita a 

uma avaliação integrada e o final do ano lectivo 2002/2003.

Relativamente ao início e desenvolvimento do processo de avaliação integrada, as 

referências feitas nas actas da assembleia limitam-se à informação do órgão, não tendo sido 

tomada qualquer medida preparatória, passando o envolvimento da assembleia pela 



 O impacto da avaliação integrada na Escola EB

318

participação da sua presidente, quer nas reuniões com a IGE, quer como elemento 

entrevistado. Esta ideia está presente na entrevista que nos foi dada pela presidente:

“Foi dada a informação a todos os representantes na assembleia, mas como tudo era novo, a escola 

nunca tinha sido sujeita a uma inspecção. Foi uma novidade, as pessoas ficaram na expectativa e 

depositaram confiança em mim porque sabiam que ia ser entrevistada como presidente da 

assembleia, ficaram confiantes que tudo ia correr bem. A assembleia não tomou qualquer medida;

que eu ia ser entrevistada, passei a informação e mais nada.” (E1)

Nas restantes actas da assembleia, as referências à avaliação integrada ou a 

aspectos com ela relacionados, nomeadamente no atinente às recomendações, são escassas, 

como podemos ver através dos quadros 20 e 21 e têm um carácter essencialmente 

informativo.

Nas actas do conselho executivo, encontramos referências de tipo informativo, mas 

também de adopção de medidas, muito embora estas se limitem a solicitações da IGE, 

como sejam a preparação dos documentos da escola a enviar e a preparação do documento 

de apresentação da escola EB na primeira reunião com a IGE. Há também algumas 

referências relativas a decisões, nomeadamente em matéria de cumprimento das 

recomendações da IGE.

As referências feitas nas actas do conselho pedagógico são de tipo informativo, mas 

também envolvem decisões, normalmente protagonizadas pela sua presidente, que 

simultaneamente é a presidente do conselho executivo, daí que, por vezes, encontremos as 

mesmas referências nas actas dos dois órgãos. Aliás, da análise das entrevistas, não restam 

dúvidas que a iniciativa das medidas tomadas, na sequência da avaliação integrada, foi da 

presidente do conselho executivo (categoria M, subcategoria M1 do quadro 24), mesmo 

quando registadas em sede de outros órgãos, como sejam o conselho pedagógico ou mesmo 

a assembleia de escola. Este protagonismo da presidente é assim referido por uma 

professora que entrevistámos:

“Tenho a certeza que foi o conselho executivo, mais concretamente a presidente, porque também é 

presidente do conselho pedagógico. É ela que está sempre envolvida” (E3)

O conselho executivo apresenta o mesmo tipo de referências à avaliação integrada

que o conselho pedagógico, embora este último lhe faça mais referências ou a aspectos que 

dela decorrem.
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Quadro 20 – Actas analisadas e actas com referências a aspectos relacionados com a avaliação integrada
A CE CP DEP CDT

Total Sem 
referência

Total Sem 
referência

Total Sem 
referência

Total Sem 
referência

Total Sem 
referência

9 6 18 10 19 6 963 53 11 10
Fonte: dados obtidos através da análise das actas – ver anexo III.
Legenda: A – Assembleia; CE – conselho executivo; CP – conselho pedagógico; DEP – departamentos 
curriculares; CDT – conselho de directores de turma

Quadro 21 – Tipo de envolvimento dos órgãos de administração e gestão e das estruturas de orientação 
educativa na avaliação integrada

Órgãos de Administração e Gestão Estruturas de Orientação 
EducativaCategorias

A CE CP DEP CDT
Total de 

referências
21 - Informação 2 4 5 26 1 38
22 - Decisão 1 5 5 0 0 11
23 – Colaboração com outros órgãos 0 0 3 0 0 3

Fonte: dados recolhidos a partir da análise das actas – ver anexo III.

Apesar de os departamentos curriculares terem sido intervenientes activos no 

processo de avaliação, quer pela participação de coordenadores nas reuniões com a IGE e 

entrevista a alguns coordenadores, quer por se verificar que uma das recomendações feitas 

no relatório da IGE se dirige concretamente aos departamentos curriculares, as referências 

que constam nas actas são sobretudo de tipo informativo, limitando-se, na maior parte dos 

casos, a transmitir informações do conselho pedagógico incluídas no ponto “informações” 

da ordem de trabalhos, como o exemplo que transcrevemos:

“Foi apresentado (no conselho pedagógico) o programa de acção baseado nas recomendações da 

IGE, a implementar em 2002/2003)” (D1/10/02).

O conselho de directores de turma é a estrutura de orientação educativa que faz 

menos referências à avaliação integrada e a aspectos dela decorrentes, apesar de haver 

aspectos constantes dos “pontos fracos” e das recomendações – o projecto curricular de 

turma e a aferição de critérios, ao nível da transversalidade da língua portuguesa – que 

implicam os conselhos de turma. Sendo estes presididos pelos directores de turma, cuja 

coordenação é da competência do conselho de directores de turma, seria, por isso, de 

esperar que houvesse mais referências nas actas deste órgão a estes aspectos. 

Assim, a abordagem das questões relacionadas com a avaliação integrada

concentra-se, fundamentalmente, no conselho pedagógico e no conselho executivo, sendo 

os departamentos curriculares essencialmente receptores daqueles órgãos. As opiniões 

  
3 Foram analisadas 16 actas por departamento, num total de 6 departamentos.
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sobre o processo e a tomada de decisão quanto às mudanças a realizar concentram-se, 

assim, no conselho executivo e no conselho pedagógico.

3. A Escola EB numa aparente rotina durante a avaliação integrada

A primeira reacção à notícia de que a escola iria ser alvo de uma avaliação

integrada partiu do conselho executivo. Este órgão, para além de proceder à informação 

dos restantes órgãos e estruturas organizacionais quanto à acção inspectiva que se 

avizinhava, preocupou-se em conhecer e dar a conhecer o relatório nacional do ano 

anterior, como forma de todos se poderem preparar4. Assim, numa acta anterior à acção 

inspectiva, pode ler-se:

“Será entregue a todos os membros do conselho pedagógico uma cópia de um relatório da IGE 

efectuado no ano lectivo transacto com o objectivo de cada um ler e tomar as devidas anotações. 

Este conselho executivo sugere ainda que este trabalho seja alargado aos coordenadores de 

disciplina” (CE/06/11/01).

A mesma ideia é replicada na reunião seguinte do conselho pedagógico:

“Entrega-se ainda a cada membro uma cópia de um relatório da Inspecção-Geral da Educação, 

efectuado no ano lectivo transacto, com o objectivo de cada um ler e tomar as devidas anotações. 

Sugere-se ainda que este trabalho seja alargado aos coordenadores de disciplina.” (CP/07/11/01).

A referência ao relatório nacional da avaliação integrada do ano anterior é também 

feita pela presidente do conselho executivo5 e chefe dos serviços de administração escolar6

nas entrevistas que nos concederam. 

O conhecimento do relatório do ano anterior traduz a necessidade de encontrar 

referências de actuação constituindo, portanto, uma medida preparatória da acção 

inspectiva por parte da escola. Esta medida denuncia uma resposta isomórfica ao meio 

institucional, na medida em que a escola, perante uma avaliação externa que cria alguma 

incerteza e que, à partida, sabe que dá visibilidade da actividade organizacional, procura 

preparar-se com base nos resultados de outras escolas já anteriormente avaliadas.

  
4 As medidas adoptadas referidas nas actas estão agrupadas na categoria A, subcategoria A1, constantes das 
grelhas 1 e 2 do anexo III.
5 “Como tínhamos lido os relatórios, algumas coisas já sabíamos como é que iriam acontecer” (E2).
6 “Já li com a presidente do conselho executivo relatórios que estavam na Internet” (E19).
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Quisemos saber a reacção dos actores organizacionais à presença da equipa 

inspectiva na escola durante a avaliação integrada, nomeadamente quanto às rotinas da 

escola, incluindo nestas as várias actividades organizacionais, bem como a atitude dos 

professores (PF), dos funcionários não docentes (ND) e dos alunos durante a avaliação 

integrada. Mereceram-nos particular realce as actividades de ensino-aprendizagem por 

constituírem a principal actividade técnica da escola, justamente aquela com menor 

visibilidade e que mais facilmente se associa à lógica de confiança e de boa fé.

Uma vez que nos questionários instruíamos7 os inquiridos para apenas responderem 

às questões relativas ao processo de avaliação integrada, no caso de terem estado na escola 

no ano lectivo 2001/2002, consideramos para a análise dos dados destas questões8 não a 

totalidade dos inquiridos, mas a totalidade daqueles a quem era solicitado que 

respondessem. Assim, no caso dos PF o valor de N (total de respondentes) é 19, e no caso 

dos ND, o valor de N (total de respondentes) é 22, coincidindo, neste caso, com a 

totalidade dos inquiridos.

Um dos aspectos relativos ao processo de avaliação integrada que nos mereceu 

atenção foi a influência da presença da equipa da IGE nas rotinas da escola. Colocámos a 

mesma questão aos PF e aos ND e podemos verificar, através da análise do gráfico 1, que a 

opinião de uns e de outros se concentra na discordância, ou seja, a maioria discorda que a 

presença da equipa inspectiva tenha influenciado a rotinas da escola, registando-se, no 

entanto, alguma diferença entre a opinião dos PF e a dos ND, pois 36,8% dos professores 

manifestam concordância ou concordância total com a mudança de rotinas durante a 

presença da equipa inspectiva, enquanto que apenas 9% dos ND optam por estas categorias 

de opinião.

Ainda, se atentarmos no gráfico 1, verificamos que os PF, na sua maioria (68,1%), 

consideram que a presença da IGE se tornou um assunto da ordem do dia. Quanto aos ND, 

a opinião reparte-se de forma equilibrada entre a discordância e a concordância, pelo que 

concluímos que a presença da IGE marcou de forma mais acentuada o dia-a-dia dos 

professores do que o dos os funcionários.

  
7 Questão 6 da parte I do questionário aplicado aos não docentes (ND) e questão 8 do questionário aplicado 
aos professores (PF).
8 No caso do questionário aos professores são as questões da parte III – Reacção à presença da equipa 
inspectiva da IGE na escola. No caso do questionário ao pessoal não docente, é igualmente a parte III –
Reacção à presença da equipa inspectiva da IGE na escola.
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Fonte: dados obtidos a partir das respostas à questão 16 (proposição a) do questionário aos PF (anexo V)
e à questão 8 (proposição a) dos questionário aos ND (anexo VI).

Cruzando estes dados com os que obtivemos a partir da análise das entrevistas (ver 

quadro 22), verificamos que 13 (65%) dos 20 entrevistados que podiam referir-se a este 

aspecto consideram que não houve alteração das rotinas (categoria B do quadro 22). No 

entanto, em 13 entrevistas, encontramos referências a alteração de rotinas a nível do 

funcionamento geral (subcategoria A1 do quadro 22) e, em 7 casos, são referidos cuidados 

especiais na preparação e desenvolvimento das aulas (subcategoria A2 do quadro 22), o 

que denuncia alteração de rotinas. Como se pode ver, a partir da grelha 1.1 do anexo II, dos 

13 entrevistados que dizem que não houve alteração de rotinas, apenas 6 não dão exemplos 

de alteração, pois, os restantes, quando dizem que não houve alteração de rotinas, indicam 

situações que as indiciam. Por exemplo, uma professora pertencente ao conselho executivo 

diz o seguinte:

“A mudança que houve foi estarem aqui três elementos estranhos à escola. Agora, a rotina da escola

manteve-se exactamente a mesma” (E2).

Todavia, a mesma docente admite ter havido cuidados especiais:

“Tivemos cuidado diferente na elaboração das actas e dos livros de ponto, para que quando eles 

viessem (a Inspecção), estivesse tudo pronto […]. Avisei que os inspectores viriam e que era preciso 

ter cuidado com as toucas na cabeça, com a identificação no peito” (E2).

Outra docente, também pertencente ao conselho executivo, admite o mesmo tipo de 

cuidados especiais na preparação da acção inspectiva:

Gráfico 1 - Opinião dos PF e dos ND sobre a influência da equipa inspectiva nas rotinas 
da escola

(N/PF = 19; N/ND = 22)
10

,5

27
,5

47
,4

63
,6

5,
3

0

21

4,
5 15

,8

4,
5

0

9,
1 21

40
,9

10
,5

9,
1

52
,3

40
,9

15
,8

00
10
20
30
40
50
60
70

PF ND PF ND PF ND PF ND PF ND

Discordo Discordo
totalmente

Sem opinião Concordo Concordo
totalmente

Pe
rc

en
ta

ge
m

A presença da equipa
inspectiva influenciou as
rotinas da escola

A presença da equipa
inspectiva na escola tornou-
se um assunto da ordem do
dia



  O impacto da avaliação integrada na Escola EB

323

“Houve uma preocupação muito grande, principalmente com actas, com os dossiers de disciplina. 

[…] Nós (CE) avisámos os vários sectores que estava cá a equipa inspectiva durante uma semana. 

Não era um dia, nem uma tarde. Mesmo assim, acontece muita coisa durante uma semana” (E7).

A preocupação com a conformidade normativa está também presente em algumas 

actas dos departamentos curriculares no período que antecedeu a visita inspectiva, embora 

só num dos casos essa questão surja explicitamente associada à avaliação integrada. Nessa 

situação, é dito o seguinte:

“A coordenadora voltou a reafirmar a necessidade de colocação dos enunciados dos testes no 

dossier, bem como pediu o máximo de atenção na elaboração das actas e dos sumários” (D1/12/01).

Também os alunos sentiram e participaram nestes cuidados especiais, como refere 

uma professora que teve aula assistida:

“Estavam todos avisados (os alunos). Eu avisei os meus, ai não!” (E12).

Ou como refere um aluno que foi entrevistado pela equipa da IGE:

“Fui avisado que eles (os inspectores) queriam ver os cadernos diários e fui pô-los em ordem, porque 

quis mostrar as coisas direitas” (E16).

Fonte: dados obtidos a partir das respostas à questão 16 (proposição b) do questionário aos PF (anexo V).

Quanto às actividades de ensino-aprendizagem, os dados do questionário aos 

professores (gráfico 2) indicam que estes consideram que não houve alteração das práticas 

habituais dos professores com aulas assistidas. No entanto, 7 dos 179 entrevistados fazem 

referências a este aspecto, denunciando a adopção de medidas diferentes das habituais 

(subcategoria A2 do quadro 22), como é o caso de uma das professoras entrevistadas, cuja 

aula foi observada:

  
9 No total de 17, incluem-se os 15 professores entrevistados e os 2 alunos – ver grelha 1 do anexo II.

Gráfico 2 - O s professores cujas aulas foram assistidas alteraram as suas práticas 
habituais     (N=19)
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“Por acaso, entreguei uma planificação da aula. Habitualmente, faço uns topicozitos numa agenda”

(E14). 

Uma outra professora refere-se à alteração das práticas rotineiras quanto à 

preparação e desenvolvimento das aulas, da seguinte forma:

“Eu sei que eles (professores) se prepararam para a aula (assistida) porque utilizaram vários recursos 

diferentes. De resto, mostraram e disseram que tinham recorrido a vários recursos de aprendizagem. 

[…] Os professores estavam preparados para a assistência como se estivessem a fazer estágio.” (E7)

Quando confrontados com a questão de se terem preocupado mais com o seu 

desempenho para darem uma boa imagem enquanto profissionais, os professores 

respondem afirmativamente, como se pode ver através do gráfico 3.

Face aos dados apresentados, os professores consideram que não alteraram as suas 

práticas habituais, mas os dados das entrevistas denunciam o recurso a estratégias que não 

usam no dia-a-dia e que se prepararam melhor, pelo que, embora não o admitam, os 

professores alteraram as suas práticas habituais. Tendo ainda em conta este facto e os dados 

do gráfico 3, pode concluir-se que as alterações de práticas se inserem na preocupação em 

desempenhar o melhor possível as suas funções para dar uma boa imagem enquanto 

profissionais.

Fonte: dados obtidos a partir das respostas à questão 16 (proposição f) do questionário aos PF (anexo V).

Quando questionados sobre o seu desempenho durante a avaliação integrada, os 

ND discordam – 59,1% optam por “discordo” e 13,6% por “discordo totalmente” – quanto 

à proposição de terem desempenhado as suas tarefas com mais cuidado durante a visita dos 

inspectores. Esta discordância talvez fique a dever-se ao facto de os ND não se terem 

sentido observados durante a avaliação integrada – 72,4% não se sentiu observado –, como 

podemos ver pela distribuição das respostas às duas proposições constantes no gráfico 4.

Gráfico 3 - Os professores preocuparam-se em desempenhar as suas funções o melhor 
possível para dar uma boa imagem de si  enquanto profissionais
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Fonte: dados obtidos a partir das respostas à questão 8 (proposições c e f) do questionário aos ND (anexo VI).

As entrevistas, particularmente no caso dos professores, apontam a coesão como 

uma das principais reacções à presença da equipa da IGE. Esta coesão é uma reacção a um 

perigo externo, protagonizado pela IGE, como expressam as professoras que a seguir 

citamos: 

“Como em todos os momentos de dificuldade, isto fez com que as pessoas se unissem e criassem 

uma frente de batalha.” (E2)

“Eu acho que nós nos unimos como se fosse um corpo estranho a entrar, um vírus …” (E7).

A coesão do corpo docente resulta da ameaça que a avaliação integrada

representava ao dar visibilidade a aspectos, como as aulas, que os professores estão 

habituados a preservar dentro das quatro paredes da sala de aula, o que poderia pôr em 

causa a legitimidade da escola e o profissionalismo docente.

A coesão é uma ideia que encontramos, também, numa acta de uma reunião do 

conselho executivo, onde se pode ler:

“No geral, verificou-se um aumento da coesão, do sentido de pertença à escola de toda a 

comunidade educativa” (CE/06/02).

Também os dados do questionário dos professores traduzem esta ideia de coesão, 

porquanto 63,1% dos inquiridos manifestam a sua concordância quanto à proposição de 

que durante a visita da equipa inspectiva os professores se apoiaram mais uns aos outros, 

conforme o gráfico 5, que nos dá conta que 63,6% dos inquiridos concordam ou concordam 

totalmente. O mesmo já não acontece com o pessoal não docente, que manifesta uma 

Gráfico 4 - Opinião dos ND sobre o seu desempenho e observação da sua actividade pela 
IGE    (N=22)
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opinião contrária, o que pode ter a ver com o facto de estes não se terem sentido 

observados pela IGE e, portanto, esta não representar uma ameaça como para os 

professores. Aliás, a auxiliar de acção educativa que entrevistámos dá-nos conta desta 

diferença de situação entre professores e funcionários, quando diz:

“Senti que havia uma grande tensão entre os professores. Tinha pena deles, porque acho que era 

muito difícil. Nós éramos avaliados cá fora, mas era mais discreto, enquanto que o professor não. 

Penso que deve ser extremamente difícil o professor estar a dar uma aula e às vezes com alunos 

indisciplinados e estar uma, duas ou três pessoas a avaliar. […] Tenho a certeza que os professores 

viveram aí momentos de muita tensão, nem dormiam” (E18).

Fonte: dados obtidos a partir das respostas à questão 16 (proposição e) do questionário aos PF (anexo V) e à 
questão 8 (proposição e) do questionário aos ND (anexo VI).

Quanto à hipótese de a presença da IGE ter provocado ansiedade e nervosismo (ver 

gráfico 6), as respostas dos funcionários (ND) concentram-se predominantemente no 

“discordo” (54,6%) e “discordo totalmente” (13,6%), enquanto que as respostas dos 

professores (PF) se distribuem de forma menos concentrada pela escala, embora o valor 

maior (52,6%) se distribua pela discordância (36,8%) e discordância total (15,8%).

Gráfico 5 - Durante a visita da equipa inspectiva apoiaram-se mais uns aos outros
(N/PF= 19; N/ND= 22)
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Fonte: dados obtidos a partir das respostas à questão 16 (proposição g) do questionário aos PF (anexo V) e 
questão 8 (proposição g) do questionário aos ND (anexo VI).

Todavia, os entrevistados referem a ansiedade e nervosismo como as principais 

alterações de comportamento dos professores e também dos funcionários antes e durante a 

avaliação integrada. Como podemos ver a partir do Quadro 22, em 94,1% das entrevistas 

há referências a essa ansiedade e nervosismo (subcategoria C1). A ansiedade e nervosismo 

prendem-se com a exposição da actividade técnica aos avaliadores, como se depreende das 

palavras das docentes entrevistadas:

“Reagiram muito mal. Viram como um papão que nos vinha para amedrontar, para nos ver as nossas 

fraquezas” (E3).

“Alguns ficaram apavorados. As pessoas não sabiam o que ia acontecer. Entretanto, eles deram o 

guião com o que pretendiam e as coisas acalmaram mais. Houve uma grande pressão na altura” (E4).

No caso em que os professores foram ilibados dessa exposição, a ansiedade e 

nervosismo deu lugar a alívio, como podemos ver pela distribuição das respostas que 

constam no gráfico 7 ou como nos dá conta uma professora, quando diz:

“Quando soubemos que nenhuma aula do departamento ia ser observada, que nenhum de nós ia ser 

entrevistado, as pessoas acalmaram” (E7).

Fonte: Dados obtidos a partir das respostas à questão 16 (proposição c) do questionário aos PF (anexo V).

Gráfico 6 - A presença da equipa inspectiva provocou ansiedade e nervosismo 
(N/PF=19)  (N/ND= 22)
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Gráfico 7 - Os professores cujas aulas não foram assistidas sentiram-se aliviados  
(N= 19)
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Ao contrário, quando se confirmou a observação das aulas, alguns reagiram da 

seguinte forma:

“Aqueles a quem calhou (as aulas assistidas), foi porque não podiam fugir, porque houve um ou dois 

que se pudessem ter fugido, fugiam” (E2).

Também em relação aos funcionários, um elemento do órgão de gestão assinala o 

seu nervosismo de forma clara, quando diz:

“Andavam muito nervosos. Se calhar foi o grupo que sentiu mais, embora o pessoal docente também 

tivesse sentido. […] Eles andavam mais nervosos do que o costume. E sempre com medo de fazerem 

ou dizerem alguma coisa que não era suposto dizerem, ou que não fosse correcto” (E2).

Também a encarregada do pessoal auxiliar de acção educativa assinala o 

nervosismo:

“Quando soube da avaliação, fiquei muito nervosa. Quando via os senhores (os inspectores) a entrar, 

ficava logo … porque mexe! Nós sabemos que fazemos as coisas direitinhas, mas não sabemos até 

que ponto as pessoas podem pegar” (E18).

Quanto aos alunos, em 6 (33,3%) das entrevistas há referências a um melhor 

comportamento (subcategoria D1 do quadro 22), sendo que estes tinham sido avisados da 

presença da equipa da IGE na escola, quer pelo conselho executivo, quer pelos professores, 

em geral. Os alunos que entrevistámos referem o bom comportamento das respectivas 

turmas, embora só um deles considere esse comportamento melhor do que o habitual:

“A turma ficou mais calada porque os professores tinham pedido e também porque não queríamos 

ficar mal perante as pessoas que estavam a assistir” (E16).

O melhor comportamento dos alunos pode ser visto numa perspectiva de poder e da 

forma como os actores o usam na escola. Os alunos, reconhecendo o poder dos professores, 

respeitaram o seu pedido de colaboração, como decorre da frase proferida pelo aluno, atrás 

citado, quando diz que “a turma ficou mais calada porque os professores tinham pedido” 

(E16). Aliás, a ideia da colaboração dos alunos com o trabalho dos professores está 

presente nas declarações de alguns docentes quando referem que os alunos “foram 

sensíveis, colaboraram bastante” (E12) ou que “foram avisados e colaboraram” (E4). O 

bom comportamento dos alunos é visto pelos professores como um factor importante para 
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que o seu desempenho não seja posto em causa. Por isso, alguns professores consideram o 

bom comportamento da turma um aspecto importante, como é caso desta professora: 

“A turma é uma turma espectacular, foi uma boa turma que eu tive. […]. Neste aspecto tive sorte” 

(E5).

Os dados dos questionários induzem-nos em conclusões que apontam para a 

manutenção das rotinas durante a presença da equipa inspectiva na escola. Todavia, os 

dados das entrevistas fazem-nos perceber que se trata apenas de uma aparente normalidade 

e rotina, tendo o período em que durou a avaliação integrada sido marcado pela quebra da 

rotina ou, se quisermos, da normalidade. Uma das nossas entrevistadas confessou-nos que 

quando a equipa da IGE terminou as suas funções foi um alívio:

“Quando se foram embora, até fizemos um almoço na sala de professores – as vítimas da inspecção 

– porque ficámos um bocado aliviados” (E7).

Quadro 22 – A reacção da escola à presença da equipa inspectiva. Distribuição das referências pelas 
categorias e subcategorias de análise10.

Categoria Código Subcategorias Referências11

(frequências absolutas e 
relativas)

N12

A1 Adopção de medidas diferentes a 
nível do funcionamento geral 

13
(65%)

20Alteração das rotinas Cat. A

A2 Cuidados diferentes na preparação e 
desenvolvimento das aulas

7
(41,2%)

17

Manutenção das rotinas Cat. B 13
(65%)

20

C1 Ansiedade e nervosismo 16
(94,1%)

17

C2 Contenção 1
(5,8%)

17

Atitude dos professores Cat. C

C3 Coesão 5
(33,3%)

15

D1 Melhor comportados 6
(33,3%)

18Atitude dos alunos Cat. D

D2 Comportamento habitual 4
(22,2%)

18

Atitude dos funcionários Cat. E E1 Ansiedade e nervosismo 3
(60%)

5

Fonte: dados obtidos a partir da análise das entrevistas – ver anexo II.

  
10 A descodificação das categorias e subcategorias de análise consta da grelha 1.1 do anexo II.
11 Independentemente do número de vezes que um determinado tipo de referência é feito na mesma 
entrevista, é apenas considerado uma vez, pelo que o número de referências considerado corresponde ao 
número de entrevistas em que um determinado tipo de referência, enquadrável numa categoria e/ou 
subcategoria, surge. Este esclarecimento é válido para todos os quadros relativos aos dados das entrevistas.
12 O N (nº de entrevistados) apresentado na coluna respectiva para cada uma das subcategorias foi calculado 
em função das possibilidades de resposta dos entrevistados e não da totalidade de entrevistados. Para o seu 
apuramento considerámos os seguintes aspectos: i) possibilidades de resposta face ao guião da entrevista; ii) 
possibilidades de resposta de acordo com a categoria dos actores e iii) ligação à escola em 2001/2002 ou 
2002/2003 – ver o ANEXO II. Este esclarecimento aplica-se a todos os quadros relativos aos dados das 
entrevistas.
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Embora mantendo a tese de que tudo decorreu com normalidade, o conselho 

executivo, num balanço que consta numa acta, considera ter havido algumas alterações a 

níveis já identificados anteriormente:

“Do ponto de vista do conselho executivo, o trabalho decorreu dentro da normalidade. No entanto, 

verificou-se alguma alteração no que respeita à preocupação demonstrada por todos, ao nível do 

clima da sala de professores, no comportamento geral dos funcionários e também dos alunos, cujas 

turmas foram escolhidas para terem aulas assistidas. No geral, verificou-se um aumento da coesão, 

do sentido de pertença à escola, de toda a comunidade educativa” (CE/06/03/02).

Os dados de que dispomos permitem-nos concluir também que os professores 

sentiram a presença da equipa da IGE de forma mais marcante do que o grupo dos não 

docentes, o que pensamos ter a ver com a maior exposição da actividade daquela categoria 

de actores durante a avaliação integrada.

4. A observação das aulas pela IGE põe em causa o profissionalismo docente 

Das várias actividades dos professores, quisemos saber aquela ou aquelas 

relativamente às quais os professores encaram com mais à vontade e menos à vontade a sua 

avaliação. Para o efeito, pedimos aos professores que hierarquizassem um conjunto de 

actividades dadas, a saber: i) a assistência às aulas; ii) a coordenação do departamento 

curricular; iii) a organização do dossier de turma ou do departamento e iv) a relação entre o 

director de turma e os alunos, os pais/encarregados de educação e os professores da turma.

Fonte: dados obtidos a partir da resposta à questão 17 do questionário aos PF (anexo V).

Gráfico 8 - O à vontade com que os professores encaram a aval iação de  determinados 
aspectos da sua actividade  (N= 19)
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Como podemos ver, a partir do gráfico 8, a organização do dossier de turma ou de 

departamento e a relação entre o director de turma e os alunos, os pais/encarregados de 

educação e professores do conselho de turma são os aspectos em relação aos quais os 

professores aceitam, com mais à vontade, a sua avaliação. A assistência às aulas é o 

aspecto em que se sentem menos à vontade, sendo que 50% dos respondentes assinalam o 

nível 1 (menos à vontade) e 11,1%, o nível de 2, acumulando as duas categorias 61,1% das 

respostas. Também os dados das entrevistas são convergentes quanto ao aspecto que gera 

maior constrangimento nos professores quando se fala em avaliação do seu desempenho. 

De facto, 60% dos professores entrevistados referem as aulas como tendo sido o aspecto 

que gerou maior constrangimento (subcategoria G1 do quadro 23). Pensamos que esta 

conclusão estará associada, tal como a ansiedade e o nervosismo, à visibilidade que a 

observação das aulas dá da principal actividade técnica da escola, ou seja, o processo 

ensino-aprendizagem. Por isso, os professores se sentem mais constrangidos, na medida em 

que a observação das suas aulas pode pôr em causa a lógica de confiança e de boa fé, 

associada ao profissionalismo docente. Os dados apresentados permitem-nos concluir que a 

avaliação é admitida com naturalidade se disser respeito a aspectos burocráticos, dentro dos 

quais podemos incluir a organização dos dossiers, tal como refere uma professora: 

“O domínio que gerou mais constrangimento foi toda a parte pedagógica das aulas. Essa é a parte 

que é mais dura. Habituamo-nos a trabalhar de porta fechada e depois quando temos que a abrir 

temos sempre dificuldade. […] A parte burocrática, a dos papéis, foi aquela que aceitaram com mais 

facilidade, porque é nessa que reconhecem o papel da Inspecção. Se calhar não a reconhecem tanto 

na parte pedagógica” (E2).

Pensamos que este entendimento tem a ver com duas questões: uma prende-se com 

a dificuldade em submeter a actividade técnica a um processo de avaliação, porque esta 

pode revelar infidelidades ao princípio do profissionalismo; a outra tem a ver com os mitos 

racionais acerca do papel da Inspecção. Durante anos, o papel da Inspecção enquadrou-se 

na lógica burocrática da administração em que a verificação da conformidade era a grande 

linha de actuação. Portanto, esta forma de actuação foi integrada como um mito racional, 

como taken for granted, na cultura dos professores. O papel da IGE, enquanto verificadora 

da conformidade legal e normativa, resultou, assim, de uma construção social. Uma lógica 
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de actuação da Inspecção diferente da verificação da conformidade legal e normativa 

constitui uma infidelidade ao papel que, durante muitos anos, se atribuiu à Inspecção13. 

De acordo com os dados dos questionários (ver gráfico 8), também a avaliação da 

coordenação do departamento gera constrangimentos aos professores – 55,4% das 

respostas distribuem-se pelos níveis da escala que indicam menos à vontade, o 1 com 

16,6% e o 2 com 38,8 –, enquanto que 33,3% se concentram no 3, não havendo nenhum 

respondente a assinalar o 4 (“mais à vontade”). Embora este aspecto não seja muito 

evidente nas entrevistas, há, no entanto, uma coordenadora de departamento entrevistada 

que refere o caso das actas do departamento vistas pela IGE (subcategoria G2 do quadro 

23) como uma forma de exposição da actividade interna do departamento:

“Eu julgava que a equipa ia ver os dossiers do departamento, mas para meu espanto, foi mais do que 

esses. Curiosamente, numa entrevista, deu para perceber que a senhora inspectora tinha lido algumas 

actas do departamento curricular” (E3).

A coordenação dos departamentos curriculares foi um dos aspectos que mereceu 

destaque no relatório da avaliação integrada, nomeadamente, quando “a débil coordenação 

pedagógica dos Departamentos Curriculares na promoção do trabalho colaborativo entre os 

docentes dos 2º e 3º CEB” (IGE, 2002d: 42) é assinalada como “ponto fraco”, o que pode 

justificar o constrangimento referido atrás. Dito de outro modo, o facto de aspectos da 

coordenação dos departamentos constarem dos “pontos fracos”, o que constituiu uma 

exposição da actividade dos departamentos e dos seus coordenadores, pode ter levado os 

professores a sentirem-se constrangidos com a situação decorrente da avaliação e, por isso, 

assinalam este aspecto.

  
13 Alguns entrevistados, de forma espontânea, foram fazendo referências ao modus operandi da IGE, 
havendo quatro entrevistados que referem a verificação da conformidade legal e normativa como sendo a 
linha de actuação da IGE (categoria I, subcategoria I1, do quadro 23). Entendendo-se por norma não só as 
indicações da administração, mas também os modelos prescritivos que subjazem, por exemplo, à 
reorganização curricular. Uma das entrevistadas, com responsabilidades de gestão, diz o seguinte: “A postura 
deles (os inspectores) era verificar se a escola funcionava em conformidade com o que era suposto que a 
escola fosse e fizesse. Eles vieram ver o que estava em conformidade” (E2). Mas há também quem atribua 
uma actuação formativa à equipa inspectiva (subcategoria I4, do quadro 23), dizendo que “da forma como 
esta avaliação foi feita, visa […] dar-nos pistas para que a escola tenha mais sucesso, que ultrapasse certas 
dificuldades e barreiras. Foi essa a postura da equipa inspectiva que esteve aqui na escola” (E4). E há 
também quem assinale a importância que deu às opiniões dos actores: “Achei que vinha (a Inspecção) mais 
numa de encontrar um trabalho à luz da nossa autonomia” (E3). Portanto, as referências feitas à actuação da 
IGE, embora não sejam muitas e tendo surgido de modo espontâneo, uma vez que não foi colocada nenhuma 
questão a esse propósito, revelam que os actores captaram duas lógicas subjacentes ao modus operandi da 
equipa inspectiva: a verificação do conformidade legal e normativa, na linha da prestação de contas, mas 
também a atitude formativa.
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O aspecto identificado no questionário como sendo aquele em que os professores se 

sentem mais à vontade, em caso de avaliação, é a relação do director de turma com os 

alunos, pais e professores do conselho de turma, tendo em conta as frequências acumuladas 

referentes aos níveis da escala que indicam mais à vontade – o 3 com 33,3% de respostas e o 

4 com 27,7%. Curiosamente, este aspecto não foi avaliado no âmbito da avaliação 

integrada, sendo, inclusivamente, apontado como um aspecto importante que não foi 

avaliado pela IGE por uma professora entrevistada na qualidade de coordenadora dos 

directores de turma:

“A actividade do director de turma que foi observada não foi a mais importante, pois a parte mais 

importante do dossier é a relação com os pais, os alunos e os professores. Essa parte não foi 

observada. A observação do dossier é fácil e não dá a conhecer o trabalho do director de turma na 

sua globalidade” (E11).

Parece-nos, pois, que os professores se sentem menos à vontade quando é o seu 

próprio desempenho que está a ser avaliado, como é o caso das aulas, como assinala uma 

professora:

“As aulas são uma coisa que mexe mais directamente com a pessoa. A avaliação da escola é tudo 

muito vago, mas a avaliação da aula é comigo, é diferente. É evidente que a avaliação da escola 

também é a minha imagem que está em causa, mas eu ao ser avaliada pela minha aula, é a minha 

imagem e a imagem da escola, portanto, há uma responsabilidade muito grande. É evidente que é 

sobretudo a minha imagem, mas é também a imagem da escola, portanto, há uma certa 

responsabilidade e uma certa apreensão” (E14).

A avaliação externa é, assim, vista como uma ameaça, em primeiro lugar, ao 

profissionalismo docente e, em segundo lugar, à legitimidade organizacional. Todavia, a 

assistência às aulas pela IGE assume contornos de ritual, porquanto os professores foram 

avisados dos aspectos sobre os quais incidia a avaliação, o que lhes permitiu preparar esta 

actividade, como já referimos anteriormente. Uma das professoras que entrevistámos diz, 

mesmo, que “há sempre um bocado de teatro” (E4), o que permite à escola manter a face e 

a conformidade com o que deve ser. Neste caso, o que deve ser são os aspectos sobre os 

quais incide a observação da IGE e que esta deu a conhecer antecipadamente, permitindo 

aos professores agirem em conformidade. Portanto, os professores, por isomorfismo com o 

que a IGE considera importante, mantêm o seu profissionalismo perante os inspectores. 

Quando confrontados com a proposição “os resultados da avaliação das aulas seriam 
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diferentes se dela não tivessem conhecimento prévio”, os professores, maioritariamente, 

discordam (ver o gráfico 9). Todavia, esta resposta só aparentemente contraria a conclusão 

anterior, pois, em nosso entender, está de acordo com a lógica da confiança e de boa fé e o 

profissionalismo docente, porquanto, de acordo com este posicionamento, os professores 

agem com profissionalismo independentemente de estarem ou não a ser avaliados.

Fonte: dados obtidos a partir da resposta à questão 19 (proposição g) do questionário aos PF (anexo V).

Mas a IGE ritualiza a observação das aulas, não só dando a conhecer previamente 

os aspectos a observar, como também limitando a observação aos aspectos ligados à gestão 

da aula, não avaliando aspectos relacionados com a didáctica da disciplina, deixando, 

assim, protegida uma das vertentes importantes da actividade do professor em contexto de 

aula14. Uma das professoras, cuja aula foi observada, considera que a avaliação feita não 

traduz a qualidade da aula:

“O que é que eles avaliam?! Avaliam sobretudo a nível pedagógico. A pessoa que está a avaliar não 

tem nada a ver com a disciplina. Se calhar, se tivesse, seria uma avaliação de forma mais cuidada. 

Mesmo a nível pedagógico, muitas vezes, eles (os inspectores) não sabem qual seria a forma mais 

correcta de abordar o assunto. Penso que quem vai assistir a uma aula de Matemática devia ter 

alguma formação naquela área” (E4).

A mesma ideia é expressa por uma professora que nos disse:

“Para ser franca, em relação ao trabalho dos professores, penso que não chegaram a saber se os 

professores trabalham bem ou mal porque se o professor está a contar, à partida, o processo está 

viciado. Se está a contar, já leva as coisas direitinhas. Só se fossem todos avaliados e de surpresa é 

que se ficava a saber o trabalho dos professores … De facto, eles não chegaram a ver nada. Aquilo 

  
14 A falta de preparação dos inspectores, no que respeita às disciplinas, cujas aulas são observadas, merece o 
comentário de dois professores, a propósito da avaliação integrada (subcategoria I6 do quadro 23 e 

Gráfico 9 - O s resultados da avaliação das aulas assistidas seriam diferentes se dela os 
professores não tivessem conhecimento prévio  (N=18)
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que viram, com excepção dos documentos escritos, não dá uma imagem real porque as pessoas 

prepararam a aula. Eles (os inspectores) até exigiram ver uma aula prática, ora as pessoas não fazem 

aulas práticas assim … Os professores tiveram mais preocupação na preparação de materiais que não 

usam no dia-a-dia. Os miúdos também foram avisados” (E12).

Quadro 23 – Interpretação do processo de avaliação integrada. Distribuição das referências pelas categorias 
e subcategorias de análise15

Categoria Código Subcategorias Referências 
(frequências absolutas e 

relativas)

N

F1 Concordância 10
(58,8%)

17

F2 Discordância 3
(17,6%)

17

Os domínios avaliados Cat. F

F3 Sem opinião 2
(11,8%)

17

G1 As aulas 9
(60%)

15O aspecto avaliado que causou 
maior constrangimento

Cat. G

G2 Outros (Actas do departamento 
curricular)

1
(6,6%)

15

H1 Concordância 11
(61,1%)

18

H2 Discordância dos pontos fortes 1
(5,5%)

18

H3 Discordância dos pontos fracos 7
(38,9%)

18

Os pontos fortes e fracos 
identificados pela IGE

Cat. H

H4 Concordância com as recomendações 
da IGE

11
(61,1%)

18

I1 Verificação da conformidade legal e 
normativa

4
(23,5%)

17

I2 Valorização das opiniões dos actores e 
do contexto

1
(5,8%)

17

I3 Isenção 2
(11,7%)

17

I4 Atitude formativa 3
(17,6%)

17

I5 Outra (frieza) 1
(5,8%)

17

A actuação da Inspecção Cat. I

I6 Falta de preparação dos inspectores 2
(11,8%)

17

J1 Concordância com a divulgação 
independentemente dos resultados

6
(35,3%)

17

J2 Discordância 3
(17,6%)

17

J3 Concordância com a divulgação se os 
resultados forem bons

2
(11,7%)

17

A divulgação do relatório Cat. J

J4 A divulgação tem impacto na 
credibilidade da escola

16
(84,2%)

19

 Fonte: dados obtidos através da análise das entrevistas – ver anexo II.

5. O relatório da avaliação integrada contribui para a legitimação da Escola EB

Dos 19 professores respondentes ao questionário, que se encontravam ao serviço da 

escola em 2001/2002, apenas um diz desconhecer o conteúdo do relatório produzido pela 

      
subcategoria I6 do anexo IV relativo ao tratamento das respostas à questão 33 do questionário aos 
professores). 
15 A descodificação das categorias e subcategorias de análise consta da grelha 2.2 do anexo II.
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equipa inspectiva em resultado da avaliação integrada. Deste modo, para as questões 

relacionadas com a opinião dos professores sobre o conteúdo do relatório e mudanças 

organizacionais (partes IV e V do questionário), tomaremos como N (total de 

respondentes)16 os 18 professores que dizem conhecer o relatório da avaliação integrada17. 

Quanto ao pessoal não docente (ND), todos dizem conhecer o conteúdo do referido 

relatório, pelo que o N (total de respondentes) considerado para as questões relacionadas 

com a opinião sobre o relatório e as mudanças organizacionais (partes IV e V do 

questionário) é de 22. Quanto aos alunos e presidentes da associação de pais 

entrevistados18, apenas o presidente da associação de pais em 2001/2002 diz ter tido 

conhecimento do relatório. Todavia, o presidente em exercício em 2002/2003 não tem 

conhecimento do relatório, mas tem conhecimento dos resultados.19

Da análise do gráfico 10, concluímos que os professores consideram que os “pontos 

fortes” correspondem à realidade da escola, pois 100% dos respondentes expressam uma 

opinião de concordância ou concordância total com a proposição “os pontos fortes 

correspondem à realidade”. Já quanto aos “pontos fracos” identificados pela Inspecção, não 

se regista a mesma unanimidade quanto à proposição respectiva – “os pontos fracos 

correspondem à realidade” –, havendo uma dispersão da opinião pelos vários pontos da 

escala, embora se registe uma forte incidência (72,2%) no “concordo”. Esta identificação 

dos professores com os “pontos fortes” e “fracos” é confirmada pelo facto de não ser 

atribuída importância significativa ao factor equipa inspectiva, pois apenas 22,2% fazem 

depender os resultados desse factor, de acordo com a distribuição das respostas em relação 

à proposição “se a equipa inspectiva tivesse sido outra, os resultados teriam sido 

diferentes”. 

Aliás, sobre a actuação da equipa inspectiva, há dois entrevistados que referem a 

isenção com que terão feito a avaliação da Escola EB (subcategoria I3 do quadro 3), não 

havendo referências à falta de isenção, o que vai de encontro aos dados relativos a esta 

proposição do questionário. Vejamos o que, a propósito deste assunto, nos dizem:
  

16 Consoante a resposta à pergunta 18, da parte IV do questionário aos professores fosse sim ou não, era dada 
indicação ao respondente para continuarem a responder às questões das partes IV e V do questionário ou para 
avançarem para a parte VI.
17 Está incluída no conjunto de questões, cujo tratamento teve como referente um N igual a 18, também a que 
deu origem ao gráfico 9, já anteriormente apresentado.
18 Os dados das entrevistas relativos a estes aspectos foram organizados em categorias e subcategorias de 
análise que constam das grelhas 7 e 7.1 do anexo II.
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“Aquilo que fizeram, disseram-no com honestidade” (E2).

“Na apresentação do relatório, quando tomei conhecimento dos resultados, fiquei satisfeita. A equipa 

de inspectores era muito profissional” (E10).

Fonte: dados obtidos a partir das respostas à questão 19 (proposições a, b, c, d, e, f) do questionário aos 
PF (anexo V).

Analisando o gráfico 11, constatamos que os professores consideram os “pontos 

fortes” e “fracos” importantes, pelo que não se verifica a mera concordância com os 

aspectos identificados como fracos, mas também a sua valorização.

Fonte: dados obtidos a partir das respostas às questões 20 e 21 do questionário aos PF (anexo V).

Também o pessoal não docente (ND), como podemos verificar através do gráfico 

12, considera os resultados da avaliação integrada bons, concordando com os aspectos 

positivos identificados. Quanto aos aspectos negativos, regista-se uma dispersão de 

respostas, sendo, no entanto, a ausência de opinião (40,1%) seguida da concordância 

(31,9%) e da concordância total (18,2%) que concentram a maioria das respostas.

      
19 Na entrevista diz: “Sabia que tinha sido inspeccionada, mas este ano nada foi transmitido à nova 
associação de pais. Sobre a avaliação da inspecção tenho conhecimento em termos particulares” (E20).

Gráfico 11 - Importância atribuída pelos professores aos pontos fortes e fracos  
(N=18)
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Gráfico 10 - Opinião dos professores sobre o conteúdo do relatório   (N=18)

0 20 40 60 80 100

Os po nto s  fo rtes c o rre s po ndem à  rea lidade

Os po nto s  fra c o s  c o rre s po ndem à  rea lidade

Se a equipa ins pec tiva tives s e s ido o utra  o s
re s ultado s  te riam  s ido diferentes

As reco mendações fe ita s  à  e s c o la  s ã o  pe rtinentes

A es co la não deve valo rizar as  recomenda ç õ e s
fe ita s  no  re lató rio

Os re s ultado s  da  ava lia ç ã o  integrada da es c o la s ão
globalmente bons

%

Concordo totalmente

Concordo

Sem opinião

Discordo 

Discordo



 O impacto da avaliação integrada na Escola EB

338

Os dados das entrevistas apontam no mesmo sentido, sendo que 61,1% dos 

entrevistados manifestam a sua concordância com os “pontos fortes” e “fracos” 

identificados (subcategoria H1 do quadro 23), muito embora os “pontos fracos” não 

mereçam a mesma concordância que os “pontos fortes”, pois em 7 (38,9%) das entrevistas 

encontramos registos de discordância, como é o caso de uma coordenadora de 

departamento curricular que diz que os seus colegas não gostaram de ver referenciados 

alguns aspectos:

“Os elementos (refere-se aos professores do departamentos curricular) não gostaram de ver um ou 

outro aspecto porque eram esses aspectos os menos fortes. […] Se calhar, gostariam de ver aquilo 

apagado. Não gostaram de ver registadas as fraquezas, não gostaram, não” (E3).

Ou como refere outro coordenador de departamento:

“Em relação aos pontos fracos, alguns dados são polémicos, como as metas quantificáveis. Os 

pontos fracos devem ser analisados com alguma relatividade” (E8).

 Fonte: dados obtidos a partir das respostas à questão 10 do questionário aos ND (anexo VI).

Também as recomendações da IGE merecem a concordância de um número 

significativo dos entrevistados – 11 (61,1%) dos entrevistados com possibilidades de 

resposta – que referem a importância de a escola superar os “pontos fracos” (subcategoria 

H4 do quadro 23).

Quanto aos dados dos questionários, as recomendações da Inspecção20, que têm 

como objectivo superar os “pontos fracos” da escola, merecem a concordância de todos os 

professores respondentes, pois 88,8% concordam com a sua pertinência e 11,1% 

Gráfico 12 - Opinião dos ND sobre o conteúdo do relatório N=22
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concordam totalmente (ver gráfico 10). Para além de reconhecerem a pertinência das 

recomendações, 88,8% são de opinião que a escola deve valorizar as recomendações feitas 

e apenas 11,1% pensam que a escola as deve desvalorizar (ver gráfico 10).

Os resultados da avaliação integrada são considerados bons pela totalidade dos 

professores respondentes, pois 77,8% expressam a opinião de “concordo” e os restantes 

22,2% a opinião de “concordo totalmente” em relação à proposição “os resultados da 

avaliação integrada da escola são globalmente bons” (ver gráfico 10). A totalidade dos 

professores manifesta-se satisfeita ou muito satisfeita com o conteúdo do relatório da IGE 

(gráfico 13). É possível tirar a mesma conclusão em relação ao pessoal não docente, como 

revelam os dados dos questionários constantes do gráfico 12 em que 63,6% exprimem a 

opinião de “concordo” e 31,8% de “concordo totalmente” em relação à proposição “os 

resultados da avaliação integrada da escola são globalmente bons”.

Fonte: dados obtidos a partir das respostas à questão 22 do questionário aos PF (anexo V).

A satisfação com os resultados globais da avaliação está também patente em 

algumas actas21, nomeadamente do conselho executivo e do conselho pedagógico. O 

primeiro diz:

“O conselho executivo congratula-se pelos resultados apresentados pela equipa e constantes no 

relatório já entregue” (CE/03/05/02).

O conselho pedagógico quando analisou o relatório elaborado pela IGE emitiu a 

seguinte opinião:

“Da análise do relatório elaborado pela equipa da IGE sobre a avaliação integrada da Escola, o 

Conselho Pedagógico congratulou-se e obteve as conclusões seguintes: os aspectos positivos 

superaram as deficiências apontadas. Contudo, não podem omitir-se alguns reparos, pelo que 

      
20 Não foi colocada qualquer questão ao pessoal não docente sobre as recomendações da IGE, uma vez que 
estas versam sobre domínios predominantemente relacionados com a actividade dos docentes.
21 Categoria H, subcategoria H1 das grelhas 1 e 2 do anexo III.

Gráfico 13 - Grau de  satisfação dos professores em relação ao conteúdo do 
relatório da IGE (N= 18)
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futuramente será de se ponderar/reflectir acerca da realização de metas a atingir na Escola, não se 

perdendo o grau de exigência e de qualidade. No que respeita aos aspectos positivos foram 

salientados […]” (CP/15/05/02).

Esta apreciação do conselho pedagógico é depois replicada em sede de 

departamento curricular, tal como nos dá conta a referência feita numa das actas:

“A opinião do Conselho Pedagógico é de que a IGE fez um relatório com base num aprofundamento 

muito grande de tudo o que leu, observou e concluiu das entrevistas havidas com vários elementos 

da comunidade escolar. Esse relatório reflecte com sensatez o que é a nossa escola, apontando falhas 

existentes com as quais o Conselho Pedagógico concorda, devendo tentar colmatá-las num trabalho 

conjunto” (D3/05/02).

Como ficou demonstrado, há um grande consenso em torno dos resultados globais 

da avaliação integrada. No entanto, há a tendência para enfatizar os “pontos fortes” e 

minimizar os “pontos fracos”. Os resultados da avaliação, por serem bons, são vistos como 

uma forma de legitimar a escola, enquadrando-se a divulgação do relatório numa estratégia 

de legitimação. Veja-se que em 16 (84,2%) das entrevistas encontramos referências que 

indiciam que a divulgação do relatório tem impacto na credibilidade da escola22:

“Se os resultados são negativos, isso tem influência na imagem da escola. Neste caso, penso que não 

houve alteração porque os resultados foram bons. Se os resultados fossem maus os pais

questionavam” (E4).

O conhecimento do processo pelos pais, em particular do que correu bem, é 

considerado uma forma de reforçar a confiança dos pais na escola e nos professores. 

Portanto, o conhecimento dos bons resultados consolida a relação de confiança dos pais nos 

professores. Uma professora que teve uma aula assistida, na entrevista que nos concedeu, 

relata que os alunos se aperceberam que a aula tinha corrido bem e deram conhecimento do 

facto aos pais que terão, deste modo, ficado com a ideia que a escola funciona bem:

“Os alunos aperceberam-se de tal maneira que isto passou para os pais e a dada altura os pais 

conversavam com professores que são aqui da terra e diziam que sabiam que a inspecção tinha cá 

estado a assistir às aulas, que gostaram muito, que correu tudo muito bem. Portanto, isto também 

passou para os pais. Isto deu a ideia aos pais que efectivamente a escola funciona bem e que os 

professores se esforçam, que trabalham” (E14).

  
22 Categoria J, subcategoria J4 do quadro 23.
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Também o conselho pedagógico considera a divulgação dos resultados da avaliação 

importante para a credibilidade da escola:

“O relatório citado (da avaliação integrada da escola) deverá ser lido e divulgado com vista a 

promover-se a Escola na comunidade. Igualmente, entendeu-se que deveria proceder-se à sua 

divulgação através do site da escola na Internet” (CP/15/05/02).

O presidente da associação de pais em exercício em 2002/2003 considera que os 

resultados reforçaram a confiança dos pais na escola:

“Os resultados reforçam a confiança dos pais na escola, porque do conhecimento que nós temos de 

algumas escolas, a nossa escola é um paraíso no meio deste mar turbulento” (E20).

Os bons resultados indicam que a escola está organizada e funciona de acordo com 

aquilo que se espera que seja, por isso, a legitimam. Os “pontos fracos” denunciam desvios 

àquilo que se espera que a escola seja e, portanto, ameaçam a legitimidade da escola. 

Aquilo que se espera que a escola seja está contido nos domínios de avaliação definidos no 

PAIE e que a escola reconhece como definidores da sua actividade, quando manifesta 

concordância em relação a esses domínios, como demonstram os dados de um número 

significativo de entrevistas, ao considerarem os domínios avaliados os mais importantes23. 

Os resultados, ao mostrarem que ela funciona como deve ser, reforçam a confiança dos pais 

e da administração na escola e esta, através dos seus actores, sente-se legitimada pelos 

resultados que considera bons. E quando os “pontos fracos” põem em causa essa 

legitimidade, isto é, as bases de confiança na escola, tendem a minimizá-los face à 

superioridade dos “pontos fortes”.

A afirmação da escola, ou a “promoção”, como é referido na acta supracitada, pode 

ser vista à luz da relação entre a avaliação das escolas e o mercado educativo, na medida 

em que os resultados da avaliação, sendo públicos, contribuem para a construção de uma 

determinada imagem pública da escola, utilizada na captação de alunos. Relação que a 

própria presidente do conselho executivo estabelece quando, ao considerar que os 

resultados contribuíram para credibilizar a escola, exemplifica do seguinte modo: 

  
23 Categoria F, subcategoria F1 do quadro 23.
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“Este ano tivemos oportunidade de ver, e não me refiro ao 5º ano, refiro-me ao 7º, porque de facto 

houve uma entrada de alunos que até agora estavam noutras escolas e que procuraram esta escola 

para começarem um ciclo novo. E isso é o mais visível e o aspecto ao qual dou mais importância. 

Depois a escola é solicitada para fazer parcerias […] Mas para nós, enquanto conselho executivo,

esta é a parte mais importante; que venham alunos de muitos sítios e que procurem a escola porque 

acham que encontram segurança, qualidade, etc.” (E2).

6. As mudanças organizacionais resultantes da avaliação integrada

Todos os professores respondentes ao questionário consideram que os órgãos de 

administração e gestão e as estruturas de orientação educativa devem dar resposta às 

recomendações que constam no relatório. Da mesma forma, respondem os não docentes. 

De acordo com um dos objectivos definidos para este trabalho, vamos tentar identificar, 

através dos dados empíricos, as mudanças decorrentes da avaliação integrada, a forma 

como os vários actores as percepcionam e as lógicas que lhes subjazem.

6.1. As mudanças enunciadas

Pretendemos aqui apresentar os aspectos relativamente aos quais são feitas 

referências, nas entrevistas e nas actas analisadas, que indiciam mudanças, 

independentemente do tipo de mudança. Ou seja, por ora, não é nossa intenção analisar o 

tipo de mudança que está em causa. Esse aspecto será analisado nos pontos seguintes.

Nas entrevistas, encontramos referências a mudanças ocorridas na escola na 

sequência da avaliação integrada (categoria K do quadro 24), nomeadamente, 14 (93,3%) 

relacionadas com os processos de avaliação dos alunos; 11 (64,7%) com os resultados dos 

alunos; 11(64,7%) com a auto-avaliação da escola; 7 (46,7%) com o trabalho colaborativo; 

7 (46,7%) com o planeamento da acção educativa que inclui os documentos orientadores da 

escola e 3 com processos administrativos. Verificamos, no entanto, que as referências feitas 

aos processos de avaliação dos alunos se circunscrevem a aspectos relacionados com 

recomendações da IGE, nomeadamente a transversalidade da língua portuguesa. Quando os 

professores entrevistados se referem à implementação de processos de auto-avaliação da 

escola, referem-se à acção de formação que um grupo de professores frequentou 

(subcategoria K5 do quadro 24), sendo essa a resposta dada pela organização à 
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recomendação da IGE quanto ao desenvolvimento de uma “cultura de auto-avaliação”. 

Quando se referem aos resultados dos alunos, é a definição de metas quantificáveis que está 

em causa (subcategoria K3 do quadro 24). Quando são feitas referências ao trabalho 

colaborativo é da orgânica dos departamentos que falam (subcategoria K4 do quadro 24). 

E, quando as referências dizem respeito ao planeamento da acção educativa, são as 

mudanças verificadas nos documentos orientadores da escola que estão em causa, 

constituindo estas mudanças, também, uma resposta pela conformidade com as 

recomendações da IGE (subcategoria K1). 

Quadro 24 – Mudanças organizacionais. Distribuição das referências pelas categorias e subcategorias de 
análise

Categorias Código Subcategorias Referências
(frequências absolutas e 

relativas)

N

K1 Planeamento da acção educativa 
(PE, RI, PC, PAA)

7
(46,7%)

15

K2 Processos de avaliação dos alunos 14
(93,3%)

15

K3 Resultados dos alunos 11
(64,7%)

17

K4 Trabalho colaborativo 7
(46,7%)

15

K5 auto-avaliação da escola 11
(64,7%)

17

Domínios em que são 
referidas
mudanças

Cat. K

K6 Processos administrativos 3
(75%)

4

L1 A nível dos objectivos 
organizacionais

10
(58,8%)

17O tipo de mudança Cat. L

L2 Desarticulação entre as intenções 
e as práticas

7
(41,2%)

17

Iniciativa da mudança Cat. M M1 Conselho executivo 6
(35,3%)

17

N1 Conformidade com as normas 12
(70,6%)

17

N2 Melhorar os seus resultados 3
(17,6%)

17

Razões para a mudança Cat. N

N3 Melhorar os processos internos 5
(29,4%)

17

O1 Significativas em relação às 
recomendações da IGE

7
(41,2%)

17

O2 Pouco significativas em relação 
às recomendações da IGE

5
(29,4%)

17

Avaliação das mudanças 
após a avaliação integrada

Cat. O

O3 Não se verificaram mudanças 4
(23,5%)

17

Fonte: dados obtidos através da análise das entrevistas – ver anexo II.

Da análise das actas (quadro 25) concluímos que são os resultados dos alunos o 

aspecto mais referido, quer pelos departamentos, quer pelo conselho pedagógico. Estas 

referências prendem-se com a indicação da IGE relativamente às metas quantificáveis, mas 

também com o valor acrescentado mencionado no relatório da IGE. O número de 
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referências, neste caso, tem também a ver com a valorização que o PAIE deu a este 

domínio, o que “obrigou” os órgãos da escola a falar nele com mais frequência. A 

articulação curricular e o trabalho colaborativo são os aspectos que, a seguir aos resultados 

dos alunos, mais referências apresentam nas actas.

Quadro 25 – Síntese das referências feitas nas actas às mudanças organizacionais
Órgãos de Administração e 

Gestão
Estruturas de 

Orientação 
Educativa

Categorias Subcategorias

AE CE CP DEP CDT

Total de 
referências

K1 Planeamento da acção 
educativa (PE, PCE; PCT; RI)

0 4 4 1 1 10

K1 Plano Anual de 
Actividades

1 2 1 0 0 4

K2
Processo de avaliação dos 
alunos 

0 2 2 7 0 11

K3 Resultados dos alunos 0 2 7 12 0 21
K4 Articulação curricular e 
trabalho colaborativo

0 2 4 9 0 15

Categoria K
Domínios em que são 
referidas mudanças

K5 Auto-avaliação da escola 0 1 2 1 0 4
Fonte: dados obtidos através da análise das actas – ver anexo III.

A partir destes dados, somos levados a concluir que o aspecto que mais preencheu a 

agenda do conselho pedagógico e dos departamentos foi o dos resultados dos alunos. Este 

é, sem dúvida, o aspecto mais valorizado pelo PAIE, como já referimos no capítulo 5,

valorização que os actores organizacionais, sobretudo os participantes no processo, 

perceberam dando-lhe relevo em sede de conselho pedagógico e de departamento 

curricular. Porém, este aspecto é frequentemente referido como exemplo de discordância 

em relação aos “pontos fracos” (categoria H, subcategoria H3) identificados:

“Eles (os inspectores) falavam que a escola estava com – 0,7 de sucesso e que isso tinha que ser 

ultrapassado. Os alunos não são números e nós não podemos quantificar as coisas dessa forma. Eles 

batiam sempre na mesma tecla – os números. […] Para mim, esta questão é muito difícil de digerir” 

(E4).

Deste modo, os resultados dos alunos, domínio central do PAIE, transformaram-se 

num aspecto muito referido pelo conselho pedagógico e departamentos curriculares, não 

significando isso, no entanto, que haja consenso relativamente a ele ou que se traduza numa 

mudança no sentido da melhoria.

Em conclusão, os aspectos mais referidos, quer nas entrevistas, quer nas actas são 

os processos de avaliação dos alunos, os resultados dos alunos e a auto-avaliação da escola, 
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mas também o trabalho colaborativo. Embora com menos frequência, mas assim mesmo 

significativo, estão também os documentos orientadores da escola. Quanto a estes, são 

sobretudo professores que integram órgãos de administração e gestão, portanto, mais 

próximos do “plano da orientação para a acção”, que os referem. Importa saber se o facto 

de estes aspectos terem sido os mais referidos, significa que foram estes os que mais 

melhoraram. Analisaremos esta questão no ponto seguinte.

6.2. A melhoria percebida

Na perspectiva dos actores, é a melhoria que subjaz à mudança. Tendo como 

referência um conjunto de domínios da actividade da escola, sendo alguns deles 

identificados como “pontos fracos” pela IGE, quisemos saber, através do questionário, a 

opinião dos professores sobre a sua melhoria após a avaliação integrada. De acordo com o 

gráfico 14, o aspecto relativamente ao qual os professores concordam com a melhoria é a 

“elaboração dos documentos orientadores” da escola, já que 94,4% dos professores 

assinalam a opção “concordo”, quanto a este aspecto. A implementação de processos de 

auto-avaliação institucional é um aspecto que merece a concordância de 61,1% e a 

concordância total de 11,1% dos respondentes relativamente à sua melhoria. A melhoria 

merece a concordância de 66,7% dos professores respondentes no respeitante ao “trabalho 

colaborativo entre os professores” e de 55,6% relativamente à “articulação curricular entre 

os 2º e 3º ciclos” e à “avaliação dos alunos”. Quanto aos “resultados dos alunos”, são 50% 

os respondentes que concordam ter havido melhoria após a avaliação integrada, enquanto 

os restantes 50% se distribuem pelo “discordo” (33,3%) e pelo “sem opinião” (16,7%). 

Relativamente às aprendizagens dos alunos, são 44,4% os que não têm opinião, não sendo 

possível concluir por qualquer tendência de opinião, uma vez que a percentagem dos que 

“discordam” é a mesma dos que “concordam” (27,8%). Quanto à actividade lectiva, há 

uma dispersão das respostas pelo “discordo” (38,9%), pelo “concordo” (33,3%) e “sem 

opinião” (22,2%). Se considerarmos que 5,5% assinalaram a opção “discordo totalmente”, 

e que ninguém assinalou “concordo totalmente”, há uma tendência para a discordância. 

Curiosamente, como já tivemos oportunidade de observar, este domínio é, também, aquele 

em que os professores se sentem menos à vontade para serem avaliados. Concluímos, 

também, que são os aspectos relacionados com o processo ensino-aprendizagem – a 
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principal actividade técnica da escola – que reúnem menos concordância quanto à sua 

melhoria, sendo os aspectos relacionados com outros domínios que são identificados como 

aqueles em que se verificou melhoria.

Os dados mostram que não há concordância entre os aspectos enunciados e as 

melhorias percebidas. Embora os processos de avaliação e os resultados dos alunos sejam 

mais vezes referidos nas entrevistas e nas actas de forma a indiciar mudança, não são, 

porém, os que são considerados como tendo melhorado mais significativamente.

Inequivocamente, são os documentos orientadores, o trabalho colaborativo e a 

implementação de processos de auto-avaliação os que são percebidos como tendo 

melhorado. 

 Fonte: dados obtidos a partir das respostas à questão 25 do questionário aos PF (anexo V).

Os dados, que agrupámos na categoria L do quadro 24, clarificam que as mudanças 

enunciadas se prendem, sobretudo, com o nível dos objectivos organizacionais, o que pode 

contribuir para compreendermos o desalinhamento entre os aspectos enunciados e a 

melhoria percebida. Ou seja, as mudanças verificaram-se ao nível das intenções, enquanto 

objectivos formais, mas não ao nível da acção; daí a discrepância que os dados traduzem.

Os actores organizacionais avaliam de diferentes modos as mudanças 

organizacionais após a avaliação integrada. Há os que consideram que não houve 

mudanças, os que consideram que foram significativas e aqueles que consideram que a 

Gráfico 14 - Aspectos que na opinião dos professores melhoraram após a avaliação 
integrada (N= 18)
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escola melhorou pouco. Entre os que consideram que não houve mudanças estão os 

alunos24. Os dois presidentes da associação de pais e encarregados de educação 

entrevistados desconhecem a existência de mudanças, um porque não tinha ligação à escola 

em 2001/2002 e o outro por deixar de a ter em 2002/2003. No entanto, este refere que no 

ano em decorreu a avaliação integrada “havia vontade em corrigir ou melhorar” (E21).

São 7 (42,1%)25 os entrevistados que consideram as mudanças significativas 

(subcategoria O1 do quadro 24), tendo sempre como referente os “pontos fracos” e as 

recomendações da IGE, como assinala uma entrevistada:

“A escola melhorou, sobretudo, nos aspectos que foram indicados no relatório. A escola passou a ter 

objectivos mais definidos” (E11).

Porém, outros actores consideram que as mudanças tiveram pouco significado 

(29,4%)26. Neste caso, são também os “pontos fracos” que têm como referente. Quando 

consideram os “pontos fracos” insignificantes relativamente aos “pontos fortes”, 

relativizam, também, as mudanças, como refere a seguinte entrevistada:

“Eu acho que a escola teve uma boa avaliação e como teve uma boa avaliação, pouco fez” (E5).

 Fonte: dados obtidos a partir das respostas à questão 13 do questionário aos ND (anexo VI).

É esta a justificação que os não docentes dão quando consideram que a escola 

melhorou pouco (gráfico 15). A totalidade dos respondentes, que assinalaram esta resposta, 

consideram que a escola melhorou pouco porque os “pontos fracos” assinalados eram 

poucos, portanto, não havia muito para mudar ou melhorar, como regista um respondente:

  
24 Nas entrevistas, um dos alunos não assinala qualquer mudança e o outro refere o facto de a escola passar a 
ter um pavilhão gimno-desportivo, como uma mudança. No entanto, esta mudança, notada pelo aluno, não 
está relacionada com a avaliação integrada. 
25 Apenas os professores fazem referências inseridas nesta subcategoria de análise.
26 São professores e ND quem faz referências inseridas nesta subcategoria.

Gráfico 15 - Opinião dos ND sobre a melhoria da escola após a avaliação integrada  
(N=22)
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“Os pontos fracos apontados em relação aos pontos fortes são diminutos, consequentemente existe 

pouca coisa para mudar” (Q/ND/14)27. 

Desta forma, a mudança ou a melhoria, só se justificam em função dos “pontos 

fracos” assinalados pela IGE. Não sendo significativos, não há mudanças a fazer.

Há, também, outra justificação que leva os professores a considerarem as mudanças 

pouco significativas e que não é contraditória com a anterior. É a que considera que se 

registaram mudanças em resposta às recomendações da IGE, mas que essas mudanças não 

influenciaram a actividade técnica da escola; por essa razão, são consideradas pouco 

significativas. É exemplo desta opinião a seguinte transcrição de uma entrevista:

“Não noto diferenças, a não ser o facto de estarmos a tentar com a acção de formação criar um grupo 

para a auto-avaliação da escola. O resto, o que se faz no departamento e nos directores de turma, é o 

que se fazia antes. Tentou-se melhorar um pouco o projecto curricular de turma; no departamento,

falou-se novamente da língua portuguesa e no insucesso. Mas não começámos a trabalhar de 

maneira diferente; a fazer mais reuniões ou a juntar os professores do 2º e 3º ciclos para trabalhar. 

Fez-se o mesmo número de reuniões, fala-se do que se passou no CP, não mudou nada.” (E12).

Esta justificação conduz-nos a outro aspecto que pudemos constatar nas entrevistas 

e que tem a ver com a desarticulação entre a intenção de mudança e as práticas. Isto é, em 

termos formais, ao nível dos objectivos organizacionais presentes nos documentos 

orientadores, introduziram-se mudanças, mas não há efeitos visíveis ao nível das práticas. 

Abordaremos esta questão no ponto seguinte.

6.3. A desarticulação entre o plano das orientações para a acção e o plano da 

acção organizacionais28

Como vimos nos pontos anteriores, registaram-se mudanças a nível formal. Os 

documentos orientadores29 passaram a incluir como objectivos organizacionais aquilo que 

  
27 Questionário (Q) de não docente (ND) com o número 14 (a cada questionário foi atribuído um número de 
código).
28 Adoptamos aqui, de forma predominante, a terminologia usada por Licínio Lima (1998 e 2001) para 
designar o nível das regras “formais” e “não-formais” que estruturam os objectivos organizacionais – o plano 
da orientação para a acção –, bem como o nível da concretização das regras pelos actores organizacionais –
o plano da acção organizacional. Consideramos, na análise em questão, como estruturas do plano da 
orientação para a acção o projecto educativo, o projecto curricular de escola e o plano de acção elaborado na 
sequência da avaliação integrada, que enunciam os objectivos organizacionais aprovados pelos órgãos de 
administração e gestão da Escola EB. 
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foi recomendado pela IGE. O facto de os documentos orientadores da acção terem sido 

identificados por uma esmagadora maioria de professores (94,4% dos respondentes ao 

questionário) como um aspecto que melhorou após a avaliação integrada e de terem sido 

feitas bastantes referências a este aspecto nas entrevistas como exemplo de mudança, 

significa que as mudanças e a melhoria, a este nível, não só foram enunciadas, como 

percebidas pelos actores. Também os dados das entrevistas localizam a mudança no plano 

formal: em 10 (58,8%) entrevistas encontramos referências ilustrativas (subcategoria L1 do 

quadro 24). No entanto, essas mudanças ocorridas ao nível formal, não terão sido 

acompanhadas ao nível da acção organizacional. Disso nos dão conta os depoimentos, que 

agrupámos na categoria L, subcategoria L230, correspondentes a 41,2% das referências. 

Portanto, a totalidade dos possíveis respondentes localizam a mudança ao nível dos 

objectivos organizacionais ou identificam desarticulação entre as intenções e as práticas. 

Veja-se o caso da transversalidade da Língua Portuguesa e a sua avaliação, aspecto que 

integrámos na subcategoria K2 (quadro 24), que sendo um dos aspectos mais referidos nas 

entrevistas quanto à existência de mudanças, suscita, também, referências que nos levam a 

concluir que essas mudanças ocorreram ao nível da orientação para a acção – foram 

definidos e constam formalmente no projecto educativo e projecto curricular de escola –, 

mas ao nível da acção31, verificam-se infidelidades, como a que testemunha a professora 

que citamos:

“Temos critérios comuns, mas eu não acredito muito que as pessoas peguem nesses critérios e os 

levem a 100%. Continuo a não descontar 10%. Corrigi sempre os erros, mas não é por agora estar 

escrito que eu vou fazer, não faço” (E6).

Há até uma coordenadora de departamento entrevistada que, revelando a 

desarticulação entre os objectivos formais e a prática, aponta para a questão da 

conformidade com o que deve ser e, por isso, explícito no plano da orientação para a 

acção, como uma necessidade para a legitimidade organizacional:

“Apesar de termos um parâmetro de avaliação extensivo a todos os departamentos quanto à 

transversalidade da língua portuguesa, parece-me que as coisas nesse parâmetro ainda não estão 

      
29 Projecto educativo, projecto curricular de escola, plano anual de actividades, mais concretamente, o plano 
de acção nele incluído.
30 Ver a grelha 3.1 do anexo II.
31 A desarticulação entre os dois planos foi já apontada quando no ponto 6.2 demonstrámos a contradição 
entre as mudanças enunciadas e a melhoria percebida. 
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encaminhadas. O estar escrito, o estar enunciado, não chega. O fazer é mais importante. Para quem 

está de fora, a leitura será feita de outra forma, pois estar enunciado é sinal que aquela escola se 

preocupa” (E3).

Também no caso do trabalho colaborativo em que 66,7% dos professores 

respondentes ao questionário concordam que houve melhoria (ver gráfico 14), encontramos 

registos de desarticulação entre o plano das intenções e o da acção. Uma professora 

entrevistada salienta a diferença entre o discurso do deve ser, presente nos objectivos 

organizacionais32, e a prática:

“Os professores dos outros departamentos dizem que é importante, mas depois no dia-a-dia, passar 

do dizer para o fazer é que eu acho mais difícil” (E3).

A dependência da legitimidade organizacional da conformidade com o prescrito 

pelo meio institucional e, por isso, integrado pela organização no plano formal, está 

também presente no discurso de uma professora entrevistada, quando a propósito das metas 

quantificáveis, diz:

“Este aspecto, enunciado nos projectos curriculares de turma, será mais transparente para os pais, os 

alunos. Mas, só por si, não significa qualidade. O facto de ser quantificado, não mudou muito aquilo 

que os professores faziam. Não sei se os professores estão a fazer … […] No dia-a-dia, na nossa 

prática, não vamos … a nossa preocupação não é essa. A nossa preocupação é que aprendam cada 

vez mais e depois o que se atingir, atingiu” (E14).

Portanto, o que este testemunho traduz é que as metas quantificáveis, enquanto 

orientação para a acção, não têm necessariamente repercussão ao nível das práticas.

As metas quantificáveis quanto aos resultados dos alunos foram definidas e 

integradas nos documentos orientadores, facto que constatámos pela análise dos 

mencionados documentos. Essa definição resulta de uma resposta isomórfica ao meio, por 

pressão de um dos seus agentes – a IGE. As metas quantificáveis são, porventura, o aspecto 

que mais dominou a agenda do conselho pedagógico e dos departamentos curriculares. Mas

é, também, um aspecto relativamente ao qual os actores fazem referências que nos 

conduzem à inferência que as metas quantificáveis se institucionalizam, sobretudo, pela via 

coerciva e normativa. É a conformidade com as recomendações da IGE que determina esta 

  
32 Tanto o projecto educativo 2002/2005, como o plano de acção contemplam este aspecto nos seus 
objectivos.
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mudança, sendo que os actores, apesar de valorizarem as metas quantificáveis, na medida 

em que a sua integração significa conformidade com os mitos racionais do meio, ainda as 

questionam como sinónimo de eficiência e eficácia organizacionais. A dependência da 

qualidade da escola de um critério de eficácia centrado nos resultados dos alunos, parece 

ainda não constituir um mito racional. No entanto, a necessidade de definir objectivos 

mensuráveis foi aceite pela organização, ao nível da orientação para a acção, como forma 

de garantir a conformidade com os mitos racionais do meio institucional que, por isso, os 

integra na sua estrutura formal. Pelo exposto, somos levados a inferir que esta integração 

assume um carácter de ritual legitimador. Fazemos esta inferência, também, a partir da 

análise das actas, em particular do conselho pedagógico. No início do ano lectivo 

2002/2003 foi definida como meta organizacional aumentar em 5% o sucesso dos alunos. 

No final de cada período lectivo foram feitas avaliações intermédias dos resultados dos 

alunos. Em concreto, quanto à análise dos resultados do 2º momento de avaliação, são 

feitas afirmações33, tais como, “conclui-se que no conjunto houve uma melhoria que a 

manter-se, irá ultrapassar os 5%” ou “sendo ainda possível que no terceiro período se 

consiga ultrapassar os 5%”. Era de esperar, na sequência desta linha de análise, que, no 

final do ano lectivo, se verificasse se esta meta tinha sido cumprida ou não. Lemos e 

relemos a acta de Julho de 2003, encontrámos múltiplas referências aos resultados obtidos 

em cada uma das disciplinas, referindo-se também o resultado obtido no ano anterior, mas 

em momento algum é dito se a meta foi atingida ou não. Concluímos nós, pela análise dos 

resultados ali expostos, que nuns casos sim, noutros não. Mas a preocupação quanto à 

definição de metas quantificáveis como objectivo organizacional explícito mantém-se, 

podendo ler-se na mesma acta:

“Os departamentos curriculares deverão reflectir sobre estes resultados e apresentar as suas metas no 

conselho pedagógico de Setembro” (CP, 04/07/03).

Deste modo, pensamos que, no caso das metas quantificáveis, a sua definição, 

enquanto objectivo formal, tende para a institucionalização. No entanto, as evidências 

empíricas não nos permitem concluir que os actores organizacionais consideram que a 

legitimidade organizacional depende dos resultados obtidos. A débil articulação, que atrás 

referimos, entre o plano da orientação para a acção e a própria acção conduz-nos à 

  
33 Acta CP, 14/05/03 – ver anexo III.
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inferência que se tratará mais de uma questão de conformidade com a regra “imposta” pelo 

meio institucional, sendo também o seu cumprimento mais uma questão de conformidade,

do que de eficácia. Por outras palavras, não concluímos que os actores consideram a 

legitimidade da organização dependente dos resultados obtidos pela organização, ou seja, 

da eficácia organizacional. Embora a questão tenha um lugar de relevo na agenda do

conselho pedagógico e dos departamentos curriculares, as evidências empíricas de que 

dispomos apontam para a via da ritualização. Ou seja, é importante explicitar as metas, é 

importante que elas constem nos documentos orientadores, mas não será tão importante que 

se reflicta nos resultados da organização. Por isso, no final do ano, apresentam-se os 

resultados, mas não se conclui se as metas foram ou não atingidas.

A organização muda os aspectos formais, integra nos objectivos organizacionais 

aquilo que é considerado correcto, independentemente do impacto dessas mudanças na 

actividade organizacional, pois, como assinala uma professora:

“Tenho dúvidas que o professor utilize, na prática, o documento orientador” (E8).

Ou, ainda, como diz outro professor, ao referir-se à concertação de critérios ao nível 

da Língua Portuguesa, receando que tal concertação não tenha qualquer impacto nos 

resultados dos alunos ou no desempenho dos professores: 

“Penso que esta concertação não terá uma relação directa com o desempenho dos alunos. […]. E o 

desempenho dos professores também não será melhor. […] Este aspecto, enunciado nos projectos 

curriculares de turma, será mais transparente para os pais” (E14).

Merecem igualmente destaque os dados agrupados na categoria N (quadro 24),

nomeadamente, o facto de apenas 3 (17,6%) dos professores entrevistados referenciarem 

como razão para a mudança a melhoria dos resultados, enquanto que 12 (70,6%) fazem 

referências no âmbito da conformidade com as normas e 5 (29,4%) no âmbito da melhoria 

dos processos internos. Se a lógica da eficácia dominasse a mudança, a melhoria dos 

resultados seria a principal das razões referidas e não a conformidade ou, mesmo, os 

processos internos. 

No entanto, esclarecemos que a inferência anterior não significa que os professores 

desvalorizem o sucesso dos alunos. Como vimos, os dados empíricos são relevantes a este 

nível ao indicarem que os professores consideram a melhoria das aprendizagens dos alunos 

ou o seu sucesso a principal função da avaliação. O que isto não significa é que esta função 



  O impacto da avaliação integrada na Escola EB

353

da avaliação esteja associada à definição de metas quantificáveis, sobretudo, quando foi 

possível concluir que não é um objectivo aceite por todos.

Outro caso que é indicado, de forma inequívoca, como sendo um dos aspectos em 

que a escola melhorou, é a implementação de processos de auto-avaliação institucional. 

Porém, este processo circunscreveu-se, durante o ano lectivo 2002/2003, à frequência de 

uma acção de formação por um grupo de professores em resposta à recomendação da IGE. 

Esta resposta é explicitada pelos professores entrevistados que a frequentaram, como é o 

caso da professora que citamos: 

“Este ano estou a fazer a acção porque a … (refere-se à presidente do conselho executivo), em 

função das recomendações da inspecção, pediu a um grupo de professores para irem para a acção” 

(E12). 

Por este facto, não é possível concluir se a auto-avaliação se veio a concretizar, 

dando lugar a processos de auto-avaliação sistemática com impacto no desenvolvimento 

organizacional da escola, ou se apenas se traduziu num ritual legitimador da organização, 

ou seja, uma actividade desenvolvida por um grupo em resposta às indicações da IGE, 

independentemente dos seus resultados, constituindo a actividade, em si mesma, o 

resultado.

Todavia, em relação a esta situação, pensamos que a incidência com que o facto é 

referido como exemplo de mudança e até de melhoria (ver o gráfico 14) revela que a auto-

avaliação, enquanto processo conducente à melhoria da escola, foi integrada pelos actores 

organizacionais como um mito racional.

Por outro lado, tanto os professores que já estavam em funções na escola em 

2001/2002, como aqueles que apenas estiveram em 2002/2003 consideram que os órgãos 

da escola dão importância à auto-avaliação (ver o gráfico 16), o que não exclui a 

possibilidade de este interesse traduzir a necessidade de integração da auto-avaliação na 

estrutura formal da organização, como legitimação.
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Fonte: dados obtidos a partir das respostas às questões 27 e 28 do questionário aos PF (anexo V).

Porém, os dados das entrevistas34 e de alguns questionários35 revelam que a auto-

avaliação não é uma actividade institucionalizada na escola como o são outras identificadas 

como definidoras da actividade da escola e comuns às organizações do mesmo campo 

organizacional, tais como dar aulas, avaliar os alunos, fazer reuniões, pelo que a auto-

avaliação não passará do plano das intenções. A este assunto voltaremos mais adiante no 

ponto 7.1.

6.4. O carácter simbólico do plano de acção

Como registámos no capítulo 5, quando apresentámos e analisámos o PAIE, o plano 

de acção aparece como um instrumento que orienta a mudança no sentido da melhoria após 

a intervenção da IGE, pois ele materializa as medidas tomadas pela escola no seguimento 

das recomendações feitas. Este documento foi elaborado pela Escola EB sob a designação 

“Programa de Intervenção para o Ano Lectivo 2002/2003” e, tal como o previsto, 

apresenta como objectivo:

“colmatar os pontos fracos presentes no relatório final de avaliação integrada de que este 

estabelecimento de ensino foi alvo no ano lectivo passado”.

Dele consta um plano de intenções para atingir o objectivo enunciado. Todas as 

recomendações da IGE aqui estão contempladas, o que também era de esperar, tendo em 

conta o prescrito no documento “Apresentação e Procedimentos”. Mas se este é o 

  
34 Ver quadro 39.
35 Ver categorias de análise da questão 30 do questionário aos PF – anexo IV.

Gráfico 16 - Opinião dos PF sobre o interesse dos órgãos da escola pela auto-
avaliação  (N(grupo1)= 19;  N(grupo 2)= 18)
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significado formal e explicitado por parte da IGE, qual o significado que assume para os 

actores organizacionais? As referências a este documento apenas são feitas nas actas do 

conselho executivo e do conselho pedagógico de Outubro de 2002, início do ano lectivo 

2002/2003. Os termos em que estas referências são feitas, para além de constituírem um 

ponto da ordem de trabalhos, apenas indicam que o assunto foi abordado na reunião. Por 

exemplo, na acta do conselho executivo, apenas consta:

“Relativamente ao primeiro ponto da ordem de trabalhos, procedeu-se à análise e aprovação do 

Programa de Intervenção para o ano lectivo 2002/2003, relativo à avaliação integrada da escola no 

ano lectivo de 2001/2002. Este programa ficará em anexo à acta desta reunião” (CE/02/10/02).

Nas actas dos departamentos curriculares, a referência é feita no âmbito das 

informações, em termos idênticos à transcrição que apresentamos:

“Foi apresentado o programa de acção baseado nas recomendações da IGE, a implementar em 

2002/2003” (D1/10/02).

A existência deste documento não é referenciada por nenhum dos entrevistados, 

apesar da importância estratégica de que se reveste, em termos formais. Todos vão 

referindo algumas medidas, mas nunca enquadradas por este documento, que era parte 

integrante do plano anual de actividades. Foi como anexo a uma acta que o encontrámos. 

No final do ano lectivo, também não encontrámos qualquer referência ao cumprimento das 

medidas nele enunciadas.

Concluímos, portanto, que este documento valorizado pela IGE como instrumento 

orientador da melhoria da escola e que, de acordo com os seus objectivos, se deveria 

estender para além do termo da acção inspectiva, não foi valorizado pelos órgãos da escola 

e pelos actores organizacionais. Ele terá constituído o cumprimento de uma formalidade 

imposta pela IGE, tendo-se tratado, portanto, de um ritual legitimador da organização, na 

medida em que esta, elaborando-o, estava em conformidade com uma solicitação 

proveniente do meio institucional. As medidas vão sendo referidas pelos actores como 

resposta às recomendações da IGE, mas sem o enquadramento institucional do Plano de 

Acção.
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6.5. As lógicas subjacentes à mudança

Procurámos saber quais as razões subjacentes à mudança de aspectos decorrentes da 

avaliação integrada, bem como a valorização que os actores lhes atribuem. Neste sentido, 

nos questionários, apresentámos um conjunto de razões para que a escola siga as 

recomendações da IGE e pedimos aos PF e ND que as hierarquizassem tendo em conta o 

seu grau de importância. Como podemos verificar, através do gráfico 17, os ND 

consideram como “mais importante” praticamente o leque de razões dado, distribuindo-se 

as respostas pelas diversas razões, embora a melhoria das aprendizagens dos alunos seja o 

mais valorizado. Os professores dão mais importância à melhoria das aprendizagens dos 

alunos, com 77,8% dos respondentes a considerarem-na a mais importante. Esta é, assim, a 

razão, para dar seguimento às recomendações da IGE, mais valorizada pelas duas 

categorias de actores nos dados dos questionários. No entanto, uma vez que não foi dada 

uma possibilidade de resposta que pudesse fazer a distinção entre a melhoria das 

aprendizagens e a melhoria dos resultados dos alunos, não podemos saber se os actores 

valorizam, juntamente com as aprendizagens, também os resultados obtidos pelos alunos, 

de modo a concluirmos pela valorização da lógica da eficácia.

“Melhorar o desempenho dos professores e dos funcionários” merece níveis de 

concordância com algum significado – os professores concentram as suas respostas no 

nível 3 (50%) e 4 (38,9%) e os ND no 4 (40,1%) e no 3 (36,4%).

A melhoria dos processos desenvolvidos pela escola é, ainda, uma razão a que os 

PF atribuem alguma importância, pois são 38,1% os que assinalam o nível 4; 33,3% o nível 

3 e 11,1%, o nível 5, ou seja, 82,5%, das respostas situam-se a partir do nível 3. Já os ND 

desvalorizam esta razão, com 40,1% dos respondentes a situar a sua resposta no nível 2 e 

13,6% no nível 1.

Quanto à razão “melhorar a imagem da escola”, ela é desvalorizada pelos PF, 

fazendo incidir as suas respostas no 1 – “menos importante” – (27,8%) e no 2 (55,5%). 

Quanto aos ND verifica-se uma distribuição das respostas por toda a escala. 

Uma razão que aparece desvalorizada pelas duas categorias de respondentes é “para 

que na próxima avaliação externa a escola tenha uma boa avaliação”, verificando-se, no 

entanto, também aqui, uma grande dispersão de respostas, no caso dos ND, enquanto que 

os PF se concentram maioritariamente no 1 (“menos importante”) com 61,1% das respostas 

seguido do 2 com 27,8% das respostas.
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Pelo exposto, são as razões ligadas à melhoria da escola que são valorizadas pelos 

respondentes. São desvalorizados os aspectos relacionados com a imagem pública da 

escola36. E não temos evidências que nos permitam concluir pela valorização da lógica da 

eficácia.

Esta perspectiva da melhoria aparece também nas entrevistas, na medida em que os 

entrevistados, quando referem a sua concordância com as recomendações da IGE, 

associam, quase sempre, essa concordância à melhoria da escola (categoria N, 

subcategorias N2 e N3 do quadro 24), de que é exemplo o testemunho de uma das docentes 

entrevistadas:

“Superar os pontos fracos…nem outra coisa seria de esperar! Porque a escola foi avaliada num 

determinado patamar e atingiu-o. Portanto, se quiser subir mais um ou dois degraus terá que superar 

esses pontos fracos” (E2).

Ou, ainda, como diz uma coordenadora de departamento:

“Tentar que a nossa escola seja melhor, fazer com que os departamentos realmente tenham um 

pouco mais de prática colaborativa” (E7).

Também o conselho pedagógico enfatiza a perspectiva da melhoria como razão 

indutora de mudança37. Assim, na acta relativa a uma reunião em que se fez a análise dos 

resultados da escola apresentados pela equipa da IGE, pode ler-se:

“[…] sobressaíram algumas ideias sobre aspectos que não estão tão bem quanto seria necessário e 

que, na sua opinião (presidente do conselho executivo), será necessário alterar para que, deste modo, 

se possa melhorar ainda mais a escola” (CP, 13/03/02).

Mas a lógica da melhoria só aparentemente domina as razões para levar a cabo as 

recomendações da IGE. As entrevistas demonstram que os professores inquiridos 

valorizam, também, a lógica da conformidade com as indicações da IGE (categoria N, 

subcategoria N1 do quadro 24), na medida em que 12 (70,6%) dos entrevistados referem 

razões associadas à conformidade com as indicações da IGE como sendo aquelas que 

subjazem à razão para agir. Disso é exemplo o que nos diz uma das entrevistadas:

  
36 No entanto, estes dados entram em contradição com a importância dada ao relatório da avaliação 
integrada na promoção da imagem da escola, como constatámos no ponto 5.
37 Categoria N constante das grelhas 1 e 2 do anexo III.



 O impacto da avaliação integrada na Escola EB

358

“Estamos a tentar pôr em prática aquilo que eles (os inspectores) nos pediram para fazer” (E4).

Ou, ainda, o que outra professora entrevistada refere:

“O trabalho da secção de avaliação está mais apurado, indo mais ao encontro das pistas dadas no ano 

anterior pela equipa inspectiva” (E3).

Outro exemplo refere-se ao projecto curricular de escola relativamente ao qual uma 

professora entrevistada considera que melhorou por influência da IGE:

“O projecto curricular de escola está a ter um cuidado maior na sua elaboração. Houve alterações a 

este nível porque o ano passado ninguém sabia. Este ano, com as orientações da inspecção já está 

diferente” (E10).

Fonte: dados obtidos a partir das respostas à questão 24 do questionário aos PF (anexo V) e à questão 12 
do questionário aos ND (anexo VI).

Gráfico 17 - Importância atribuída pelos PF e ND às razões pelas quais a escola deve dar 
resposta às recomendações da IGE(N/PF= 18;  N/ND= 22)
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Um caso, que nos parece ilustrativo, é o da definição das metas quantificáveis no 

que respeita aos resultados dos alunos, pois, como já referimos no ponto anterior, é dos 

aspectos com mais referências nas actas e também um dos aspectos contemplados nos 

documentos orientadores da actividade organizacional38. Este aspecto poderia querer 

significar que a escola valorizou a lógica da eficácia. Porém, ele é também assinalado 

como um exemplo de discordância com as recomendações da IGE, pelo que as razões que 

estarão subjacentes à sua inclusão no projecto educativo serão ditadas não tanto pela lógica 

da eficácia ou, se quisermos, da melhoria eficaz, mas pela da conformidade. Tratar-se-á de 

uma conformidade de natureza coerciva e mimética, na medida em que os órgãos da escola 

a assumem por a considerarem necessária enquanto resposta ao considerado correcto pela 

IGE, mas também por mimetismo em relação ao prescrito no PAIE, que considera os 

resultados o domínio central.

A ausência de metas quantificáveis relativamente aos resultados dos alunos foi um 

dos “pontos fracos” assinalados pela IGE, pelo que os documentos orientadores da escola 

passaram a incluir este objectivo. Deste modo, a recomendação da IGE desencadeia uma 

mudança organizacional por um processo isomórfico que, neste caso, podemos considerar 

essencialmente coercivo, como nos dão conta as palavras de uma professora entrevistada: 

“a quantificação teve que ficar explicitada nos documentos da escola. […] O objectivo de melhorar o 

sucesso dos alunos esteve sempre presente nas nossas reflexões, orientações, etc.. Agora, 

concretamente, números nunca tivemos. Portanto, tivemos que ir por aí este ano” (E2).

Algumas orientações foram integradas pela organização para que esta estivesse em 

conformidade com as assunções provenientes do meio institucional, independentemente da 

eficácia da medida:

“Nós temos enunciado (o peso da avaliação da língua portuguesa) tanto nos testes, como para as 

várias componentes, mas acho que os pais, a maior parte, não entende. É importante para a avaliação 

da escola, porque tem as coisas como deve ser” (E4).

Ou, ainda, como dizem duas professoras a propósito da mesma mudança, 

indiciando o carácter coercivo que lhe está subjacente:

  
38 O projecto educativo para o triénio 2002/2005 define como objectivo organizacional crescer 5% o sucesso 
dos alunos.
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“Está escrito porque a Inspecção obriga, porque o que está escrito é válido, mas não é por aí que as 

coisas vão funcionar” (E6).

“os departamentos estão a reforçar esta questão. O ano passado já se falava, mas como foi assinalado 

pela Inspecção, então há que fazer mesmo” (E10).

Por seu turno, outra docente, referindo-se ao grupo de trabalho recém-criado para a 

auto-avaliação da escola, diz:

“O grupo de trabalho da auto-avaliação teve como ponto de partida o relatório da avaliação 

integrada” (E12).

Ou, ainda, como refere a presidente da assembleia de escola relativamente à 

reformulação do projecto educativo:

“O projecto educativo, neste momento, está a ser reformulado nesse sentido (refere-se às 

recomendações da IGE)” (E1).

Estes exemplos dão-nos conta que as mudanças que se fizeram na escola se 

subordinaram à lógica da conformidade e isomorfismo. Esta interpretação não resulta 

apenas dos dados das entrevistas, pois, também no projecto educativo 2002/2005, a escola 

assume como problemas seus os “pontos fracos” identificados pela IGE39. Do mesmo 

modo, assume como potencialidades da escola os “pontos fortes” identificados pela IGE. 

Isto significa que os órgãos de administração e gestão, responsáveis pela elaboração e 

aprovação do projecto educativo, baseiam as linhas de força deste nas recomendações da 

IGE. Assim, os aspectos valorizados pelo PAIE são integrados na organização passando a 

subordinar os objectivos organizacionais, como se pode ler no próprio projecto educativo, 

quando, no capítulo “Política Educativa desta Escola”, se diz que esta teve em conta, entre 

outros aspectos, “as propostas constantes do relatório da IGE “ (PE, 2002/2005: 11). De 

facto, o documento, quando enuncia as metas a atingir, quantifica-as, no caso dos 

  
39 No Projecto Educativo, capítulo IV – “Problemas/Potencialidades da Escola” – , consta: “Relativamente a 
este capítulo do projecto educativo apresentam-se os pontos fracos detectados pela equipa da Inspecção-
Geral de Educação que realizou a Avaliação Integrada da Escola, concluída em Julho de 2002, os quais 
podem e devem influenciar e contribuir para a melhoria desta comunidade educativa (segue-se a enumeração 
dos pontos fracos” (PE, 2002/2005: 9). 
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resultados dos alunos, e define, também como objectivos organizacionais, outros aspectos 

que constam das recomendações40 da IGE.

Deste modo, consideram-se as indicações da IGE como referenciais legitimadores 

que importa seguir, quer se trate de melhorar os resultados, quer de melhorar os processos. 

Aliás, a ideia de melhoria pode também ser vista como uma assunção integrada pelos 

actores, por isomorfismo com o PAIE. Nesta perspectiva, a melhoria, associada à avaliação, 

passa a constituir um mito racional, o que justifica a valorização que a maioria dos actores 

inquiridos faz da lógica da melhoria. Assim, quer a lógica da melhoria, quer a da eficácia

parecem subordinar-se à lógica da conformidade de base isomórfica. Ou seja, as mudanças, 

ao constituírem uma resposta às recomendações da IGE, traduzem uma resposta isomórfica 

com o meio institucional, mas as razões subjacentes à mudança encerram, também, 

assunções – como a ideia de melhoria – que podemos entender como mitos racionais.

Em suma, os dados apresentados permitem-nos concluir que as lógicas subjacentes 

à mudança ou intenção de mudança, decorrentes da avaliação integrada, são a melhoria da 

escola – e é esta a explicitada pelos actores –, mas também o isomorfismo com o prescrito 

pela IGE, no âmbito do PAIE. Quanto à lógica da eficácia, muito embora as metas 

quantificáveis tenham constituído um aspecto muito referido, não podemos dizer se, de 

facto, esta lógica esteve subjacente às mudanças, na medida em que, por um lado, os 

resultados dos alunos não são valorizados pelos actores, quando se trata de avaliar as 

mudanças/melhorias e, por outro, porque os dados empíricos nos apontam o caso das metas 

quantificáveis – característica da lógica da eficácia – como um exemplo de integração na 

estrutura organizacional, por isomorfismo com o meio institucional, o que pode significar a 

integração ritualizada desta assunção.

  
40 Os objectivos integrados isomorficamente com o relatório da IGE, são os seguintes: “desenvolvimento de 
cultura de auto-avaliação e monitorização da escola por forma a uma melhor qualidade na prestação do 
serviço educativo – no ano lectivo 02/03 através de formação do corpo docente e posteriormente através de 
alastramento dessa preocupação a todo o corpo docente e não docente; Implementação de práticas de trabalho 
colaborativo entre todos os docentes não só através de formação” (PE, 2002/2005: 15). Um dos objectivos é 
introduzido pelo seguinte esclarecimento: “Embora surja já como ponto final ela não é seguramente a última 
meta a ser atingida, pelo contrário, será sempre prioritária. Este ponto confunde-se com os pontos fortes 
apontados pela Equipa de Inspecção e ainda pelas ‘virtudes’ encontradas pela comunidade educativa e 
relatadas nas respostas aos seus questionários. Assim, a escola deverá manter, preservar e alargar os seguintes 
pontos positivos: (segue-se a enumeração dos pontos)” (PE, 2002/2005: 16).
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7. A avaliação das escolas vista pelos actores

Um dos objectivos deste estudo é identificar a opinião dos actores organizacionais 

sobre a avaliação das escolas, distinguindo auto-avaliação de avaliação externa, dando 

como referência, neste último caso, a avaliação integrada. Interessou-nos, em particular, 

identificar as lógicas mais valorizadas pelos actores, quer na auto-avaliação, quer na 

avaliação integrada. A comparação entre a opinião daqueles que tinham estado na escola 

em 2001/2002 e daqueles que só estiveram em 2002/2003 também nos interessou. As 

diferenças de opinião, a existirem, poderiam indiciar alguma relação entre o envolvimento 

na avaliação integrada e a institucionalização de mitos racionais acerca da avaliação. 

Aliás, uma professora envolvida na avaliação integrada, com aula assistida e entrevistada, 

quando questionada sobre a importância da auto-avaliação deixa antever esta possibilidade:

“Se tivesse feito esta entrevista antes da avaliação integrada era capaz de dar uma ideia um pouco 

negativa da avaliação. Mas passando por uma situação dessas, sobretudo aqueles que se viram mais 

envolvidos na avaliação, que tinham entrevistas, que tiveram aulas assistidas, acabam por mudar e 

estar mais abertos e encararem com mais naturalidade a avaliação” (E14).

Por isso, no caso dos professores, analisámos a distribuição das respostas em função 

da variável estar ou não em funções na escola no ano 2001/200241. Assim, constituímos 

dois grupos: o grupo 1 que integra os respondentes que se encontravam na escola em 

2001/2002, num total de 19, e o grupo 2, constituído pelos respondentes que não se 

encontravam na escola em 2001/2002. No caso dos funcionários, esta questão não se 

colocou, uma vez que todos os respondentes estavam em funções na escola em 2001/2002, 

mas colocou-se outra questão: o conhecimento da possibilidade de auto-avaliação da 

escola. Questionados sobre o conhecimento dessa possibilidade, apenas 7 (31,8%) dos 22 

ND responderam afirmativamente, pelo que só estes responderam às questões sobre a auto-

avaliação42. De modo a dar a noção do valor relativo das respostas, optámos por indicar 

numa coluna da tabela a percentagem dos não respondentes. A pertinência desta indicação 

prende-se, ainda, com o facto de estas não respostas traduzirem que os ND não sabem o 

que é a auto-avaliação, o que pode significar que esta questão, tão referida pelos docentes, 

não é um assunto que envolva todos os grupos de actores organizacionais, mas 

principalmente dos professores. 
  

41 Dado fornecido pela resposta à questão 8 do questionário aos PF (anexo V).
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Procedemos, então, à análise das opiniões dos actores sobre a auto-avaliação e a 

avaliação integrada.

7.1. A auto-avaliação

A melhoria da escola, como já tivemos oportunidade de referir, é uma das 

finalidades subjacentes ao PAIE, constituindo a implementação de processos de auto-

avaliação, em si, já um exemplo de melhoria, sendo, por isso, objectivo do programa 

induzir uma “cultura de auto-avaliação”. Ora, o desenvolvimento da “cultura de auto-

avaliação” implica a integração de assunções acerca da importância e finalidades da auto-

avaliação como mitos racionais. Assim, começámos por indagar como é que os actores 

valorizam a relação entre a auto-avaliação e a melhoria da escola de modo a identificarmos 

que mitos racionais se foram institucionalizando na organização através dos seus actores. 

Para isso, questionámos os professores sobre a importância que atribuem à auto-avaliação 

para a melhoria da escola43. Quanto às finalidades da auto-avaliação, organizámos as 

proposições em função das várias lógicas que lhe estão subjacentes. Tentámos cruzar esta 

informação com a que obtivemos através das entrevistas e também das respostas abertas 

aos questionários44. Para facilitar este cruzamento, apresentamos os dados das entrevistas 

seguindo a mesma organização a que submetemos os dados dos questionários.

Quadro 26 – Opinião dos actores sobre a finalidade da auto-avaliação. Distribuição das referências pelas 
subcategorias de análise45

Categorias Código Subcategorias Referências
(frequências absolutas e 

relativas)

N

Q1 Melhoria da escola 16
(84,2%)

19

Q2 Preparação da avaliação externa 13
(68,4%)

19

Finalidade da auto-avaliação Q

Q3 Informação da “comunidade 
educativa” sobre a qualidade da escola

6
(31,6%)

19

Fonte: dados obtidos a partir da análise das entrevistas – ver anexo II.

Quanto à importância atribuída à auto-avaliação para a melhoria da escola, a 

maioria dos professores (ver quadro 27), tanto os do grupo 1, como os do grupo 2, a 

consideram importante, sendo 68,4% os professores do grupo 1 a optarem por esta 
      

42 De acordo com a instrução dada na questão 17 do questionário aos ND (anexo VI) 
43 Questão 26 do questionário aos PF (anexo V).
44 Categorias de análise das respostas abertas à questão 30 do questionário aos PF e à questão 18 do 
questionário aos ND – ver o anexo IV.
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valorização e 61,1% os do grupo 2. Acresce ainda que, no caso do grupo 1, as restantes 

respostas se situam no “muito importante” (31,6%) e no grupo 2, são 27,8% os que optam 

pelo “muito importante”. Assim, não restam dúvidas que os professores, que respondem ao 

questionário, consideram a auto-avaliação importante ou muito importante para a melhoria 

da escola. Salientamos, no entanto, que esta convergência de respostas é mais acentuada no 

grupo de professores que estavam na escola em 2001/2002.

Quadro 27 – Importância atribuída pelos professores à auto-avaliação para a melhoria da escola   (N (grupo 
1) = 19;  N (grupo 2) = 18)

Nada importante Pouco importante Importante Muito importante Não responde
Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2

0 0 0 5,6 68,4 61,1 31,6 27,8 0 5,3
Fonte: dados obtidos a partir das respostas à questão 26 do questionário aos PF (anexo V).

Como podemos ver através do quadro 28, os dois grupos de professores valorizam, 

de forma idêntica, a perspectiva da melhoria. Ou seja, há uma clara concordância quanto às 

proposições que indicam a melhoria como finalidade da avaliação. De entre elas, a que 

enuncia que a auto-avaliação serve “para melhorar as aprendizagens dos alunos” é a que 

merece um maior grau de concordância entre os professores.

Também os ND em condições de responderem ao questionário valorizam a 

finalidade da melhoria da escola (ver o quadro 29).

Quadro 28 – Finalidades da auto-avaliação: perspectiva da melhoria (opinião dos PF)  (N (grupo 1) = 19
N (grupo 2) = 18)

Discordo 
totalmente

Discordo Sem opinião Concordo Concordo 
totalmente

Grupo 
1

Grupo 
2

Grupo 
1

Grupo 
2

Grupo 
1

Grupo 
2

Grupo 
1

Grupo 
2

Grupo 
1

Grupo 
2

% % % % % % % % % %
Para que a escola reflicta sobre 
as suas práticas

0 0 0 0 5,3 5,6 47,4 55,6 47,4 38,9

Para que a escola melhore as 
práticas e procedimentos

0 0 0 0 0 5,6 52,6 38,9 47,4 55,6

Para melhorar as aprendizagens 
dos alunos

0 0 0 0 0 5,6 47,4 33,3 52,6 61,1

Para melhorar o desempenho dos 
professores

0 0 5,3 0 0 11,1 57,9 55,6 36,8 33,3

Fonte: dados obtidos a partir das respostas à questão 29 (proposições a, b, d, m) do questionário aos PF
(anexo V).
.

      
45 A descodificação das subcategorias consta da grelha 5.1 do anexo II.
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 Quadro 29 – Finalidade da auto-avaliação: perspectiva da melhoria (opinião dos ND)  (N= 22)
Discordo 

totalmente
Discordo Sem 

opinião
Concordo Concordo 

totalment
e

Não 
responde

% % % % % %
Para melhorar o funcionamento das 
escolas

0 0 0 27,3 4,5 68,2

 Fonte: dados obtidos a partir das respostas à questão 17 (proposição a) do questionário aos ND (anexo VI).

A melhoria como finalidade da auto-avaliação é, também, uma dominante nas 

entrevistas, sendo 16 (84,2%) os entrevistados que apontam esta finalidade para a auto-

avaliação (subcategoria Q1 do quadro 26). Quando é dada a oportunidade nos 

questionários, quer aos docentes, quer aos funcionários, de fazerem um comentário sobre a 

auto-avaliação, dos 11 professores que usam essa oportunidade, 7 referem precisamente a 

função de melhoria da auto-avaliação. Apenas um funcionário usa o espaço, no atinente à 

auto-avaliação, referindo, também, a melhoria46.

Mas à auto-avaliação é atribuída outra finalidade: a de possibilitar à escola preparar-

se para a avaliação externa. A partir dos dados constantes no quadro 30, verificamos que há 

uma concordância significativa com esta finalidade, sobretudo entre os professores que não 

estiveram na escola em 2001/2002 (grupo 2), dado que 50% concordam e 11,1% 

concordam totalmente. Quanto aos professores que estavam na escola em 2001/2002, a 

concordância não é tão evidente, pois embora sejam 47,4% os que concordam, são também 

42,1% os que discordam. Os ND respondentes ao questionário distribuem as suas respostas 

pelas várias categorias de opinião, embora o número mais expressivo diga respeito à 

opinião “discordo”. 

Quadro 30 – A auto-avaliação como preparação da avaliação externa (opinião dos PF) (N (grupo 1) = 19; 
N (grupo 2) = 18

Discordo 
totalmente

Discordo Sem opinião Concordo Concordo 
totalmente

Grupo 
1

Grupo 
2

Grupo 
1

Grupo 
2

Grupo 
1

Grupo 
2

Grupo 
1

Grupo 
2

Grupo 
1

Grupo 
2

% % % % % % % % % %
Para a escola se preparar para a 
avaliação externa

0 16,7 42,1 11,1 10,5 11,1 47,4 50 0 11,1

Fonte: dados obtidos a partir das respostas à questão 29 (proposição c) do questionário aos PF (ver anexo V).

  
46 Ver anexo IV – subcategoria Q1.
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 Quadro 31 – A auto-avaliação como preparação da avaliação externa (opinião dos ND) (N= 22)
Discordo 

totalmente
Discordo Sem 

opinião
Concordo Concordo 

totalmente
Não 

responde
% % % % % %

Para a escola se preparar para a avaliação 
externa

0 13,6 9,1 9,1 0 68,2

 Fonte: dados obtidos a partir das respostas à questão 17 (proposição j) do questionário aos ND (anexo VI).

Não sabemos se a bipolarização das respostas entre o “discordo” e o “concordo” por 

parte dos professores, que se encontravam na escola em 2001/2002, significa, no caso dos 

que optaram por responder “concordo”, que a escola não precisa de se preparar para a 

avaliação externa por “estar bem” – e, neste caso, a proposição apresentada poderia ser 

interpretada pelos professores como uma forma de pôr em causa a confiança e boa fé – ou 

se não concordam com a proposição apresentada, enquanto finalidade da auto-avaliação. A 

mesma questão pode ser colocada quanto às respostas dadas pelos ND, em que o valor mais 

acentuado se situa no discordo (quadro 31), sendo que todos os respondentes se 

encontravam na escola em 2001/2002.

Porém, nas entrevistas, esta finalidade tem uma expressão significativa, porquanto 

lhe encontramos referências em 13 (68,4%) dos registos (categoria Q, subcategoria Q2 do 

quadro 26). No entanto, há diferentes formas de encarar esta finalidade: há os que vêem a 

auto-avaliação como uma forma de melhor responder às exigências da avaliação externa, 

mas há, também, quem veja na auto-avaliação, como preparação da avaliação externa, uma 

resposta às solicitações do meio, sendo, neste caso, a auto-avaliação um mito racional, 

integrado pela escola para que esta se legitime perante o meio gerador desse mesmo mito. 

Exemplificamos a primeira perspectiva com expressões como esta:

“Se eu souber quem sou, o que quero, para onde é que vou, quando for confrontado com uma 

avaliação externa, sei dizer que caminho estou a percorrer, onde quero chegar e o que estou a fazer” 

(E3).

Quanto à segunda perspectiva, pode ser ilustrada com a seguinte frase, proferida por 

uma professora entrevistada:

“Se vier uma equipa da Inspecção e tomar conhecimento que a escola desenvolve processos de auto-

avaliação, é mais um aspecto positivo, um aspecto forte” (E4).
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Quadro 32 – Finalidades da auto-avaliação: perspectiva da afirmação da escola na comunidade local 
(opinião dos PF) (N (grupo 1) = 19; N (grupo 2) = 18)

Discordo 
totalmente

Discordo Sem opinião Concordo Concordo 
totalmente

Grupo 
1

Grupo 
2

Grupo 
1

Grupo 
2

Grupo 
1

Grupo 
2

Grupo 
1

Grupo 
2

Grupo 
1

Grupo 
2

% % % % % % % % % %
Para mostrar que a escola 
funciona bem

0 22,2 57,9 38,9 5,3 5,6 36,8 33,3 0 0

Para garantir a confiança dos 
pais na escola

0 0 10,5 11,1 0 5,6 52,6 61,1 36,8 22,2

Para a escola se afirmar na 
comunidade local

0 5,6 15,8 16,7 0 5,6 63,2 61,1 21,1 11,1

Para dar resposta às exigências 
da comunidade local

0 5,6 5,3 0 0 16,7 84,2 72,2 10,5 5,6

Para a escola ser reconhecida 
como uma escola de qualidade

0 5,6 0 11,1 5,3 11,1 68,4 38,9 26,3 33,3

Para aumentar a atractividade da 
escola face à concorrência de 
escolas vizinhas

0 16,7 52,6 22,2 0 22,3 31,6 27,8 15,8 11,1

Fonte: dados obtidos a partir das respostas à questão 29 (proposições e, g, h, i, k, q) do questionário aos PF
(anexo V).

Quadro 33 – Finalidades da auto-avaliação: perspectiva da afirmação da escola na comunidade local
(opinião dos ND) (N= 22)

Discordo 
totalmente

Discordo Sem 
opinião

Concordo Concordo 
totalment

e

Não 
responde

% % % % % %
Para diferenciar as escolas “boas” das 
escolas “más”

9,1 22,7 0 0 0 68,2%

Para a comunidade local confiar nas 
escolas

13,6 9,1 0 9,1 0 68,2%

Para os pais/encarregados de educação 
escolherem a escola em função dos 
resultados da avaliação

13,6 18,2 0 0 0 68,2%

Para a escola ser reconhecida como uma 
escola de qualidade

4,5 9,1 4,5 13,7 0 68,2

Fonte: dados obtidos a partir das respostas à questão 17 (proposições b, c, d, i) do questionário aos ND 
(anexo VI).

Outra finalidade enunciada prende-se com a afirmação da escola na comunidade 

local. As afirmações que mereceram a discordância dos professores foram: “para mostrar 

que a escola funciona bem”, relativamente à qual os dois grupos mostraram uma 

discordância significativa (ver quadro 32) e a afirmação “para aumentar a atractividade da 

escola face à concorrência de escolas vizinhas”, que mereceu a discordância do grupo 1 

(ver quadro 32). Já quanto ao grupo 2, há uma dispersão das respostas pelas várias 

categorias de opinião (ver quadro 32). Quanto à primeira proposição – “para mostrar que a 

escola funciona bem” –, não sabemos se as respostas resultam do facto de os professores 

pensarem que a escola funciona bem, uma vez que, como vimos atrás, esta foi a 

interpretação que fizeram dos resultados da avaliação integrada e, portanto, não precisa de 

mostrar, de novo, esse bom funcionamento ou se não concordam com a proposição. Esta 

nossa interrogação resulta, também, da contradição que encontramos entre as respostas a 
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esta proposição e as respostas à proposição “para a escola ser reconhecida como uma 

escola de qualidade”, uma vez que uma escola que funciona bem, em princípio, é 

reconhecida como uma escola de qualidade. A não ser que os professores considerem que 

basta à escola fazer a auto-avaliação para ser reconhecida como uma escola de qualidade. 

Neste caso, a legitimidade da escola baseia-se no isomorfismo com o prescrito pelo 

respectivo meio institucional, isto é, se a auto-avaliação é importante para dar uma imagem 

de escola que melhora, basta fazê-la e fazer constar que se faz para que a escola esteja em 

conformidade com esta assunção, passando a auto-avaliação a ter o valor de ritual, de 

cerimónia. Mas, como dissemos, não temos dados que nos permitam chegar a esta 

conclusão. Limitámo-nos a esboçar uma hipótese interpretativa dos dados.

Os ND que responderam a esta parte do questionário discordam que a auto-

avaliação sirva a lógica da afirmação da escola na comunidade (ver quadro 33).

Quanto às entrevistas, esta finalidade da auto-avaliação aparece em 6 (31,6%) delas 

(subcategoria Q3 do quadro 26). E, neste caso, as referências têm a ver com a escolha da 

escola, pelo que é associada à auto-avaliação a perspectiva de mercado educativo. A auto-

avaliação constitui-se, assim, como critério de qualidade – fazer a auto-avaliação significa 

qualidade –, como se infere a partir das palavras de uma das professoras entrevistadas:

“Não havia muito esse hábito de auto-avaliação. Não havia indicadores de qualidade […] penso que 

é importante para a comunidade saber, para o encarregado de educação poder seleccionar a escola 

para o seu educando” (E3).

Mas há também a assunção de que uma escola de qualidade é uma escola que 

pretende melhorar, sendo importante passar essa imagem para o exterior:

“A escola, quando faz a auto-avaliação, vê os aspectos positivos e os aspectos negativos e essa 

informação passa para os pais e eu acho que esse aspecto é positivo. Dá a imagem de uma escola que 

se preocupa, que quer mudar para melhor” (E14).

Esta perspectiva vai de encontro à interpretação, adiantada atrás, a propósito das 

opiniões manifestadas pelos professores, no questionário, quanto às proposições “para 

mostrar que a escola funciona bem” e “para a escola ser reconhecida como uma escola de 

qualidade”, que convoca o carácter cerimonial da auto-avaliação. De acordo com esta 

interpretação, a escola tem qualidade se pretende melhorar e a auto-avaliação é o 
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instrumento ao serviço dessa intenção, sendo, por isso, necessário fazê-la para passar a 

imagem de escola de qualidade.

Quadro 34 – Finalidades da auto-avaliação: perspectiva da conformidade (opinião dos PF) (N (grupo 1) = 19
N (grupo 2) = 18)

Discordo 
totalmente

Discordo Sem opinião Concordo Concordo 
totalmente

Grupo 
1

Grupo 
2

Grupo 
1

Grupo 
2

Grupo 
1

Grupo 
2

Grupo 
1

Grupo 
2

Grupo 
1

Grupo 
2

% % % % % % % % % %
Para dar resposta às 
recomendações da IGE

0 5,6 15,8 27,8 0 16,7 68,4 38,9 0 11,1

Para cumprir a legislação 5,3 5,6 31,6 11,1 5,3 11,1 47,4 66,7 10,5 5,6
Para cumprir os requisitos 
impostos pela EU e OCDE

5,3 5,6 5,3 16,7 33,4 27,8 42,1 38,9 15,8 5,6

Para estar em conformidade com 
o que a comunidade educativa 
espera que a escola seja

0 5,6 5,3 5,6 5,3 22,3 78,9 44,4 10,5 22,2

Fonte: dados obtidos a partir das respostas à questão 29 (proposições f, j, l, o) do questionário aos PF (anexo 
V).

Quadro 35 – Finalidades da auto-avaliação: perspectiva da conformidade (opinião dos ND)  (N= 22)
Discordo 

totalmente
Discordo Sem 

opinião
Concordo Concordo 

totalment
e

Não 
responde

% % % % % %
Para o ME saber se a escola funciona de 
acordo com as regras e normas

4,5 9,1 0 18,2 0 68,2

Para dar cumprimento às exigências da 
OCDE e UE

9,1 9,1 0 13,6 0 68,2

Fonte: dados obtidos a partir das respostas à questão 17 (proposições e, f) do questionário aos ND (anexo 
VI).

Na opinião dos professores respondentes ao questionário, a auto-avaliação assume, 

também, o carácter de actividade a cumprir para que a escola seja aquilo que os vários 

agentes de institucionalização veiculam (ver o quadro 34). Deste modo, os dois grupos de 

professores fazem incidir as suas respostas no “concordo”, embora com algumas diferenças 

quanto às diversas proposições dadas. Por exemplo, os professores que se encontravam na 

escola em 2001/2002 (grupo1) acentuam mais a conformidade com as recomendações da 

IGE do que o grupo que não se encontrava na escola em 2001/2002 (grupo 2), pois que, no 

primeiro caso, são 68,4% os que optam pela resposta “concordo” e, no segundo caso, são 

38,9% os que optam por “concordo” e 11,1% por “concordo totalmente”. Já quanto à 

necessidade de cumprir a legislação, são os professores que não se encontravam na escola 

em 2001/2002 que lhe dão mais importância – 66,7% optam por “concordo” e 5,6% por 

“concordo totalmente”. A conformidade com as prescrições dos organismos internacionais 

é valorizada, de forma idêntica, pelos dois grupos. Mas é a conformidade com aquilo que a 

comunidade educativa espera da escola que aqui assume a principal função da auto-
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avaliação. Embora ambos os grupos de professores manifestem uma concordância 

expressiva com esta proposição, é de registar que o grupo 1 apresenta um nível de 

concordância muito significativo, com 78,9% a assinalar “concordo” e 10,5% a assinalar 

“concordo totalmente”, o que perfaz 89,4% das respostas. Deste modo, concluímos que os 

professores vêm a auto-avaliação como uma actividade que deve ser feita para que a escola 

esteja em conformidade com o meio institucional, havendo diferentes impactos dos agentes 

de institucionalização. Por exemplo, as respostas dos professores, que estavam na escola no 

ano lectivo em que decorreu a avaliação integrada, induzem para a importância da IGE 

como agente de institucionalização, fazendo-se esta por mecanismos reguladores e 

cognitivos. Este grupo de professores, ao acentuar também o isomorfismo com a 

comunidade educativa, permite inferir que o mecanismo cultural-cognitivo estará, neste 

caso, subjacente à integração de mitos racionais sobre a auto-avaliação. Quanto aos 

professores que não estavam na escola, as respostas, que dão, permitem inferir que, no seu 

caso, a institucionalização se faz, sobretudo, por mecanismos normativos e reguladores, 

dada a importância dada ao cumprimento da legislação. 

Em síntese, os professores que se encontravam na escola em 2001/2002 foram mais 

vulneráveis à adopção de assunções pela via reguladora e cognitiva do que os professores 

que não estavam na escola nesse ano, sendo o impacto da IGE, como agente de 

institucionalização, mais acentuado quanto ao grupo 1.

Embora de forma menos expressiva, também os ND respondentes a esta parte do 

questionário valorizam os aspectos relacionados com a conformidade (ver o quadro 35).

Mas a principal finalidade da auto-avaliação é, sem dúvida, a que se prende com o 

aumento do sucesso dos alunos, de acordo com a opinião dos dois grupos de professores 

(ver quadro 36). O grupo 1 concentra 52,6% das respostas no “concordo” e 47,4% no 

“concordo totalmente”, o que totaliza 100% das respostas. Apesar de não ser tão expressiva 

a concordância dos professores do grupo 2, pois regista-se 5,6% no “discordo totalmente” e 

11, 1% “sem opinião”, de salientar o facto de 83,3% das respostas se concentrarem na 

categoria de opinião “concordo” (33,3%) e “concordo totalmente” (50%).

Quanto aos ND (quadro 37), regista-se alguma dispersão pela escala, muito embora 

o valor mais significativo – em termos de frequência acumulada – se verifique no 

“concordo” (13,7%) e no “concordo totalmente” (4,5%).
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Dada a importância que o sucesso dos alunos assume no PAIE, embora seja 

expresso numa lógica de eficácia através dos resultados, interpretamos a concordância 

esmagadora por parte dos professores, em funções na escola em 2001/2002, quanto à 

importância da auto-avaliação para o sucesso dos alunos, como um mito racional,

desempenhando, aqui, a IGE o papel de agente de institucionalização. Por outras palavras, 

os professores, sobretudo os que se encontravam na escola em 2001/2002, integraram como 

mito racional a ideia de que a auto-avaliação serve para melhorar o sucesso dos alunos. De 

qualquer modo, mesmo entre o outro grupo de professores (grupo 2), há um grau de 

institucionalização desta crença muito elevado.

Quadro 36 – Finalidades da auto-avaliação: perspectiva da eficácia (opinião dos PF) (N (grupo 1) = 19
N (grupo 2) = 18)

Discordo 
totalmente

Discordo Sem opinião Concordo Concordo 
totalmente

Grupo 
1

Grupo 
2

Grupo 
1

Grupo 
2

Grupo 
1

Grupo 
2

Grupo 
1

Grupo 
2

Grupo 
1

Grupo 
2

% % % % % % % % % %
Para aumentar o sucesso dos 
alunos

0 5,6 0 0 0 11,1 52,6 33,3 47,4 50

Fonte: dados obtidos através das respostas à questão 29 (proposição n) do questionário aos PF (anexo V).

Quadro 37 – Finalidade da auto-avaliação: perspectiva da eficácia (opinião dos ND)  (N= 22)
Discordo 

totalmente
Discordo Sem 

opinião
Concordo Concordo 

totalmente
Não 

responde
% % % % % %

Para aumentar o sucesso dos alunos 0 9,1 4,5 13,7 4,5 68,2
Fonte: Dados obtidos através das respostas à questão 17 (proposição h) do questionário aos ND (anexo VI).

A avaliação das escolas, como já referimos no capítulo 4 deste trabalho, anda 

associada às questões da autonomia das escolas. Esta relação parece merecer a 

concordância dos professores respondentes ao questionário, quer os do grupo 1, quer os do 

grupo 2, embora com níveis de concordância diferentes – são os professores do grupo 1 que 

mais valorizam esta finalidade, sendo 52,6% os respondentes que optam por “concordo” e 

26,3% por “concordo totalmente” (ver o quadro 38).

Pelo exposto atrás, os actores inquiridos (questionário e entrevistas) valorizam a 

auto-avaliação como instrumento para a melhoria da escola, para a eficácia organizacional 

e também para a conformidade com o meio institucional. Quanto à eficácia organizacional, 

o facto de considerarmos que a proposição “aumentar o sucesso dos alunos” se enquadra 

numa lógica de eficácia, como já referimos noutros momentos deste relatório, não sabemos 

se é assim que os actores a consideram.
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Quadro 38 – Finalidade da auto-avaliação: perspectiva da autonomia (opinião dos PF)  (N (grupo 1) = 19;
N (grupo 2) = 18)

Discordo 
totalmente

Discordo Sem opinião Concordo Concordo 
totalmente

Grupo 
1

Grupo 
2

Grupo 
1

Grupo 
2

Grupo 
1

Grupo 
2

Grupo 
1

Grupo 
2

Grupo 
1

Grupo 
2

% % % % % % % % % %
Para reforçar a autonomia da 
escola

0 5,6 10,5 11,1 5,3 11,1 52,6 44,4 26,3 27,8

Fonte: Dados obtidos através da resposta à questão 29 (proposição p) do questionário aos PF (anexo V).

Porém, como já vimos no ponto 6.4. deste capítulo, os dados das entrevistas 

revelam que a auto-avaliação não é uma actividade institucionalizada47 na escola como o 

são outras identificadas enquanto definidoras da actividade da escola e comuns às 

organizações do mesmo campo organizacional (ver quadro 39). 

Quadro 39 – Importância dada à auto-avaliação como actividade da escola. Distribuição das referências 
pelas subcategorias de análise48

Categorias Código Subcategorias Referências
(frequências absolutas e 

relativas)

N

R1 É uma actividade como as restantes 4
(23,5%)

17

R2 Não tem a mesma importância das 
restantes

2
(11,8%)

17

A auto-avaliação como 
actividade organizacional

R

R3 Não é necessária 6
(35,3%)

17

Fonte: dados obtidos a partir da análise das entrevistas – ver anexo II.

De acordo com esta conclusão, a auto-avaliação é importante ao nível da narrativa 

dos actores quando lhes é pedida a sua opinião sobre ela, mas quando passamos para o 

domínio da actividade organizacional verificamos que ela não tem a importância que a 

narrativa lhe atribui.
Em 4 entrevistas encontramos referências que demonstram que os entrevistados valorizam a auto-

avaliação como uma actividade que tem a mesma importância para a escola do que qualquer outra 

(subcategoria R1 do quadro 39), mas, na prática, não é assim, como assinala uma professora entrevistada:

“A auto-avaliação deve ser encarada como mais uma actividade, mas as pessoas ainda não a vêem 

como tal, embora haja mudanças grandes desde a avaliação integrada até agora. E o facto de ter 

havido uma acção de formação que dotou as pessoas de outro tipo de formação… Com o tempo 

arrastará as outras” (E2).

A professora que citámos considera a auto-avaliação importante, mas reconhece que

não é assim que todos vêem esta actividade de avaliação institucional. É interessante que 
  

47 Esta ideia surge também numa resposta à questão 30 do questionário aos PF através da seguinte expressão: 
“A auto-avaliação é fundamental. No entanto, ainda não é suficientemente valorizada pelos agentes 
educativos” (Q19/PF) – ver anexos IV e V.
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ela diga que a avaliação integrada contribuiu para a mudança de comportamento dos 

professores em relação à auto-avaliação. Acrescenta ainda outro factor de mudança quanto 

à valorização da auto-avaliação – a acção de formação que alguns frequentaram. Ou seja, 

quer a IGE, quer o formador enquanto agentes do meio institucional da escola, exerceram

pressão isomórfica sobre os actores organizacionais relativamente à auto-avaliação. A 

acção de formação terá contribuído para a integração de mitos racionais sobre a auto-

avaliação por parte dos actores que a frequentaram (todos professores). Uma das 

professoras que não só participou na avaliação integrada – teve uma aula assistida e foi 

entrevistada como coordenadora de departamento curricular –, como também frequentou a 

acção de formação sobre auto-avaliação da escola, diz algo que vai no sentido desta 

inferência:

“Penso que a olho nu não se vê muito, mas começa a haver uma atitude mais concertada. É mesmo a 

nível de atitude. Acho que já se regista uma tomada de consciência de que é preciso outra atitude” 

(E3).

A integração da auto-avaliação como mito racional pelos professores participantes 

na acção de formação pode justificar, também, o desânimo que alguns referem quando 

confrontados com a desvalorização (subcategoria R2 e R3 do quadro 39) que outros 

fizeram dela numa reunião que tinha por objectivo apresentar as conclusões da acção de 

formação:

“Parece-me que a maioria vê isso como um fardo, como um frete. […] Tivemos uma reunião geral 

em que ninguém nos questionou, em que comecei a observar os ares enfastiados. Custou-me ver o 

desencantamento, a apatia das pessoas, porque estavam interessadas em sair de lá o mais 

rapidamente possível, não se mostraram muito entusiasmados” (E3).

Há aqueles (6 dos entrevistados) que consideram que a auto-avaliação não é 

necessária. A desvalorização desta por estes professores pode ser interpretada à luz da 

lógica de confiança e de boa fé. Isto é, se os professores cumprirem, desempenharem bem a 

sua actividade, não é necessária a avaliação. E partindo deste pressuposto, diz-nos uma das 

professoras entrevistadas:

      
48 A descodificação das subcategorias de análise consta da grelha 6.1 do anexo II.
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“Eu concordo é com uma avaliação final de ano, o que é que correu bem e o que correu mal. […] 

Podem fazer um balanço daquilo que se fez a nível do departamento, apresentar ao conselho 

pedagógico e a pessoa repensar mais aquilo em que falhou e modificar. Isso é que é bom. O resto … 

não é uma equipa de auto-avaliação que vai mudar. […] Se a pessoa der aulas, se der aulas 

conscientemente e se fizer as reuniões minimamente preparadas, penso que a auto-avaliação é 

desnecessária” (E6).

Mas esta opinião pode também ser vista como uma resistência à mudança, na 

medida em que a mudança significa desinstitucionalização de práticas e a 

institucionalização de outras e, no caso referido, a auto-avaliação realizada por uma equipa, 

por referência a determinados critérios de avaliação, significaria a alteração da prática 

instituída que consiste no “balanço” no final do ano. Curiosamente, os entrevistados que 

mostram maior desvalorização da auto-avaliação não foram nem participantes directos na 

avaliação integrada, nem frequentaram a acção de formação49, pelo que não estando sob 

pressão de agentes de institucionalização50, como a IGE ou o formador, não integraram os 

novos mitos racionais.

Mas esta posição pode também significar que, apesar de a auto-avaliação ser um 

objectivo da organização ao nível da orientação para a acção, não é do interesse dos 

actores organizacionais, tomados individualmente. De acordo com Ellström (1992), vimos 

que o plano operacional nem sempre corresponde ao plano político, o que se traduz na 

desarticulação entre os dois planos. Mas, este “desalinhamento” pode ser explicado não só 

pela necessidade de responder às solicitações do meio e de “camuflar” as inconsistências da 

actividade organizacional, mas também pelos interesses dos actores organizacionais. O 

facto de a professora, que atrás citámos, referir que os professores vêem a auto-avaliação 

como um “frete” pode não só significar, como concluímos, que a auto-avaliação não 

constitui para eles um mito racional, mas também que vai contra os seus interesses, por 

exemplo, ao representar mais trabalho. Esta interpretação introduz um enfoque teórico não 

explorado neste estudo e que se prende com o poder e as estratégias dos actores na acção 

organizacional51.

  
49 Dados obtidos pelas respostas às perguntas que caracterizam o perfil do inquirido.
50 De acordo com Zucker (1991), não se verificou, nestes casos, a “transmissão”, ou seja, as regras culturais 
não foram comunicadas a estes actores. Sobre este assunto, ver o capítulo 1.
51 O poder e as estratégias dos actores remetem-nos para as abordagens micropolíticas das organizações 
escolares que têm como pilares fundamentais os interesses, o poder e as estratégias dos actores (Hoyle, 1990) 
e, ainda, o conflito e a negociação (Costa, 1998). De acordo com estes pressupostos, os actores perseguem os 
seus próprios objectivos, de acordo com os seus interesses e fontes de poder (Ferreira, 2001). Da estratégia 
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7.2. A avaliação integrada

De modo a identificarmos como os actores vêem a avaliação externa, pedimos aos 

PF e ND que manifestassem a sua opinião quanto a um conjunto de proposições52, nalguns 

casos, iguais às que colocámos para a auto-avaliação. Demos como referência de avaliação 

externa o Programa de Avaliação Integrada das Escolas.

Tal como fizemos em relação à auto-avaliação, optámos por apresentar os dados, 

tanto dos questionários, como das entrevistas, organizados de acordo com as finalidades 

que lhe estão associadas. 

A melhoria da escola é uma das finalidades enunciadas pelo PAIE, como referimos 

quando apresentámos o programa no capítulo 5. Assim, vejamos como é que os actores 

vêem esta finalidade e a importância que lhe atribuem. Uma vez que um dos nossos 

objectivos é comparar a importância dada pelos actores às duas modalidades de avaliação –

auto-avaliação e avaliação externa – para a melhoria da escola, apresentamos os dados 

referentes a esta valorização através de um gráfico (gráfico 18) que nos permite visualizar 

as comparações possíveis.

 

 
 Fonte: dados obtidos a partir das respostas às questões 26 e 31 do questionário aos PF (anexo V).

      
dos actores para a afirmação dos seus interesses faz parte a coligação, pelo que surgem, no seio das 
organizações escolares, grupos de actores que se coligam por terem em comum o mesmo tipo de interesses. 
Neste jogo de interesses, o poder detido pelos diversos actores é determinante para a afirmação deste ou 
daquele interesse. Neste sentido, as organizações escolares são associadas à imagem de “arena política” 
(Costa, 1998) ou de “campo de luta” (Ball, 1994). Um dos factores que torna as organizações escolares 
palcos propícios para se tornarem “arenas políticas” é o facto de serem debilmente articuladas, o que facilita 
a emergência de diferentes interesses e, consequentemente, de diferentes objectivos organizacionais no seio 
das organizações escolares (Hoyle, citado por Costa, 1998: 80). De acordo com esta abordagem 
organizacional, a mudança organizacional resulta da negociação imposta pela existência de conflito de 
interesses e de diferentes poderes dos actores (Estêvão, 1998 e Mendes, 1999).
52 Questão 33 do questionário aos PF e questão 14 do questionário aos ND (ver anexo V).

Gráfico 18 - Importância atribuída pelos professores à auto-avaliação e à avaliação 
integrada para a melhoria da escola (N(grupo 1) =19; N(grupo 2) = 18)
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Constatamos, assim, que os professores, tanto os do grupo 1, como os do grupo 2, 

consideram a avaliação integrada importante para a melhoria da escola. No entanto, esta 

concordância não é tão expressiva como o é para a auto-avaliação, verificando-se mesmo 

que alguns professores optaram pelo “pouco importante” (26,3% do grupo 1 e 27,8% do 

grupo 2) e até pelo “nada importante” (5,6% do grupo 1) no caso da avaliação integrada.

Também os não docentes (ND) consideram que a auto-avaliação tem mais impacto 

na melhoria da escola do que a avaliação integrada, de acordo com os dados que 

apresentamos no gráfico 19 relativos à distribuição das respostas em relação à proposição 

“a auto-avaliação, por ser da iniciativa da escola, tem mais impacto na melhoria da escola 

do que a avaliação integrada feita pela IGE”. Esclarecemos que, relativamente a esta 

proposição, apenas responderam aqueles ND que disseram ter conhecimento da existência 

da auto-avaliação como modalidade de avaliação. 

 
 Fonte: dados obtidos a partir das respostas à questão 17 (proposição k) do questionário aos ND (anexo VI).

Os dois grupos de professores manifestam a sua concordância relativamente às 

proposições que indicam a melhoria, como podemos constatar pelos dados apresentados no 

quadro 40, pelo que inferimos que os respondentes assumiram a função de melhoria da 

avaliação integrada. Todavia, quanto ao grupo 2, ou seja, os professores que não estavam 

na escola em 2001/2002, os dados apresentados expressam que um número significativo de 

professores optou pela resposta “sem opinião”. Adiantamos como explicação para esta 

constatação a possibilidade de este grupo de professores, por não ter estado na escola no 

ano lectivo 2001/2002, não conhecer tão bem o PAIE como os colegas do grupo 1. 

Gráfico 19 - A auto-avaliação, por ser da iniciativa da escola, tem mais impacto na 
melhoria da escola do que a avaliação integrada fe ita pela IGE (N=22)
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Quadro 40 – Finalidade da avaliação integrada: perspectiva da melhoria (opinião dos PF) (N (grupo 1) = 19
N (grupo 2) = 18)

Discordo 
totalmente

Discordo Sem opinião Concordo Concordo 
totalmente

Grupo 
1

Grupo 
2

Grupo
1

Grupo 
2

Grupo 
1

Grupo 
2

Grupo 
1

Grupo 
2

Grupo 
1

Grupo 
2

% % % % % % % % % %
Para melhorar o sistema 
educativo

0 0 15,8 11,1 15,8 16,7 63,2 55,6 5,3 16,7

Para melhorar o funcionamento 
das escolas

0 0 0 5,6 10,5 22,2 73,7 44,4 15,8 27,8

Para induzir as escolas a 
desenvolverem processos de 
auto-avaliação

0 0 0 11,1 5,3 22,2 68,4 55,6 26,3 11,1

Fonte: dados obtidos a partir das respostas à questão 32 (proposições b, e, l) do questionário aos PF (anexo V)

Também os ND (ver quadro 41) expressam a sua concordância quanto à função de 

melhoria da avaliação integrada, sendo 63,7% os que optaram por responder “concordo” e 

27,3% “concordo totalmente” quanto à melhoria do funcionamento das escolas. 

Os PF e ND que quiseram fazer um comentário à avaliação integrada em resposta 

às questões 32 e 15, respectivamente, corroboram a função de melhoria da avaliação 

integrada53.

Quadro 41 – Finalidade da avaliação integrada: perspectiva da melhoria (opinião dos ND)  (N= 22)
Discordo 

totalmente
Discordo Sem opinião Concordo Concordo 

totalmente
% % % % %

Serve para melhorar o funcionamento das 
escolas

0 4,5 4,5 63,7 27,3

Serve para as escolas sentirem necessidade de 
desenvolver processos de auto-avaliação

4,5 13,6 13,6 68,2 0

Fonte: dados obtidos a partir das respostas à questão 14 (proposição a, g) do questionário aos ND (anexo VI).

Um aspecto que nos parece revestir-se de algum significado é a forma como os 

professores e os ND responderam à proposição que apresenta como finalidade da avaliação

integrada o desenvolvimento de processos de auto-avaliação. Os professores do grupo 1 

optam significativamente pelo “concordo” (68,4%) e “concordo totalmente” (26,3%), o que 

perfaz 94,7%, enquanto os professores do grupo 2 apresentam uma concordância menos 

expressiva, havendo 11,1% que discordam e 22,2% que não têm opinião. Do mesmo modo, 

a opção dos ND inscreve-se na mesma tendência, pois regista-se 4,5% de discordância 

total, 13,6% de discordância e 13,6% “sem opinião”. Estes dados parecem indiciar, por um 

lado, que os professores que acompanharam o desenvolvimento de PAIE na escola 

integraram, de forma mais evidente, as assunções do programa e, por outro, que a auto-

avaliação é um assunto que os professores conhecem melhor do que os ND, pelo que estes, 

apesar de estarem na escola em 2001/2002, não vêem o desenvolvimento de processos de 
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auto-avaliação como uma finalidade da avaliação integrada como acontece com os 

professores que acompanharam o processo de avaliação integrada. Se tivermos em linha 

de conta que estes dados dizem respeito apenas aos 31,8% dos ND que responderam a esta 

parte do questionário, dado que os restantes dizem desconhecer a modalidade de auto-

avaliação das escolas, então, a inferência que a auto-avaliação da escola é um assunto só de 

professores, ganha ainda mais sentido.

Assinalamos, ainda, o facto de a acção de formação voltada para a auto-avaliação 

da escola ter tido como destinatários exclusivamente os professores, tendo-lhes sido 

apresentada como uma resposta às recomendações da IGE. 

Quadro 42 – Opinião dos actores sobre a finalidade da avaliação integrada. Distribuição das referências 
pelas subcategorias de análise54

Fonte: dados obtidos através da análise das entrevistas – ver anexo II.

A perspectiva da melhoria emerge também, com ênfase, nas entrevistas (ver o 

quadro 42). São 9 (47,4%) os entrevistados que assinalam a melhoria como grande 

finalidade da avaliação integrada, embora com a mesma expressão da prestação de contas. 

Entre eles, encontram-se os dois presidentes da associação de pais e encarregados de 

educação entrevistados. Um deles diz o seguinte:

“Sem avaliação não há qualidade. Acho que devemos ver isto numa perspectiva de melhorar.” (E21)

A avaliação é apresentada como um instrumento para garantir a qualidade da 

escola, sendo que esta se consegue melhorando o que está mal, como salienta o outro 

presidente da associação de pais e encarregados de educação:

“Qualquer organização está impregnada de vícios. Faz-se assim, porque sempre se fez assim. Então, 

a avaliação pode fazer mudar. A avaliação externa aponta caminhos.” (E20)

      
53 Ver anexo IV, grelhas 1 e 1.2.
54 A descodificação das subcategorias consta da grelha 4.1 do anexo II.

Categorias Código Subcategorias Referências
(frequências absolutas e 

relativas)

N

P1 Melhoria da escola 9
(47,4%)

19

P2 Competição entre as escolas 6
(31,6%)

19

Finalidade da avaliação externa P

P3 Prestação de contas 9
(47,4%)

19
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Uma das funções atribuídas à avaliação externa é a de servir a perspectiva do 

mercado educativo na qual a avaliação surge como um instrumento ao serviço da 

competição entre as escolas e da escolha da escola pelos pais. Não é, porém, esta a 

perspectiva explicitada pelos promotores do PAIE que acentuam a melhoria da escola como 

a grande finalidade do programa, para além da prestação de contas. Os dados obtidos a 

partir do questionário aos professores (ver o quadro 43) mostra-nos que as respostas se 

distribuem pelas várias categorias de opinião relativamente às diversas proposições dadas, 

havendo concordância significativa por parte do grupo 1 apenas quanto à proposição “para 

aumentar a confiança dos pais na escola” – 78,9% dos professores do grupo 1 optam por 

responder “concordo” e 10,55% “concordo totalmente”. A confiança dos pais na escola 

resultante da avaliação integrada aparece, deste modo, desligada das questões da 

concorrência e escolha da escola pelos pais. Esses aspectos não são aceites pelos 

professores como função da avaliação integrada, apesar da dispersão das respostas que 

revela divergência de opinião nesta matéria. Avançamos uma tentativa de explicação para 

esta conclusão que, à primeira vista, nos parece contraditória. Como, por um lado, os 

professores consideram que os resultados da avaliação integrada da Escola EB são bons e, 

por outro, já consideravam que a escola funcionava bem antes da avaliação integrada,55

esta avaliação apenas veio confirmar a imagem que crêem que os pais tinham da escola56. 

Daí a concordância quanto à finalidade enunciada na proposição em causa. 

A mesma tendência é igualmente revelada pelas respostas dos não docentes (ver o 

quadro 44). Já a competição entre as escolas e a escolha da escola pelos pais surge nas 

entrevistas como uma finalidade da avaliação, pelo que a tendência revelada pelos 

questionários não é confirmada, de forma clara, nas entrevistas. São 6 (31,6%) os 

entrevistados que referem a lógica de mercado e todos eles são professores (subcategoria 

P2 do quadro 42). A escolha da escola pelos pais em função dos resultados da avaliação é 

acentuada por dois desses professores da seguinte forma:
  

55 Esta inferência advém de dados das entrevistas como os seguintes: “a escola já era bem vista e com estes 
resultados houve um reforço desta imagem positiva da escola” (E10) ou “ a avaliação pode aumentar a 
confiança na escola para as pessoas que não têm cá os filhos porque a escola teve sempre estes resultados. 
Até, se calhar, já teve melhores” (E6).
56 Tendo em linha de conta a opinião, sobre a Escola EB, dos presidentes da associação de pais em funções 
nos anos lectivos 2001/2002 e 2002/2003, esta convicção dos professores corresponde à imagem que a 
associação de pais, pela voz dos seus representantes, tem da escola. Quando questionados se consideram a 
Escola EB uma boa escola, a resposta é afirmativa: “É boa em vários domínios. Um deles é que há segurança. 
Em termos de indisciplina melhorou bastante. Não houve nenhum conselho disciplinar no ano passado. Por 
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“É importante para a comunidade saber, para o encarregado de educação poder seleccionar a escola 

para o seu educando. Eu acho que tem esse direito” (E4).

“Os pais escolhem uma escola com bons resultados. A divulgação dos resultados é muito importante 

para que os pais escolham uma boa escola” (E10).

Quadro 43 – Finalidade da avaliação integrada: perspectiva de mercado (opinião dos PF) (N (grupo 1) = 19
N (grupo 2) = 18)

Discordo 
totalmente

Discordo Sem opinião Concordo Concordo 
totalmente

Grupo 
1

Grupo 
2

Grupo 
1

Grupo 
2

Grupo 
1

Grupo 
2

Grupo 
1

Grupo 
2

Grupo 
1

Grupo 
2

% % % % % % % % % %
Para a administração central e 
regional comparar as escolas

5,3 5,6 15,8 33,3 26,3 27,8 42,1 27,8 10,5 5,6

Para a comunidade local 
comparar as escolas

5,3 5,6 31,6 44,4 26,3 22,2 36,8 22,2 0 5,6

Para aumentar a confiança dos 
pais na escola

0 0 5,3 22,2 5,3 27,8 78,9 44,4 10,5 5,6

Para distinguir as escolas “boas” 
das escolas “más”

21,1 33,3 36,8 38,9 31,6 16,7 10,5 11,1 0 0

Para os pais/encarregados de 
educação escolherem as escolas 
em função dos resultados da 
avaliação

10,5 27,8 47,4 22,2 15,8 22,2 26,3 27,8 0 0

Para fomentar a concorrência 
entre as escolas

10,5 22,2 42,1 33,3 31,6 37,8 15,8 16,7 0 0

Fonte: dados obtidos a partir das respostas à questão 32 (proposições c, d, h, j, k, p) do questionário aos PF 
(anexo V).

Quadro 44 – Finalidade da avaliação integrada: perspectiva de mercado (opinião dos ND) (N= 22)
Discordo 

totalmente
Discordo Sem opinião Concordo Concordo 

totalmente
% % % % %

Serve para distinguir as escolas “boas” 
das escolas “más”

27,3 13,6 27,3 13,6 18,2

Serve para a comunidade local confiar 
nas escolas

4,5 22,7 18,2 22,7 31,9

Serve para os pais/encarregados de 
educação escolherem a escola em função 
dos resultados da avaliação

18,1 27,3 27,3 27,3 0

Fonte: dados obtidos a partir das respostas à questão 14 (proposições b, c, d) do questionário aos ND 
(anexo VI).

Também quando se considera que os resultados da avaliação integrada, por serem 

bons, reforçam a credibilidade da escola – opinião demonstrada pelas referências agrupadas 

na categoria J, subcategoria J457 – não é apenas a lógica de confiança e de boa fé que 

fundamenta esta opinião, mas também, de certo modo, a lógica de mercado, na media em 

que a confiança dos pais na escola se pode traduzir na escolha da escola.

A prestação de contas não é uma perspectiva evidente nos dados dos questionários 

dos professores. Embora os dois grupos de professores tenham maioritariamente 
      

outro lado, há um bom ensino, em termos de aproveitamento. De uma forma geral, esta é uma escola em que 
os pais confiam” (E21) (ver grelhas 8 e 8.1 do anexo II).
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concordado com a proposição “para a administração central ter conhecimento do 

funcionamento do sistema educativo”, o mesmo não acontece com a proposição “para a 

administração central controlar as escolas”. Deste modo, reconhecem o direito da 

administração em saber o que se passa, mas não associam esse conhecimento à regulação 

do sistema.

Quadro 45 – Finalidade da avaliação integrada: perspectiva da prestação de contas (opinião dos PF) (N 
(grupo 1) = 19; N (grupo 2) = 18)

Discordo 
totalmente

Discordo Sem opinião Concordo Concordo 
totalmente

Grupo 
1

Grupo 
2

Grupo 
1

Grupo 
2

Grupo 
1

Grupo 
2

Grupo 
1

Grupo 
2

Grupo 
1

Grupo 
2

% % % % % % % % % %
Para a administração central ter 
conhecimento do funcionamento 
do sistema educativo

0 0 21,1 5,6 15,8 27,8 63,2 61,1 0 5,6

Para a administração central 
controlar as escolas

10,5 5,6 47,4 38,9 26,3 22,2 15,8 33,3 0 0

Fonte: dados obtidos a partir das respostas à questão 32 (proposições a, i) do questionário aos PF (anexo V).

Quanto aos não docentes, esta tendência já não é assim tão evidente, pois o controlo 

das escolas pela via da avaliação não é rejeitado. 

Quadro 46 – Finalidade da avaliação integrada: perspectiva da prestação de contas (opinião dos ND) (N=22)
Discordo 

totalmente
Discordo Sem opinião Concordo Concordo 

totalmente
% % % % %

Serve para o ME controlar as escolas 4,5 18,2 22,7 36,4 18,2
Fonte: dados obtidos a partir das respostas à questão 14 (proposição e) do questionário aos ND (anexo VI).

Quanto aos dados das entrevistas, em 9 (47,4%) delas encontramos referências à 

prestação de contas (subcategoria P3 do quadro 42). É disso exemplo o que nos disseram 

duas professoras entrevistadas:

“Penso que a avaliação externa serve sobretudo como prestação de contas” (E2).

“Serve para verificar se os dinheiros estão a ser bem gastos, se a escola está em conformidade com 

as normas e se dá resposta ao meio em que está inserida; aquilo que se pretende de uma escola” 

(E10).

O reforço da autonomia da escola como finalidade da avaliação integrada merece a 

concordância dos professores, de forma significativa (ver o quadro 47). Todavia, estando a 

avaliação, num quadro de autonomia, associada à prestação de contas e tendo esta uma 

      
57 Ver grelha 2 e 2.1 do anexo II.
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função reguladora da escola, as opiniões expressas quanto à prestação de contas e ao 

reforço da autonomia não nos parecem muito claras.

Quadro 47 – Finalidade da avaliação integrada: perspectiva da autonomia (opinião dos PF) (N (grupo 1) = 19
N (grupo 2) = 18)

Discordo 
totalmente

Discordo Sem opinião Concordo Concordo 
totalmente

Grupo 
1

Grupo 
2

Grupo 
1

Grupo 
2

Grupo 
1

Grupo 
2

Grupo 
1

Grupo 
2

Grupo 
1

Grupo 
2

% % % % % % % % % %
Para reforçar a autonomia das 
escolas

5,3 0 5,3 22,2 5,3 16,7 68,4 50,0 15,8 11,1

Fonte: dados obtidos a partir das respostas à questão 32 (proposição q) do questionário aos PF (anexo V).

O que nos é possível inferir é que os actores concordam que a avaliação externa reforça a autonomia 

da escola, mas já não concordam, de forma evidente, que a avaliação externa sirva para a prestação de contas. 

Estas conclusões revelam-se difíceis de interpretar, pois não sabemos as razões que levam os actores a 

considerarem que a avaliação externa reforça a autonomia da escola, quando, à partida, ela constitui um sinal 

de regulação por parte do Estado, justificando-se exactamente como instrumento de regulação num contexto 

de autonomia58. Também nos parece estranho que não valorizem a prestação de contas como função da 

avaliação externa. Coloca-se-nos uma questão: será que os actores não perceberam a avaliação integrada

como uma modalidade de avaliação externa? 

A perspectiva da conformidade merece a concordância dos dois grupos de 

professores, embora de forma mais acentuada do grupo 1, que expressa uma concordância 

de 78,9% relativamente à primeira proposição do quadro 48 – a avaliação integrada serve 

“para corrigir os aspectos que não estão em conformidade com as normas e as leis” – e de 

52,6% quanto à segunda – a avaliação integrada serve “para cumprir os requisitos 

impostos pela OCDE e pela UE”. Quanto a esta, a percentagem dos que não têm opinião é 

expressiva – 21,1% quanto ao grupo 1 e 38,9% quanto ao grupo 2 – o que poderá significar 

que os professores não conhecem as políticas educativas internacionais neste domínio e, 

por isso, não têm opinião.

A conformidade não está desligada da prestação de contas, pois estar conforme as 

leis e as normas e corrigir o que não está em conformidade também é prestar contas à 

administração central. Nesta perspectiva, consideramos que as respostas que evidenciam a 

lógica da conformidade (quadro 48) evidenciam também a prestação de contas, pelo que 

não é claro que os actores rejeitem a perspectiva da prestação de contas. Concretizando, 

dizer que a avaliação integrada serve “para corrigir os aspectos que não estão em 

conformidade com as normas e as leis” tanto se enquadra na lógica da conformidade, como 
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na da prestação de contas e, quanto a esta proposição, 78,9% dos professores do grupo 1 

optam pela resposta “concordo” e 55,6% do grupo 2 igualmente por “concordo” e 11,1%, 

por “concordo totalmente”. 

Tendência semelhante, embora menos expressiva é a que se regista com a 

proposição “a avaliação serve para cumprir os requisitos impostos pela OCDE e pela EU”. 

De igual modo, os ND apresentam opiniões semelhantes aos PF (ver quadro 49).

Quadro 48 – Finalidade da avaliação integrada: perspectiva da conformidade (opinião dos PF) (N (grupo 1) 
= 19; N (grupo 2) = 18)

Discordo 
totalmente

Discordo Sem opinião Concordo Concordo 
totalmente

Grupo 
1

Grupo 
2

Grupo 
1

Grupo 
2

Grupo 
1

Grupo 
2

Grupo 
1

Grupo 
2

Grupo 
1

Grupo 
2

% % % % % % % % % %
Para corrigir os aspectos que não 
estão em conformidade com as 
normas e as leis

0 0 5,3 5,6 10,5 27,8 78,9 55,6 5,3 11,1

Para cumprir os requisitos 
impostos pela OCDE e pela UE

0 0 26,3 11,1 21,1 38,9 52,6 44,4 0 5,6

Fonte: dados obtidos a partir das respostas à questão 32 (proposição f, m) do questionário aos PF (anexo V).

Quadro 49 – Finalidade da avaliação integrada: perspectiva da conformidade (opinião dos ND)  (N= 22)
Discordo 

totalmente
Discordo Sem opinião Concordo Concordo 

totalmente
% % % % %

Serve para verificar se as escolas 
funcionam de acordo com as leis e as 
normas

13,6 4,5 4,5 54,5 22,7

Serve para cumprir os requisitos impostos 
pela OCDE e UE

9,1 9,1 18,2 50 13,6

Fonte: dados obtidos a partir das respostas à questão 14 (proposições f, h) do questionário aos ND (anexo VI).

A avaliação dos resultados dos alunos é, como vimos no capítulo 5, o domínio 

central da avaliação integrada. Por isso, quisemos saber se os professores e os ND 

consideram ou não a melhoria dos resultados59 dos alunos uma finalidade da avaliação 

integrada. O aumento do sucesso dos alunos não aparece, enquanto finalidade da avaliação 

externa, nos dados do questionário com uma expressão de concordância consensual entre 

os dois grupos de professores (ver quadro 50). No caso do grupo 1, são 42,1% os que 

optam por responder “concordo” e 22,2% por “concordo totalmente”, mas quanto ao grupo 

2, são apenas 22,2% os que optam por responder “concordo” e 22,2% por “concordo 

      
58 Esclarece-se que com a proposição “para reforçar a autonomia da escola” se pretendia confirmar a função 
de prestação de contas da avaliação integrada. 
59 Tal como já aconteceu relativamente à auto-avaliação, a proposição não contém a palavra resultados, mas 
sucesso dos alunos. Enquadramos esta proposição na lógica da eficácia por entendermos que o aumento do 
sucesso se traduz em melhores resultados, embora possa não ser só isso. No entanto, advertimos, de novo, 
que não sabemos qual a interpretação dos actores a este propósito. Nas entrevistas, os entrevistados ora se 
referem a melhoria de resultados, ora a aumento de sucesso.
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totalmente”, registando-se 33,3% que respondem “discordo”. Portanto, os professores que 

se encontravam na escola em 2001/2002 valorizam mais esta finalidade do que aqueles que 

não estavam. 

Quadro 50 – Finalidade da avaliação integrada: perspectiva da eficácia (opinião dos PF) (N (grupo 1) = 19
N (grupo 2) = 18)

Discordo 
totalmente

Discordo Sem opinião Concordo Concordo 
totalmente

Grupo 
1

Grupo 
2

Grupo 
1

Grupo 
2

Grupo 
1

Grupo 
2

Grupo 
1

Grupo 
2

Grupo 
1

Grupo 
2

% % % % % % % % % %
Para aumentar o sucesso dos 
alunos

0 0 26,3 33,3 5,3 22,2 42,1 22,2 26,3 22,2

Fonte: dados obtidos a partir das respostas à questão 32 (proposição o) do questionário aos PF (anexo V).

Quadro 51 – Finalidade da avaliação integrada: perspectiva da eficácia (opinião dos ND) (N= 22)
Discordo 

totalmente
Discordo Sem opinião Concordo Concordo 

totalmente
% % % % %

Para aumentar o sucesso dos alunos 4,5 9,1 4,5 45,5 36,4
Fonte: dados obtidos a partir das respostas à questão 14 (proposição j) do questionário aos ND (anexo VI).

A diferença de posições entre os professores do grupo 1 e os do grupo 2 pode estar 

relacionada com o facto de os professores do grupo 1 conhecerem melhor o PAIE e terem, 

como já foi demonstrado, verificado que os resultados dos alunos eram a grande 

preocupação da IGE. Por isso, expressam com mais clareza a sua concordância com esta 

finalidade.

Os ND que responderam ao questionário apresentam níveis de concordância 

elevados com esta finalidade, pois, como vemos a partir do quadro 51, são 45,5% os que 

optam pelo “concordo” e 36,4% pelo “concordo totalmente”, o que perfaz 81,9%. 

Em suma, os actores que constituem a nossa amostra produtora de dados 

consideram como principal função, quer da auto-avaliação, quer da avaliação integrada a 

melhoria da escola. No entanto, é à auto-avaliação que são reconhecidas maiores 

potencialidades para a melhoria da escola. Embora tenhamos considerado que valorizam a 

lógica da eficácia através das duas modalidades de avaliação pelas respostas relativas à 

proposição “para aumentar o sucesso dos alunos”, a ausência de uma proposição que 

clarificasse a diferença entre sucesso e resultado, torna a inferência algo frágil, apesar de 

nas entrevistas os respondentes usarem indistintamente a expressão “aumentar o sucesso”e 

“melhorar os resultados”.

A avaliação como instrumento ao serviço do mercado educativo está presente com 

uma expressão menos significativa do que as restantes, o que nos permite concluir que os 
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actores intervenientes no nosso estudo não valorizam essa função da avaliação, mesmo no 

caso da avaliação integrada, como valorizam outras, das quais se destaca a função de 

melhoria.

O facto de a perspectiva de mercado surgir, de forma tímida, pela voz dos 

inquiridos (questionários e entrevistas), conduz-nos a uma interpretação que vai ao

encontro de uma hipótese aflorada no capítulo 460, quando dissemos que devido à 

divulgação relativamente restrita do relatório nacional da avaliação integrada – sendo 

também o caso do relatório da Escola EB – por um lado, e ao facto de o PAIE não ter tido 

um carácter universal, por outro, o efeito da avaliação integrada seria mais para legitimar a 

escola internamente e perante a comunidade restrita e a administração do que para 

desencadear mecanismos de escolha da escola. Pensamos que é, também, por essa razão 

que os actores não valorizam a perspectiva do mercado educativo.

A conformidade com os mitos racionais provenientes do meio institucional, em que 

a IGE nos parece ter um lugar de destaque como agente de institucionalização, está 

igualmente subjacente às opiniões dos inquiridos sobre as duas modalidades de avaliação, 

pelo que a narrativa e as práticas de avaliação constituem construções sociais que, como 

tal, se vão institucionalizando na organização escolar.

  
60 No ponto 4 do referido capítulo.
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Quando iniciámos este trabalho, ele representava mais do que o cumprimento de 

uma exigência para a obtenção do grau de mestre. Para além de constituir a primeira 

“aventura” na investigação, o que por si significava um risco – o risco do aprendiz que 

pode não encontrar o caminho certo à primeira tentativa, o que o transformava num desafio 

–, era também a oportunidade de estudar uma temática do nosso interesse, algo que nos 

permitisse ultrapassar o senso comum, que muitas vezes domina as discussões em torno da 

avaliação das escolas, mesmo entre os professores como nós, mas, sobretudo, que nos 

permitisse uma melhor compreensão da escola enquanto organização social onde ocorrem 

processos de avaliação.

Terminada a dissertação, fica-nos a sensação de algo inacabado, o que não constitui 

nenhuma contradição, pois se a algumas conclusões, que não são necessariamente certezas, 

pudemos chegar – e aqui daremos conta delas – várias foram também as interrogações, os 

novos problemas e os novos interesses que surgiram durante o ano e meio em que 

desenvolvemos este trabalho. Mas cremos que esta é também a função do investigador –

encontrar novos problemas, novas pistas que possam suscitar o interesse para outras 

investigações.

Mas a sensação de trabalho inacabado tem, também, a ver com o trabalho em si. 

Em jeito de auto-crítica, sabemos que algumas questões careciam ou de aprofundamento –

foram muitas as leituras que adiámos ou que abandonámos, os livros que apenas folheámos 

– ou de maturação, que nos permitissem chegar à síntese desejada. Todavia, os 

condicionalismos temporais que rodeiam este tipo de trabalho – há prazos para cumprir –

não nos facilitaram a reflexão da qual resultaria a tal síntese.

Quando arquitectámos este trabalho, considerámos que a problemática que 

enunciáramos teria que ser compreendida em várias vertentes: a organizacional, a do 

desenvolvimento organizacional, mas também a política. Mesmo recaindo o enfoque numa 

delas, como é o caso, nenhuma das outras estaria dispensada sob pena de atomização do 

estudo da avaliação das organizações escolares. Quer se trate de um programa que 

configure a modalidade de avaliação externa, quer a modalidade de auto-avaliação, ele 

traduz concepções organizacionais de escola, um ou mais paradigmas de avaliação, um 

determinado conceito de qualidade da escola e as opções políticas que determinam a sua 

função.
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A avaliação das escolas constitui, portanto, um fenómeno que não pode ser 

compreendido se não tivermos em linha de conta todos estes enfoques. Se este foi um 

pressuposto que, à partida, justificou as nossas opções, quer da parte I, quer da parte II, 

constitui, à chegada, uma conclusão. Dito de outro modo, tratando-se de uma análise, cujo 

enfoque é sócio-organizacional, convocando o neo-institucionalismo como modelo 

interpretativo, as outras perspectivas que abordámos – os movimentos de melhoria da 

escola e as políticas de avaliação – revelaram-se fundamentais para a compreensão da 

escola como organização onde ocorrem processos de avaliação e as mudanças que estes 

desencadeiam. Concorre para esta conclusão, uma outra: os processos de avaliação que se 

verificam nas organizações escolares são marcados por uma determinada conjuntura 

política e por um conjunto de mitos racionais provenientes do meio institucional –

administração central e regional, organizações internacionais, a Inspecção-Geral da 

Educação, os académicos, os pais/encarregados de educação, os professores – que afectam 

as organizações escolares, na medida em que estas reflectem a realidade socialmente 

construída (Meyer e Rowan, 1991).

Propusemo-nos no início desta tarefa perseguir o objectivo que consistia em 

interpretar a resposta das organizações escolares, através dos seus actores, à avaliação 

integrada. Nesta resposta, procurávamos as relações entre a avaliação integrada e o 

desenvolvimento organizacional das escolas. Fizemo-lo, como já referimos atrás, 

socorrendo-nos do neo-institucionalismo como modelo interpretativo ao qual fomos buscar 

determinados pressupostos, que desenvolvemos no capítulo 1, e que agora relembramos 

como forma de introduzir as demais conclusões: 

i) As organizações escolares respondem isomorficamente às solicitações de 

mudança provenientes do meio institucional. O isomorfismo pode fazer-se por 

vários processos que, no caso da avaliação, considerámos ser essencialmente 

miméticos e coercivos, embora não devamos desprezar o isomorfismo 

normativo1. 

ii) O meio institucional, através dos seus diversos agentes, impele as organizações 

escolares para a integração isomórfica de mitos racionais construídos no meio 

institucional. Deste modo, as mudanças constituem mitos racionais, que se 

  
1 Estes são os mecanismos defendidos por DiMaggio e Powell (1991b). A questão foi desenvolvida no 
capítulo 1.
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institucionalizam em resposta ao meio institucional como forma de obter a 

legitimidade organizacional;

iii) A pressão do meio institucional leva as organizações escolares a desarticularem 

as orientações para agir – os objectivos organizacionais – da própria acção 

organizacional, pelo que integram a mudança de forma ritualizada, evitando, 

assim, a avaliação porque esta pode pôr a descoberto essa desarticulação, mais 

concretamente as inconsistências da actividade organizacional;

iv) As organizações protegem a estrutura formal das inconsistências da actividade 

técnica, através da lógica de confiança e de boa fé, que lhes permite confiar nos 

actores organizacionais. No contexto das organizações escolares, o 

profissionalismo docente é a base da lógica de confiança e de boa fé;

v) As organizações escolares baseiam a sua legitimidade no isomorfismo 

institucional, pelo que integram práticas, programas e crenças como mitos 

racionais gerados nos diversos meios institucionais;

vi) Em situação de avaliação, as organizações escolares tentam proteger a 

actividade técnica da avaliação, ritualizando esta.

Quanto à relação entre avaliação e desenvolvimento organizacional das escolas, no 

capítulo 3, apresentámo-la sob duas lógicas: a “lógica instrumental”, em que a melhoria 

serve sobretudo a prestação de contas e a eficácia, e a “lógica da melhoria” como processo 

interno da escola. Daqui decorre que, quando se relaciona avaliação das escolas com a sua 

melhoria ou desenvolvimento organizacional, há várias formas de o fazer, que traduzimos 

com a tipologia emprestada por Antonio Bolívar (1994): a “avaliação da melhoria”, a 

“avaliação para a melhoria” e a “avaliação como melhoria”.

Com base nas perspectivas de avaliação/melhoria, concluímos que a avaliação 

externa se afasta da perspectiva de “avaliação como melhoria”, mas pode inserir-se na 

perspectiva de “avaliação da melhoria” ou mesmo de “avaliação para a melhoria”. Nesta 

linha, procurámos interpretar o papel da avaliação integrada na melhoria da escola e 

identificar a lógica que lhe está subjacente, sobretudo, quando, de acordo com a análise 

que fizemos do PAIE, no capítulo 5, este combina contributos de vários movimentos, 

estando, por isso, subjacentes várias lógicas de melhoria.

As mudanças organizacionais decorrentes de processos de avaliação das escolas 

foram por nós divididas em três perspectivas, que designámos por lógicas: a lógica da
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eficácia, a lógica da melhoria e a lógica da conformidade e isomorfismo. Este olhar sobre 

a mudança decorre de uma leitura neo-institucional da melhoria da escola, como 

explicámos no capítulo 3, tendo aí postulado que as mudanças organizacionais decorrentes 

de processos de avaliação são atravessadas pela lógica da conformidade e isomorfismo, 

mesmo quando a lógica da eficácia e a da melhoria parecem prevalecer.

As políticas de quase-mercado, associadas à avaliação das escolas, em particular à 

modalidade de avaliação externa, permitiram-nos equacionar o confronto entre a 

legitimidade centrada no isomorfismo com o meio institucional e a legitimidade centrada 

no desempenho organizacional, ou seja, nos resultados. Isto é, no estudo empírico tentamos 

também interpretar os dados procurando as bases de legitimidade organizacional, tendo em 

conta esta bipolarização.

O estudo empírico permitiu-nos chegar a algumas conclusões. A primeira que aqui 

apresentamos é de natureza metodológica. Na procura de múltipla informação, recorremos 

a várias técnicas de recolha de dados. Em regra, revelaram-se complementares, sobretudo 

as entrevistas e os questionários. Porém, importa salientar que, nem sempre, os dados 

recolhidos através dos questionários foram convergentes com os dados obtidos através das 

entrevistas. A entrevista revelou-se um instrumento com potencialidades para esclarecer 

aspectos que o questionário não esclarece. Eis, por exemplo, o caso das mudanças das 

rotinas da escola durante a presença da equipa inspectiva, relativamente às quais foram os 

dados obtidos através das entrevistas que permitiram conhecer melhor a realidade e chegar 

às conclusões aqui apresentadas. Mas, por outro lado, nem sempre os entrevistados, mesmo 

tratando-se do tipo de entrevista semi-estruturada, focam todos os aspectos necessários 

para responder aos objectivos da investigação. Nesses casos, o questionário revelou-se um 

instrumento complementar importante. Foi, por exemplo, o que aconteceu com as opiniões 

sobre as duas modalidades de avaliação. 

Os professores foram a categoria de actores que mais sentiu a pressão da avaliação, 

como era previsível, tendo em conta o maior envolvimento e exposição no processo de 

avaliação deste grupo de actores. A presença da equipa inspectiva teve impacto 

psicológico2 nos professores e também nos funcionários, embora os primeiros tenham sido 
  

2 O impacto psicológico da avaliação integrada, identificado como stress, já foi anteriormente concluído 
através de outros estudos, como é o caso do estudo efectuado por Jorge Adelino Costa e Alexandre Ventura 
(2002) no qual concluem, a partir das opiniões de gestores escolares e inspectores, que houve consequências 
psicológicas negativas.
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os mais afectados pelo nervosismo e ansiedade, particularmente aqueles que se viram 

envolvidos no processo de avaliação. Pensamos que este facto se relaciona com o risco que 

a avaliação integrada representava para a sua imagem enquanto profissionais. A exposição 

da sua actividade – as aulas, em particular – era algo que podia pôr em causa o 

profissionalismo dos professores e a lógica de confiança e de boa fé. Por isso, 

empenharam-se em dar uma boa imagem de si e da escola, unindo-se em torno deste 

objectivo, o que justifica a referência à coesão como uma reacção à presença da equipa 

inspectiva. A coesão, factor enfatizado pelos movimentos da eficácia e da melhoria eficaz 

da escola como garante da união em torno dos objectivos organizacionais – perspectiva 

subsidiária de modelos organizacionais de cariz racional – teve expressão na Escola EB

durante a avaliação integrada em torno de um objectivo: preservar3 a imagem da escola e, 

deste modo, a confiança nela.

Os dados empíricos permitem-nos concluir que só aparentemente as rotinas se 

mantiveram4 durante o período em que decorreu a avaliação integrada. Apesar de numa 

abordagem mais directa, os actores referirem que tudo se fez de igual forma, num tipo de 

abordagem mais intensiva5, identificam várias situações que constituem preparação da 

avaliação integrada, quer tenha subjacente a conformidade normativa, quer a preservação 

da imagem profissional dos professores, o que, no primeiro caso, se traduziu em algumas 

medidas preparatórias e, no segundo caso, na preparação mais cuidada e até alguma 

encenação das aulas assistidas, pelo que concluímos pela existência de uma aparente 

normalidade.

A observação das aulas constituiu o domínio avaliado que maior constrangimento 

provocou entre os professores. Esta conclusão veio demonstrar que a avaliação da principal 

actividade técnica da escola constitui uma ameaça ao mito do profissionalismo docente em 

que assenta a confiança depositada nos professores e na organização (Meyer e Rowan, 

1991). Por essa razão, os professores envolvidos tentaram proteger essa actividade 

  
3 Utilizamos a expressão “preservar” na medida em que as evidências empíricas mostram que os actores 
organizacionais já consideravam a escola boa antes da avaliação integrada.
4 Costa e Ventura (2002: 114), num estudo em que os gestores escolares consideram que, durante a avaliação 
integrada, os professores não alteraram as suas práticas, justificam esta opinião como uma atitude 
corporativa de protecção do profissionalismo dos seus pares.
5 Referimo-nos aos dados obtidos através das entrevistas.
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preparando-se com mais cuidado e encenando algumas situações6 como forma de 

preservarem o seu profissionalismo. 

Também os inspectores, ao limitarem a avaliação das aulas a aspectos relacionados 

com a gestão da aula e ao darem a conhecer previamente os indicadores de avaliação, 

protegeram a actividade docente da avaliação, conferindo um carácter de ritual a esta 

última. 

O relatório da avaliação integrada merece-nos alguma atenção em fase de 

apresentação de conclusões. Ele não é um mero documento onde constam os dados 

relativos à avaliação da escola, mas apresenta um duplo valor instrumental: na perspectiva 

da Inspecção, serve não só a função de prestação de contas, mas também, pelo menos no 

plano das intenções, como ponto de partida para o desenvolvimento de processos de 

mudança na escola, tendo, assim, o valor de um instrumento para orientar o 

desenvolvimento organizacional. Para a escola, para além desta última, tem outra função, 

pois sendo os resultados da Escola EB considerados bons, o relatório transforma-se num 

instrumento de legitimação da organização. O relatório, neste caso, mostra que a escola 

funciona como deve ser, o que sendo certificado pela IGE, é tomado como um dado 

adquirido. Reforça, assim, o princípio da lógica de confiança e boa fé, pois a escola passa a 

ser tomada como uma boa escola porque funciona como deve ser, ou seja, em 

conformidade com os mitos racionais construídos no meio institucional, pelo que merece o 

reconhecimento social. Por isso, tende a ser usado como estratégia de promoção da 

imagem da escola. Da mesma forma, os chamados “pontos fracos” constituem uma fonte 

de ilegitimidade organizacional que abala a lógica de confiança, pelo que os actores os 

minimizam, por um lado, mas tentam superá-los, por outro, como forma de ultrapassarem 

as desconformidades geradoras de ilegitimidade, embora o motivo invocado seja a 

melhoria da escola. Trata-se de melhorar, mudando o que a Inspecção assinalou como 

desconformidades. Portanto, a melhoria é uma resposta a uma demanda do meio 

institucional, constituindo os aspectos a mudar construções sociais.

Outra conclusão sustentada pelos dados empíricos é que as mudanças em resultado 

da avaliação integrada se traduzem, fundamentalmente, no plano da orientação para a

  
6 São exemplo, disso, as situações que nos foram relatadas, tais como os pedidos de colaboração feitos aos 
alunos, a planificação não habitual entregue aos inspectores, o uso de estratégias que não se usam 
frequentemente, a mudança do plano da aula.
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acção, pois são os documentos orientadores que são modificados e passam a conter as 

novas assunções, que são entendidas como necessárias e imprescindíveis para a 

conformidade com o meio institucional, que as gerou como mitos racionais. Relativamente 

ao plano da acção organizacional, as mudanças não são tão evidentes, nem tão percebidas 

pelos actores, o que nos leva a inferir que há desarticulação entre os dois níveis 

organizacionais, situação que justifica que sejam os órgãos de administração e gestão, em 

particular o conselho executivo e o conselho pedagógico, que mais se envolvem nos 

processos de mudança decorrentes da avaliação integrada.

A desarticulação entre os dois planos resulta da necessidade da escola responder 

isomorficamente às solicitações do meio institucional como forma de se legitimar 

externamente. Em resposta às recomendações da IGE, que neste caso constituem as 

pressões do meio institucional, a Escola EB integra-as nos documentos orientadores da 

acção (projecto educativo, projecto curricular de escola, plano de acção), mas essa 

integração no plano formal não tem plena correspondência no plano da acção 

organizacional7, o que confere o carácter de ritual legitimador às mudanças introduzidas. É 

o caso dos critérios de actuação em relação à transversalidade da língua portuguesa, 

assumidos como objectivo no plano formal, ou seja, nos documentos orientadores da acção 

mas, são reveladas infidelidades a esse mesmo objectivo, no plano da acção.

Porém, se considerarmos que os objectivos organizacionais são partilhados por 

alguns actores organizacionais que actuam no plano da acção, como demonstram os dados 

empíricos, concluímos que a desarticulação entre os dois planos nem sempre é clara.

Sendo a avaliação integrada uma modalidade de avaliação externa à qual subjazem 

influências dos movimentos das escolas eficazes, mas também da melhoria8, dando 

particular ênfase aos resultados e à eficácia organizacional traduzida no valor 

acrescentado, induzindo a mudança com base nesta lógica, mas também na da melhoria, 

procurámos obter respostas através do estudo empírico quanto às lógicas subjacentes às 

mudanças induzidas pela avaliação integrada na Escola EB. Os intervenientes no nosso 

estudo deram claramente voz à lógica da melhoria. As razões para assumir as 

recomendações da IGE e introduzir as mudanças correspondentes prendem-se com a 
  

7 Lembramos o que sobre a desarticulação entre os dois planos diz Ellström (1992), quando postula que o 
nível operacional apresenta uma relativa independência em relação ao plano político, pelo que não basta que 
os documentos orientadores incluam determinados objectivos para que eles se concretizem.
8 De acordo com a análise que fizemos no capítulo 5.
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melhoria: melhoria das aprendizagens dos alunos, melhoria dos processos desenvolvidos 

pela escola, melhoria do desempenho dos professores e dos funcionários, numa perspectiva 

em que a avaliação é vista como um processo para melhorar – “avaliação para a melhoria” 

– e não como melhoria – “avaliação como melhoria” –, no sentido que lhe atribui Bolívar 

(1995). 

A lógica da eficácia não aparece claramente valorizada pelos actores. De facto, os 

órgãos responsáveis da escola integraram aquilo que melhor traduz a lógica da eficácia

organizacional: a definição clara de objectivos quantificáveis, ao definirem metas 

quantificadas para os resultados dos alunos. Mas, na perspectiva da eficácia, as metas são 

partilhadas e assumidas por todos, sendo a acção organizacional pautada por essas metas. 

Ora, os dados empíricos revelam que as metas quantificáveis não são partilhadas por todos, 

pois não só merecem a discordância por parte de alguns professores, como também são 

confidenciadas algumas infidelidades a essas metas, o que, desde logo, compromete a 

eficácia organizacional. Por outro lado, os dados empíricos não revelam se os actores, pelo 

facto de estarem definidas as metas quantificáveis, entendem que a legitimidade 

organizacional passa a depender da eficácia organizacional, através do cumprimento das 

metas, ou apenas da sua definição. 

Em suma, o que ficámos a saber é que a definição de metas quantificáveis, que 

constitui um dos princípios da eficácia organizacional, passou a constituir uma prática da 

escola em resposta à pressão do meio institucional, assumida como necessária e 

imprescindível, mas não ficámos a saber, com clareza, se a organização atribui importância 

ao seu cumprimento, apesar de algumas evidências empíricas apontarem no sentido da sua 

ritualização. Assim, continua em aberto a questão de saber se um programa de avaliação 

externa, que avalia o desempenho da escola com base no valor acrescentado, conduz à 

mudança da base de legitimidade organizacional, ou se a organização, numa estratégia de 

sobrevivência, integra as práticas conotadas com a eficácia, dando-lhes um valor 

cerimonial. Pensamos que as três lógicas subjacentes à mudança organizacional – a 

melhoria, a eficácia e a conformidade e isomorfismo – se cruzam no caso da Escola EB, 

com particular ênfase para a lógica da conformidade e isomorfismo e a da melhoria, 

embora esta seja atravessada pela primeira ao situar-se, sobretudo, ao nível da orientação 

para a acção. Pelo exposto, somos levados a inferir que as mudanças organizacionais 

resultantes da avaliação integrada, na Escola EB, se situam entre o desenvolvimento 
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organizacional e a ritualização. No entanto, admitimos que um estudo mais prolongado 

nos permitiria chegar a inferências mais esclarecedoras quanto à lógica predominante.

Induzir práticas de auto-avaliação na escola é um dos objectivos do PAIE. A equipa 

inspectiva que avaliou a Escola EB propôs9, através das recomendações feitas no relatório 

da avaliação integrada, o desenvolvimento de uma “cultura de auto-avaliação e de 

monitorização da escola”, cuja inexistência foi assinalada como “ponto fraco”. Os dados 

empíricos demonstram que a Escola EB respondeu a este desafio do meio institucional ao 

nível dos objectivos organizacionais, inscrevendo a auto-avaliação nos documentos 

orientadores da acção organizacional, tendo, ao nível da acção, constituído um grupo de 

trabalho que, no primeiro ano (ano lectivo 2002/2003), frequentou uma acção de formação. 

Todavia, pudemos constatar que a auto-avaliação, no primeiro ano após a avaliação 

integrada, era apenas um objectivo que envolvia os órgãos de gestão que tiveram a 

iniciativa de dar seguimento à proposta da IGE – situando-se, portanto, no plano da 

orientação para a acção – e um grupo de professores que tinham frequentado uma acção 

de formação e que, em resultado desta, tinham assumido um conjunto de mitos racionais

sobre a auto-avaliação. Porém, inferimos também que, ao nível da narrativa, a grande 

maioria dos actores que constituem a nossa amostra produtora de dados, considera a auto-

avaliação um instrumento para a melhoria da escola, valorizando-a mais do que à avaliação 

externa. 

A auto-avaliação é integrada pela organização escolar de acordo com duas lógicas: 

uma constitui a resposta isomórfica à demanda do meio, sendo, por isso, uma estratégia de 

sobrevivência organizacional pela via da conformidade não só com o prescrito pela IGE, 

mas também com a ideia de que a escola terá mais qualidade se desenvolver processos de 

auto-avaliação. A outra, porque se assumiu que a auto-avaliação contribui para a melhoria 

da escola. Assinalamos que a função de melhoria da auto-avaliação foi, de facto, integrada 

como um mito racional pelos diversos actores escolares e, dentro desta função, distingue-

se como principal finalidade o aumento do sucesso dos alunos, seguida da melhoria dos 

processos da escola. Digamos que os actores organizacionais integraram como mitos 

racionais pressupostos subsidiários dos movimentos da melhoria da escola e da eficácia 

escolar veiculados pelo PAIE. Mas cremos que as assunções acerca da auto-avaliação se 

  
9 Esta forma de induzir a auto-avaliação inscreve-se na modalidade a que Santos Guerra (2002b) chama de 
“iniciativa externa com carácter de proposta”.
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ficam a dever, também, ao impacto da acção de formação sobre a auto-avaliação e 

monitorização da escola.

O desiderato do PAIE em desenvolver uma “cultura de auto-avaliação”, no 

momento em que concluímos o trabalho de campo na Escola EB, não tinha ainda sido 

alcançado, na medida em que a auto-avaliação para além de estar, sobretudo, no domínio 

das intenções, envolvia apenas um grupo de professores. Portanto, era um objectivo que 

não era partilhado por todos, pelo que não o sendo não integrava a cultura da organização –

no sentido instrumental em que a ideia de “cultura de auto-avaliação” surge no PAIE –

quando muito, como os dados empíricos demonstram, integrava a cultura de alguns, 

sobretudo a daqueles que frequentaram a acção de formação e daqueles que, tendo 

participado directamente na avaliação integrada, assumiram a importância da auto-

avaliação como um mito racional. No entanto, os dados empíricos mostram que os actores 

escolares consideram que a avaliação integrada contribui para desenvolver processos de 

auto-avaliação, sendo mesmo uma das funções de maior relevo que atribuem à avaliação 

integrada; e revelam, também, que os professores consideram o desenvolvimento de 

processos de auto-avaliação como uma das principais respostas da escola às 

recomendações da IGE. Significarão estas opiniões que a Escola EB está no caminho do 

desenvolvimento organizacional através da auto-avaliação ou no caminho da integração 

ritualizada de um mito racional?

Para sabermos se a “cultura de auto-avaliação” se teria desenvolvido, ou seja, se as 

crenças e as actividades de auto-avaliação são partilhadas pelos actores organizacionais, de 

forma evidente, e ainda se a auto-avaliação enquanto actividade organizacional teve 

impacto na melhoria da escola, ou se apenas se transformou num ritual legitimador, 

teríamos que acompanhar a escola por muito mais tempo, pois que os processos de 

institucionalização precisam de tempo.

A melhoria da escola é uma das funções da avaliação integrada percebida pelos 

actores. Todavia, não aparece de forma tão dominante como no caso da auto-avaliação, 

pois a função de prestação de contas adquire, no caso da avaliação integrada, um lugar de 

quase paridade com a melhoria. A lógica da eficácia, associada ao aumento do sucesso dos 

alunos, não surge, no caso da avaliação integrada, com tanta expressão como no caso da 

auto-avaliação.
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Também a perspectiva da avaliação integrada como instrumento para a escolha da 

escola pelos pais adquire alguma importância na perspectiva dos respondentes. Aliás, as 

questões da promoção da imagem da escola com vista à escolha da escola pelos pais, está 

também presente na interpretação que os actores fazem, quer dos resultados da avaliação

integrada, quer das razões para a mudança, embora os dados revelem algum conflito entre 

esta função da avaliação e a da melhoria. Conflito traduzido, por vezes, pela contradição 

das respostas a proposições que se enquadram na mesma perspectiva. Todavia, no caso da 

Escola EB, a função instrumental da avaliação, na lógica do mercado educativo, não surge 

com grande destaque. Pensamos que o facto de se tratar de uma escola básica do 2º e 3º 

ciclos pode justificar o carácter secundário que as questões da escolha da escola têm na 

opinião dos actores, com excepção feita ao conselho executivo, através da sua presidente, 

que manifestou uma clara valorização desta questão. Seria interessante a este propósito 

comparar a valorização desta função da avaliação externa por uma escola básica e por uma 

escola secundária numa localidade onde existam várias escolas da mesma tipologia. Aliás, 

o mesmo interesse é extensivo às restantes funções da avaliação, tanto no caso da auto-

avaliação, como no da avaliação externa.

Adiantamos, ainda, como explicação possível para a subalternização da lógica de 

mercado feita pelos actores da Escola EB, participantes no nosso estudo, por um lado, o 

facto de o relatório da avaliação integrada ter tido uma divulgação restrita junto dos pais e 

da comunidade em geral e, por outro, o facto de o Programa de Avaliação Integrada das 

Escolas não ter sido aplicado ao universo de escolas da rede pública e privada, o que inibiu 

a elaboração de rankings de escolas.

As mudanças organizacionais, em consequência de uma avaliação externa, como é 

a avaliação integrada, resultam da pressão exercida pelo meio institucional. O principal 

agente de institucionalização, neste caso, foi a equipa inspectiva. Vimos que, através dos 

actores, a organização foi integrando regras culturais, nomeadamente sobre processos e 

actividades, tais como o trabalho colaborativo, a importância da transversalidade da língua 

portuguesa, a articulação curricular, a definição de metas quantificáveis e a importância da 

auto-avaliação para a melhoria da escola. Todas estas assunções são construções sociais e, 

por isso, integradas como mitos racionais pelos actores organizacionais, em particular por 

aqueles com mais exposição ao meio institucional. Esta integração, que constitui uma 

resposta isomórfica ao meio, é considerada pelos actores uma melhoria. 
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Era nosso objectivo interpretar a avaliação integrada e as mudanças dela 

decorrentes à luz do neo-institucionalismo. Pois bem, pensamos que foi possível desocultar 

alguns aspectos relacionados com as questões investigativas de que partimos olhando 

através daquele modelo analítico/interpretativo. Quanto à avaliação em si, os dados 

empíricos mostraram-nos que o profissionalismo docente é a base da confiança no trabalho 

dos professores e, ainda, que a exposição da actividade lectiva conduz à ritualização da 

avaliação. Quanto às crenças dos actores organizacionais sobre a avaliação, concluímos 

que elas constituem mitos racionais integrados pelos actores em resposta à pressão 

exercida pelo meio institucional. Quanto às mudanças organizacionais, constatámos que 

elas se fazem por processos isomórficos com o meio institucional, o que garante a 

legitimidade organizacional. Verificámos ainda que, predominantemente, se verificou a 

desarticulação entre o plano da orientação para agir e a acção organizacional, pelo que as 

mudanças adquiriram uma feição de cerimónia ou ritual. Noutros casos, sobretudo quando 

a lógica da eficácia é integrada como uma construção social, adquirindo o estatuto de 

necessária, não há uma inequívoca desarticulação entre os dois planos. Verificámos ainda 

que o impacto dos agentes institucionais na organização escolar teve subjacentes 

mecanismos cognitivos, normativos e reguladores, o que dá um sentido plurifacetado às 

instituições, na linha defendida por Scott (2001). 

Enfim, o neo-institucionalismo constitui um contributo importante para o estudo da 

escola como organização e com algumas potencialidades na compreensão dos processos de 

avaliação organizacional e das mudanças dela decorrentes, sobretudo numa perspectiva 

alternativa aos modelos racionais-burocráticos.

Como se depreende do exposto, são várias as limitações deste estudo: umas 

decorrem do facto de ser um estudo de caso e, portanto, a generalização das conclusões só 

poder ter um carácter “naturalístico”, pelo que relativizamos o contributo desta 

investigação para a compreensão do impacto do PAIE no desenvolvimento organizacional

das escolas; outras prendem-se com a perspectiva sócio-organizacional que elegemos como 

modelo analítico-interpretativo que apenas nos permite uma entre várias visões da 

realidade, pois, como advertimos no capítulo 1, são vários os modelos ou “imagens 

organizacionais” (Costa, 1998) que poderiam ser convocados para interpretar a avaliação 

das escolas. Advertimos, portanto, o leitor que outras leituras da mesma realidade podem 

ser feitas, pelo que a que apresentámos é apenas uma entre muitas possíveis.
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Finalmente, consideramos também que o horizonte temporal estabelecido para a 

investigação empírica limitou as possibilidades de resposta a algumas questões levantadas, 

como já tivemos oportunidade de referir, quando afirmámos que precisaríamos de 

acompanhar a Escola EB durante mais tempo para podermos concluir, com maior clareza, 

sobre o desenvolvimento de uma “cultura de auto-avaliação” ou, ainda, sobre o carácter 

ritualizado de algumas mudanças.

Ao longo do texto fomos apontando caminhos de investigação que esta mesma 

investigação nos mostrava como possíveis. Essas perspectivas de investigação têm várias 

origens: umas resultam da investigação teórica e das reflexões que ela nos permitiu fazer; 

outras resultam da investigação empírica. De forma sucinta, embora elas percorram o 

corpo do trabalho, vamos aqui enunciar algumas:

i) Um enfoque neo-institucional, pouco explorado neste estudo, suscita-nos, no 

entanto, algum interesse, mesmo em análises relacionadas com a avaliação das escolas. 

Falamos da institucionalização como processo e do papel dos actores organizacionais neste 

processo10. No caso da Escola EB, a estratégia para dar seguimento às recomendações da 

IGE quanto ao desenvolvimento de uma “cultura de auto-avaliação” foi a frequência de 

uma acção de formação, que constituiria o ponto de partida para o desenvolvimento da 

referida “cultura de auto-avaliação”. Pois bem, pensamos que seria interessante investigar 

o papel dos professores que frequentaram a acção de formação no processo de 

institucionalização de mitos racionais, construídos a partir da frequência dessa acção. Esta 

questão transportar-nos-ia para outra relacionada com o papel da formação contínua na 

construção de mitos racionais e nos processos de mudança que ocorrem nas organizações 

escolares;

ii) Também as infidelidades encontradas na acção organizacional, relativamente aos 

objectivos organizacionais, levam-nos a equacionar a importância dos interesses 

estratégicos dos actores organizacionais na produção dessas infidelidades. Ou seja, poderá 

a desarticulação entre o plano da orientação para a acção e o plano da acção ser 

explicada, também, pelos interesses individuais ou colectivos dos actores organizacionais 

que actuam no plano operacional e não só pelo isomorfismo em relação ao meio? Tratar-

se-ia, pois, de uma abordagem neo-institucional que romperia com o determinismo do 

  
10 Como referimos no capítulo 1, Zucker (1991) desenvolve uma perspectiva neo-institucional nesta linha. 
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isomorfismo na explicação das mudanças organizacionais e que não explorámos no actual 

estudo, embora outros já tenham enveredado por esse caminho11;

iii) Outra perspectiva de abordagem que nos parece possível, ainda no âmbito da 

avaliação das escolas, mais concretamente quanto à auto-avaliação, tem a ver com as 

possibilidades de mudança institucional decorrentes de processos de auto-avaliação, o que 

nos remeteria para o papel das organizações na mudança institucional, mais concretamente 

dos actores organizacionais, numa linha de abordagem para que Scott (2001) chama a 

atenção;

iv) Mas a questão que mais interesse nos suscita, quanto a futuras pesquisas, é a 

que surgiu das reflexões feitas ao longo deste trabalho a partir de contributos diversos, 

desde a abordagem neo-institucional, passando pelas abordagens da melhoria da escola, 

mas também, de forma determinante, pelas abordagens no âmbito das políticas educativas 

e que, de certo modo, constitui um prolongamento do estudo que agora concluímos. Trata-

se de investigar as mudanças organizacionais decorrentes da introdução da lógica de 

mercado, em particular, na sequência dos rankings de escolas secundárias. Ou seja, que 

mudanças organizacionais se verificam quando a legitimidade da escola passa a depender 

dos resultados obtidos em exames nacionais. 

Terminamos convocando uma das ideias com que iniciámos: as conclusões a que 

chegámos e as inquietações intelectuais que este estudo nos suscitou fizeram dele, em 

termos pessoais, muito mais do que uma exigência académica inerente à obtenção do grau 

de mestre. As interrogações que persistem talvez possam constituir pontos de partida para 

outras investigações …

  
11 Esta questão é abordada por Scott (2001: 181-204) quando se refere à mudança institucional. Este autor 
refere que estudos recentes combinam argumentos em que os interesses, estruturas normativas, processos de 
poder, sistemas de regras e acção estratégica se combinam na explicação da mudança institucional. Adianta 
mesmo que, nestes estudos, o poder emerge como parte das instituições e que o conflito dá origem à mudança 
(Scott, 2001: 194). Por exemplo, cita um estudo de Hirsch de 1997, segundo o qual “neoinstitutionalists, in 
their attention to ideas and rules, neglected ‘social structures’, in particular, ‘the capacity for individual and 
collective actors to act, and pursue independent goals’” (Scott, 2001: 193). Entre nós, também alguns autores 
(Carlos Estêvão, 1998; Virgínio Sá, 2003 e Leonor Torres, 2003) têm apontado algumas limitações à 
abordagem neo-institucional, nomeadamente quanto ao determinismo resultante do isomorfismo com o meio 
institucional e à consequente submissão dos actores organizacionais a esse determinismo.
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