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RESUMO

Este trabalho de pesquisa incide sobre a ação da inspeção da educação ao nível dos
Programas de Acompanhamento, em particular sobre a atividade de Acompanhamento da
Ação Educativa (AAE), apresentada pela Inspeção-Geral da Educação e Ciência (IGEC)
como um instrumento que visa o aperfeiçoamento da qualidade do serviço prestado pelas
escolas. A dicotomia que se estabelece entre controlo e emancipação, quando em causa
está a atuação da inspeção junto das escolas foi decisiva para definirmos como objetivo
conhecer as perceções de professores do 1º Ciclo do Ensino Básico (CEB), diretores e
inspetores a respeito dos fundamentos, das metodologias e do impacto do AAE na
melhoria da qualidade do ensino e da educação. A opção metodológica, de natureza
qualitativa, recaiu sobre um estudo de caso envolvendo cinco Agrupamentos de Escolas
(AE), tendo sido utilizado o questionário, a entrevista semiestruturada e a análise
documental como instrumentos de recolha de dados. Os dados foram analisados através
da análise de conteúdo e da análise estatística descritiva. A totalidade dos 135
participantes divide-se por professores do 1º CEB (125), diretores (5) e inspetores (5). Os
resultados da investigação evidenciam o grau de concordância e discordância em relação
ao papel da inspeção, mais concretamente em relação à importância e impacto do AAE.
As posições dos participantes permitem perceber que a metodologia associada a esta
atividade tende para uma matriz uniformizadora propensa a desconsiderar as
características contextuais e culturais de cada organização educativa e evidencia a
participação

elitista

de

determinados

profissionais

(diretores

e

professores

coordenadores) em detrimento de outros (professores sem cargo), realidade que
enfraquece o potencial transformador da atividade. A tensão entre controlo e emancipação
emerge nas representações dos sujeitos, evidenciando-se uma apreensão diferenciada do
impacto do AAE.

Palavras-chave: inspeção escolar; qualidade da educação; acompanhamento da ação
educativa; controlo; emancipação
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ABSTRACT

This research focuses on the action of school inspection at the level of the Monitoring
Programs, more particularly, on the activity of Educational Action Monitoring (AAE),
presented by the Portuguese School Inspection as an instrument that aims to improve the
quality of the service provided by schools. The emerging dichotomy between control and
emancipation, which takes place when the performance of inspection at schools is at
stake, was crucial to the definition of our goal: knowing the perceptions of primary school
teachers, principals, and inspectors regarding the foundations, the methodologies and the
impact of AAE in improving the quality of the education. The methodological option, of
a qualitative nature, comprised a case study involving five school clusters. We resourced
on questionnaire, semi-structured interview, and documentary analysis as instruments of
data collection. Data were analyzed through content analysis and descriptive statistical
analysis. At total, the study involved 135 participants, including teachers (125), principals
(5) and inspectors (5). The results of the research unveil the degree of agreement and
disagreement concerning the role of the inspection, especially in relation to the relevance
and impact of the AAE. The perspectives of the participants allow us to understand that
the methodology of this activity tends towards a uniform matrix that tends to disregard
the contextual and cultural characteristics of each educational organization. Also, they
depict the elitist participation of some professionals (principals and coordinating teachers)
to the detriment of others (teachers without coordinating responsibilities), a reality that
weakens the transformative potential of the activity. The tension between control and
emancipation emerges from the participants’ representations, showing different
understandings of AAE’s impact.

Keywords: school inspection; education quality; educational action monitoring; control;
emancipation
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INTRODUÇÃO
A qualidade, uma das grandes exigências e desafios das últimas décadas,
converteu-se num bem a ser conquistado por todos os setores da sociedade, favorecendo
a naturalização da retórica relativa à qualidade dos serviços nas mais variadas áreas:
saúde, educação, transportes, alimentação, justiça, entre outros (Gillies, 2010; Schwab,
2014; Eurydice, 2015; Kruss, McGrath, Peterse, Gastrow, 2015).
No campo da educação é um anseio e uma exigência partilhada pelos diferentes
atores educativos e pela sociedade em geral (Benedek, 2012) e, por isso, não é estranho
que se imponha como um dos objetivos principais das reformas educativas de muitos
países (Fouse, 2012; OECD1, 2013b, 2017b, 2019; SICI2, 2016; UNESCO, 2016). Ao
mesmo tempo adquire uma pluralidade de significados, pois obriga a um juízo de valor
referente ao tipo de educação que se quer, por forma a originar um ideal de pessoa e de
sociedade, características que lhe conferem o epíteto de conceito “historicamente situado”
(Leite, Fernandes, 2014, p. 425). Desta feita, vinculado às exigências de um dado
processo histórico, exige uma análise cuidada por pressupor a tomada de posicionamentos
ideológicos e valorativos, tendo em conta a sua subjetividade, relatividade, polissemia,
complexidade, ambiguidade e historicidade.
Se, numa perspetiva internacional, no passado, o foco se centrava na dificuldade
em garantir o acesso à educação, direito fundamental de todos os cidadãos, atualmente
nada parece fazer duvidar de que esse objetivo primitivo foi significativamente
concretizado (Cury, 2002; Prats, 2014; UNESCO, 2018). Contudo, perante a
problemática social que afeta milhões de pessoas sem uma formação que lhes permita
desenvolverem-se adequadamente no mundo do trabalho, com altas taxas de abandono
precoce ao nível do ensino obrigatório (SITEAL3, 2013; UNESCO4, 2014, 2018; OECD,
2014), torna-se necessário o debate em torno da melhoria da qualidade da educação que
se oferece, assumindo-se a educação como um fator de grande responsabilidade na
transformação sociocultural (Kruss, McGrath, Peterse, Gastrow, 2015; Haseena,
Mohammed, 2015; Neamtu, 2015; Haas, Aparício, 2019).

1

Organisation for Economic Co-operation and Development
Standing International Conference of National and Regional Inspectorates of Education
3
Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina
4
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
2

31

A encruzilhada vivida hoje pelas escolas entre proporcionar indicadores, que
permitam à tutela aferir a qualidade da educação na sua versão mercantil, e criar formas
de avaliação, congruentes com as respetivas culturas organizacionais ou com um
determinado ethos, é geradora de grandes tensões (Correia, Fialho, 2015).
Nesta linha de pensamento, Portugal não é alheio à preocupação com uma
educação de maior qualidade sem, contudo, se distanciar de uma influência neoliberal e
neoconservadora (Ferreira, 2015). O foco na qualidade da educação é partilhado por
diversas entidades e organismos, como é o caso da IGEC, tutelada pelo Ministério da
Educação e Ciência (MEC), que tem como competências acompanhar, controlar, auditar
e avaliar, nas vertentes técnico-pedagógica e administrativo-financeira, as atividades
educativas do sistema de ensino português.
À IGEC, enquanto sistema complexo devido à alta burocracia, está associada a
rigidez comportamental, e consequente racionalidade instrumental, fragilizadora da
espontaneidade dos inspetores (Rodrigues, 2016). Contudo, se atividades dos Programas
de Controlo5 ou Ação Disciplinar6 espelham a tendência burocrática da organização, as
dos Programas de Acompanhamento pressupõem que este organismo se desenvolva para
além desta tendência, pressupondo-se a atribuição de alguma autonomia na concretização
das suas incumbências. Esta autonomia torna-se imprescindível pois, oscilando entre a
obrigação das exigências burocráticas e as próprias do seu quotidiano, estes profissionais
veem-se num limbo entre o cumprimento do papel oficial e do papel real, podendo tornar
a sua atuação difusa pela necessidade de responderem a tantas solicitações (Lume,
Pintassilgo, 2002; Ventura, 2006; Carvalho, Joana, 2019).
Para a melhoria da qualidade da educação a IGEC propõe a implementação da
atividade de AAE7 nas organizações educativas que se revelem mais frágeis, fazendo um
acompanhamento regular e contínuo do trabalho aí desenvolvido por forma a estimular
uma reflexão sobre as práticas, com vista a uma efetiva melhoria da qualidade das
aprendizagens e dos resultados escolares dos alunos. Esta atividade tem por base uma
metodologia assente no diálogo e interação constante entre os inspetores e a escola
intervencionada e pressupõe a cooperação de todos os atores escolares, numa procura de
5

As atividades do Programa de Controlo têm por finalidade verificar a conformidade legal do funcionamento das unidades
organizacionais ou de segmentos do sistema educativo e identificar fatores condicionantes da sua eficiência e eficácia, considerando
os meios disponíveis e os serviços prestados. Os relatórios, elaborados por atividade, visam produzir informação sobre o sistema,
introduzir as correções necessárias e propor à tutela medidas adequadas de regulação.
6
A Ação Disciplinar é o conjunto de procedimentos de natureza disciplinar desencadeados com vista ao esclarecimento de factos que
perturbem o normal funcionamento do sistema educativo e à reposição da sua normalidade.
7
Realizaremos uma descrição pormenorizada da atividade de AAE no ponto 4.6. do segundo capítulo.
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soluções adequadas a cada realidade. Pela influência “determinante nas aprendizagens
bem-sucedidas” (IGEC, 2018a, p. 85), o AAE é descrito como uma atividade que se
pretende próxima do trabalho dos docentes que gozarão de uma “atenção especial”
(IGEC, 2018a, p. 85) por parte dos inspetores.
Com esta atividade, a IGEC assume um novo posicionamento no contexto
educativo português, por permitir a regulação através de instrumentos partilhados que
envolvem positivamente as escolas e os seus atores, assumindo uma atuação mais pela
lógica da parceria do que pela lógica da regulação. Numa tentativa de aproximação ao
trabalho colaborativo entre atores, o AAE preconiza a promoção de um acompanhamento
regular das estratégias implementadas pelas escolas, baseando-se na reflexão, discussão,
negociação e partilha de ideias e experiências entre professores e inspetores.
Partindo do pressuposto de que, em educação, as transformações reais mais
duradouras só se realizam quando há um verdadeiro envolvimento de todos os indivíduos,
quando todos os membros de uma organização se sentem “solidariamente comprometidos
com as mudanças qualitativas” e nenhuma transformação duradoura poderá ocorrer “se
simplesmente vier impulsionada por dispositivos legais e burocráticos e não contar com
a adesão e o comprometimento dos sujeitos” (Sobrinho, 2005, p. 31), propusemo-nos
analisar o envolvimento, a participação e as perceções de professores, diretores e
inspetores a propósito do impacto da atividade na melhoria da qualidade da educação.
O presente estudo foca o papel da IGEC ao deixar de exercer uma função
puramente fiscalizadora e burocrática, passando a ter uma atuação mais democrática e
participativa, não ocultando o facto de as mudanças ocorrerem entre tensões, conflitos e
ambiguidades próprias das especificidades e complexidades do cargo. Focando os novos
paradigmas educacionais, espera-se que o inspetor tenha compromisso, competência e
sabedoria, para rejeitar o autoritarismo do passado e adotar posturas que contribuam para
a melhoria da qualidade da educação, pois o contexto escolar reclama uma atuação mais
flexível e democrática destes profissionais, a quem se pede uma visão sistémica, holística
e mais humanizada da escola.
Partindo deste cenário, procurámos compreender o papel da inspeção,
identificando e interpretando os aspetos que favorecem e limitam a função de
acompanhamento. Através da nossa análise e reflexão pretendemos contribuir para um
conhecimento mais profundo a respeito das dificuldades associadas ao desenvolvimento
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desta atividade e suportar uma possível reestruturação da mesma que responda às reais
necessidades dos atores envolvidos.
Orientadas por este desejo de aprofundar o conhecimento sistematizado e
científico a respeito do impacto do AAE e fazendo cumprir o propósito de envolver
organizações educativas com realidades contextuais díspares, decidimos integrar 5 AE
dos quais fizeram parte organizações pertencentes a Territórios Educativos de
Intervenção Prioritária (TEIP8), organizações com contrato de autonomia, organizações
que reuniam ambas as condições e outras que não cumpriam nenhuma delas. Em comum
partilham a condição de terem sido intervencionados no âmbito do AAE no ano
imediatamente anterior9 ao da nossa recolha de dados e a proximidade geográfica a que
se encontram do nosso local de trabalho, fator que consideramos essencial na manutenção
de um contacto próximo e regular com cada um.
De acordo com os princípios e interesses até aqui destacados, este trabalho
encontra-se organizado em cinco capítulos. O primeiro capítulo debruça-se sobre o tema
da qualidade da educação e o papel que a inspeção da educação possui no seu garante e
promoção. Inicia com uma aproximação conceptual da noção de qualidade no contexto
educativo, procurando-se uma definição sólida e coerente. Delimitado o conceito, o foco
passa para a qualidade da educação como uma preocupação partilhada por organismos
nacionais e internacionais. Entre preocupações de natureza economicista, mercantilista
ou mais humanista, abordamos as políticas educativas portuguesas e apresentamos o
panorama nacional no que respeita às preocupações dos Governos Constitucionais com a
promoção de uma educação de maior qualidade nos últimos 25 anos. Posteriormente,
abordamos as consequências que a ausência de qualidade no sistema educativo pode
trazer para a sociedade, evidenciando o consequente retrocesso. Seguimos com a
apresentação de indicadores de qualidade educativa, resultantes da revisão e análise
documental de abordagens teóricas, orientações e estratégias de avaliação que servem de
ponto de partida para o planeamento e realização de processos de avaliação da qualidade.
O capítulo conclui com o enquadramento da inspeção enquanto organismo responsável

8

O Programa TEIP é uma iniciativa governamental, implementada atualmente em agrupamentos de escolas/escolas não agrupadas
que se localizem em territórios económica e socialmente desfavorecidos, marcados pela pobreza e exclusão social, onde a violência,
a indisciplina, o abandono e o insucesso escolar mais se manifestam. São objetivos centrais do programa a prevenção e redução do
abandono escolar precoce e do absentismo, a redução da indisciplina e a promoção do sucesso educativo de todos os alunos. Mais em:
https://www.dge.mec.pt/teip
9
Os dados foram recolhidos no início do ano letivo 2018/2019 e os AE foram intervencionados no âmbito do AAE ao longo do ano
letivo anterior (2017/2018).
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pelo garante da qualidade da educação e com uma abordagem aos processos de avaliação
das escolas, enquanto instrumentos de aferição e melhoria.
O segundo capítulo inicia com a clarificação do conceito de inspeção da
educação, sendo apresentadas propostas teóricas que situam este organismo em campos
cujos terrenos fazem variar a forma como é percecionado e entendido. Seguimos com
uma retrospetiva histórica da inspeção da educação em Portugal ao longo de mais de dois
séculos de existência, apresentamos os avanços e os recuos político-legais da sua criação,
evidenciando a luta pela entrada de elementos do sexo feminino no sistema. Realizamos
uma caracterização deste organismo refletindo sobre as suas especificidades e sobre a
evolução das suas funções e atribuições à luz das políticas educativas, apresentamos as
atividades que desenvolve no âmbito dos diferentes Programas, os respetivos objetivos e
a sua missão. Seguimos com uma análise comparativa entre sistemas inspetivos de alguns
países, possibilitando a construção de uma teia de características e especificidades que
individualizam cada um deles e permite uma maior e mais profunda compreensão do
sistema inspetivo português. Nesta análise abordamos os principais fatores
impulsionadores de qualidade dos sistemas inspetivos e apresentamos algumas das áreas
onde este organismo tem mais influência. Damos seguimento ao capítulo com a
apresentação da produção científica nacional e internacional com foco na temática,
concorrendo para a formação de uma ideia mais clara sobre o lugar e o peso do AAE na
melhoria da qualidade da educação. Num último momento passamos o foco para a
atividade de AAE descrevendo os objetivos gerais e específicos que lhe estão associados,
a metodologia de trabalho e o impacto que, de acordo com a IGEC, dela decorre.
No terceiro capítulo, analisamos a escola enquanto organização orientada não só
por referências teóricas e sociológicas como, também, pela consideração de
problemáticas e de contextos políticos, sociais e culturais. Iniciamos com uma
aproximação teórica ao termo organização numa tentativa de o perceber quando
relacionado com a organização educativa para, num momento seguinte, nos focarmos na
interpretação que as teorias clássicas e modernas das organizações fazem das escolas.
Partimos do princípio de que para uma leitura organizacional da escola se exige o estudo
de alguns modelos teóricos de análise de modo que, perante a multiplicidade de opções,
decidimos centrar-nos no modelo proposto por Ellström (1983), evidenciando a
possibilidade de articulação entre o modelo burocrático e o anárquico associado ao modo
de funcionamento díptico (Lima, 2001b). É sugerida a possibilidade de articulação entre
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modelos como forma de estudar com maior profundidade o AAE e o seu impacto na
complexa e multifacetada organização educativa. Ressalta-se a existência de
multirracionalidades associadas a cada um dos modelos organizacionais, deitando-se por
terra a ideia reducionista da monorracionalidade das organizações (Lima, 1992;
Friedberg, 1993; Silva, 2003; Carvalho, 2012b, 2017a).
O quarto capítulo situa as escolhas metodológicas do estudo. Justificam-se as
opções tomadas no campo empírico e destaca-se de forma pormenorizada o desenho da
investigação. Após uma breve contextualização dos paradigmas de investigação e de
situar o que se entende por investigar no campo das ciências da educação, o texto reforça
a proposta de trabalho desta tese e oferece um panorama sobre o contexto de cada uma
das unidades de análise. Conhecem-se os procedimentos metodológicos e as justificações
para o recurso a cada técnica empregue.
No quinto capítulo, debruçamo-nos sobre a apresentação, análise e discussão dos
dados empíricos. De natureza qualitativa, a investigação analisa o conteúdo das
entrevistas realizadas a dez atores educativos (cinco inspetores e cinco diretores) e as
respostas dadas pelos professores a um inquérito por questionário. Os dados recolhidos
dão conta dos posicionamentos adotados pelos sujeitos participantes perante o objeto de
estudo e a forma como o compreendem. Percebe-se que a sua interpretação varia de
acordo com a posição que cada sujeito ocupa no seio da organização educativa e, em
alguns casos, por influência das características próprias de cada uma. Este capítulo
dialoga com a construção teórico-metodológica que sustenta a tese, de modo a elucidar
alguns pontos de partida e outros pontos de chegada, em termos de conclusões.
A concretização textual da tese finda com a redação de um conjunto de
conclusões, onde são evidenciados alguns dos dados mais relevantes produzidos no
contexto deste estudo. Conclui-se que pese embora o AAE se fundamente na necessidade
de as escolas serem mais acompanhadas (Castro, 2012; Santiago et al., 2012; Rocha,
2013; OECD, 2013b; Silvestre, 2013; Correia, Fialho, Sá, 2014; Ferreira; 2014a; Moreira,
Rodrigues, 2016; Campos, 2017; Carvalho, Joana, 2019) por forma a criarem e
desenvolverem uma capacidade interna de mudança (Bolívar, 2012) que garanta a
sustentabilidade e solidez das medidas implementada, ou que desejem implementar, o
estudo comprova o cariz uniformador da metodologia que lhe está associada,
tendencialmente desvalorizador do contexto e a cultura de cada organização educativa.
Testemunha-se a subtração da maioria dos professores nos processos participatórios e
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decisórios das organizações, expondo-se a centralização e concentração de poderes que
mitiga o potencial transformador da atividade. A tensão entre controlo e emancipação
emerge nas representações dos sujeitos, evidenciando-se uma apreensão diferenciada da
mais-valia e do impacto do AAE. A multiplicidade de funções desempenhadas pela
IGEC, o peso das ações de controlo e avaliação em detrimento das de acompanhamento
e o peso histórico a elas associado faz com que o AAE seja desconhecido por grande parte
da comunidade escolar. A esta realidade acresce a natureza contraditória das múltiplas
atividades da responsabilidade deste organismo que faz com que os inspetores nem
sempre sejam bem recebidos pelas escolas, gerando-se sentimentos de desconforto e
afastamento. Procuramos, ainda, destacar aquilo que de mais importante caracteriza cada
capítulo e, simultaneamente, proceder a uma leitura crítica do trabalho.
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CAPÍTULO I
INSPEÇÃO DA EDUCAÇÃO AO SERVIÇO DE UMA SOCIEDADE
DEMOCRÁTICA, GARANTE DE UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
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Neste primeiro Capítulo aborda-se o tema da qualidade da educação e o papel que
a Inspeção da Educação possui no seu garante e promoção.
Iniciamos com uma aproximação conceptual da noção de qualidade no contexto
educativo. Delimitado o conceito passamos a abordar a qualidade da educação como uma
preocupação que não conhece fronteiras e parece ser partilhada por organismos nacionais
e internacionais. Entre preocupações de natureza economicista, mercantilista ou mais
humanista, passamos o olhar pelas políticas educativas portuguesas e apresentamos o
panorama nacional no que respeita às preocupações dos diversos governos constitucionais
desde 1995 com a promoção de uma educação de maior qualidade.

Num momento

seguinte abordamos as consequências que a ausência de qualidade no sistema educativo
pode trazer para a sociedade, evidenciando o consequente retrocesso, justificado por
estudos publicados por determinadas organizações. Seguimos com a apresentação de
indicadores de qualidade educativa, resultantes da revisão e análise documental de
abordagens teóricas, orientações e estratégias de avaliação publicadas por instâncias
nacionais e internacionais, e de alguns autores, a título individual, que servem de ponto
de partida para o planeamento e realização de processos de avaliação da qualidade.
Concluímos com um enquadramento da organização inspetiva enquanto organismo
responsável pelo garante da qualidade da educação e com uma abordagem aos processos
de avaliação das escolas enquanto instrumento de aferição e melhoria da qualidade.
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1. A qualidade da educação

A qualidade, uma das grandes exigências e desafios das últimas décadas,
converteu-se num bem a ser conquistado por todos os setores da sociedade, favorecendo
a naturalização da retórica relativa à qualidade dos serviços de saúde, de educação, dos
transportes, da alimentação, da vida, da justiça, entre outros (Gillies, 2010; Schwab, 2014;
Eurydice, 2015; Kruss, McGrath, Peterse, Gastrow, 2015).
No campo educativo a qualidade é um anseio e uma exigência partilhada não só
pelos atores que dele fazem parte como, também, pela sociedade em geral (Benedek,
2012). Como tal, não é estranho que se imponha como um dos objetivos principais das
reformas educativas de muitos países (Fouse, 2012; OECD, 2013b, 2017b, 2019; SICI,
2016; UNESCO, 2016). Ao mesmo tempo adquire uma pluralidade de significados, pois
obriga a um juízo de valor referente ao tipo de educação que se quer, por forma a originar
um ideal de pessoa e de sociedade, tornando-o um conceito que varia de acordo com o
momento histórico em que se encontra (Leite, Fernandes, 2014). Desta feita, vinculado
às exigências de um dado processo histórico, exige uma análise cuidada por pressupor a
tomada de posicionamentos ideológicos e valorativos, tendo em conta a sua subjetividade,
relatividade, polissemia, complexidade, ambiguidade e historicidade.
As qualidades que se reclamam no campo do ensino são determinadas por fatores
ideológicos e políticos, pelas diferentes conceções sobre o desenvolvimento humano e a
aprendizagem, pelos sentidos atribuídos à educação num determinado momento histórico
e numa determinada sociedade, ou pelos valores que se fazem sentir com mais intensidade
numa dada cultura. Esses fatores, sendo dinâmicos e mutantes, justificam a razão pela
qual a definição do conceito de qualidade da educação é alterada em diferentes momentos
temporais, de sociedade para sociedade e de uns grupos ou sujeitos para outros estando,
como refere Moraes, “permeado de subjetivismos” (2013, p. 630), como se “o problema
residisse no facto de as palavras reclamarem outras palavras” (Carvalho, 2017a, p. 14).
Anos houve10 em que o foco se centrava na dificuldade sentida em garantir o
acesso à educação, vista como um direito fundamental para todos. Atualmente, após

10

De acordo com Marshall (1967), numa perspetiva internacional, a ideia do ensino como um direito de todos os cidadãos e um dever
do Estado surge no início do século XVIII. A este respeito refere Horta: “Com efeito, será somente na época moderna, com o tríplice
surgimento da burguesia, da filosofia racionalista e individualista e do Estado nacional, que aparecerá, no século XVIII, a ideia do
ensino como um direito de todos os cidadãos e um dever do Estado. A Prússia de Frederico II é o primeiro país que estabelece a
instrução primária obrigatória (1763). Na França, a escola primária obrigatória, gratuita e laica será uma realidade somente na Terceira
República (1878-1882), mais ou menos na mesma época na qual o ensino elementar adquire carácter obrigatório na Inglaterra e no
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inúmeras alterações históricas e educativas, nada parece fazer duvidar de que esse
objetivo primitivo, entendido como um direito generalizado de todos os cidadãos foi
amplamente alcançado (Cury, 2002; Pratz, 2014; UNESCO, 2018). Contudo, perante a
problemática social que afeta milhões de pessoas sem uma formação que lhes permita
desenvolverem-se adequadamente no mundo do trabalho, com altas taxas de abandono
precoce do ensino obrigatório11 (SITEAL, 2013; UNESCO, 2014; OECD, 2014), tornase necessário o debate em torno da melhoria da qualidade da educação que se oferece,
assumindo-se a educação como um fator de grande responsabilidade na transformação
sociocultural (Has, Aparício, 2019).
Pese embora os estudos realizados no âmbito da qualidade da educação (Ferreira,
Tenório, 2010; Casanova, 2012; Chavarría, Borrell, 2013; D’Ávila, 2013; Gomes, Fialho,
2013; Gómez, 2013; Inácio, 2013; Joana, 2013; Malpica, 2013; Correia, Fialho, Sá, 2014;
Leite, Fernandes, 2014; Eurydice, 2015; Lima, 2015; Almeida, 2016; Ball, 2016;
Carvalho, Correia, 2018; Carvalho, Joana, 2019; Souza, Albano, 2019; Wandercil,
Calderón, Ganga-Contreras, 2019), tem-se insitido na ideia de que falar de qualidade é
um tema delicado não só pela dificuldade em encontrar uma definição unívoca, mas,
também, pela dificuldade em definir as características necessárias à sua existência. Tal
como afirmam Haseena e Mohammed (2015) a qualidade da educação, à semelhança da
liberdade e da justiça, pode ser experimentada, mas é difícil defini-la. Hume (1973) retrata
bem esta dificuldade quando se refer ao padrão do gosto. Afirma o autor que o gosto
(assim como a qualidade, acrescentamos nós) é uma questão de hábito, ou seja, varia de
acordo com a realidade. Deste modo, “é natural que procuremos encontrar um padrão de
gosto, uma regra capaz de conciliar as diversas opiniões dos homens, pelo menos uma
decisão reconhecida, aprovando uma opinião e condenando outra” (Hume, 1973, p. 316).
Este padrão de gosto poderá, eventualmente, constituir o conjunto de indicadores que
permitam definir o conceito de qualidade com mais clareza e objetividade.
Efetivamente, sendo a educação um direito social fundamental, há tantas versões
dela como ideologias para a administrar (laica, religiosa, progressista, conservadora) pois,
País de Gales. Depois da Segunda Guerra Mundial, assiste-se a uma considerável democratização do ensino e a um aumento da
duração da escolaridade obrigatória […] Finalmente, a Declaração Universal de Direitos Humano, proclamada em Paris no dia 10 de
dezembro de 1948, pela Assembleia Geral das Nações unidas, determina, em seu Artigo 26: ‘Toda a pessoa tem direito à educação.
A educação deve ser gratuita, pelo menos no que se refere à instrução elementar e fundamental. A instrução elementar será obrigatória’.
Tal determinação será reafirmada no Princípio 7 da Declaração dos Direitos da Criança, aprovada pela Assembleia Geral das Nações
Unidas, em 20 de novembro de 1959: ‘A criança tem direito de receber educação, que será gratuita e obrigatória pelo menos nas etapas
elementares’” (1998, p. 6).
11
Em Portugal, contrariamente à realidade internacional, tem-se verificado uma descida da taxa de abandono escolar para alunos entre
os 12 e os 15 anos idade, de 12,6% em 1991 para 2,8% em 2001, e depois para um valor praticamente residual (1,7%) em 2011,
provavelmente pelo efeito cumulativo da escolarização obrigatória de 9 anos instituída em 1986 (Justino et al., 2014, p. 26).
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por natureza, preocupa o Estado, a Igreja, os cidadãos, os grupos políticos, os agentes
sociais e os económicos (Prats, 2014). Daqui que, apoiados pela Constituição e cada um
com as suas particularidades e ideologias, queiram intervir na educação de modo a
conseguirem que esta se administre, se implemente e se receba com a maior qualidade
possível, alcançando os objetivos previamente definidos.
Contudo, examinar o conceito de qualidade educativa como sendo a adequada
consecução dos objetivos pretendidos, pode revelar-se uma abordagem reducionista pela
pobreza de conteúdo que inclui. Em primeira instância, parece-nos que deveria ser
analisada a qualidade dos objetivos determinados e, consequentemente, todos os aspetos
relacionados com a organização: pertinência do ensino oferecido em cada escola e relação
com o projeto educativo; os recursos humanos, materiais e funcionais; a coordenação
entre atores; a formação, metodologia e implicação dos professores; as lideranças
diretivas; as adaptações às capacidades dos alunos; a colaboração das famílias; o ambiente
socioeconómico dos alunos, entre muitos outros fatores.
Com efeito, falar em qualidade da educação implicará sempre a atribuição de
juízos de valor a aspetos ou resultados do processo educativo e a objetivos educativos. Os
juízos, enunciados por indivíduos, remetem a termos comparativos dos quais faz parte
uma certa subjetividade que, por si só, é influenciada por uma diversidade de fatores
“ideológicos e políticos, pelos sentidos que se atribuem à educação num momento dado
e numa sociedade concreta, pelas diferentes concepções sobre o desenvolvimento
humano e a aprendizagem, ou pelos valores predominantes numa determinada cultura”
(UNESCO, 2007, p. 29). Até porque, para uns
a educação de qualidade deve resultar na aquisição de diferentes “competências”, que
capacitarão os alunos a se tornarem trabalhadores diligentes; para outros líderes
sindicais contestadores, cidadãos solidários ou empreendedores de êxito, pessoas
letradas ou consumidores conscientes. Ora, é evidente que, embora algumas dessas
expectativas sejam compatíveis, outras são alternativas ou conflitantes, pois a
prioridade dada a um aspecto pode dificultar ou inviabilizar outro. Uma escola que
tenha como objetivo maior – e, portanto, como critério máximo de qualidade – a
aprovação […] [em provas finais] pode buscar a criação de classes homogêneas e
alunos competitivos, o que evidentemente impede a oportunidade de convivência com
a diferença e reduz a possibilidade de se cultivar o espírito de solidariedaade. Assim,
as “competências” que definiriam a “qualidade” em uma proposta educacional
significariam um fracasso – ou ausência de qualidade – em outra (Carvalho, 2004, p.
329).

Silva tece, do nosso ponto de vista, uma apreciação pertinente para a compreensão
da noção de qualidade como objeto de construção social quando escreve que
dizer ‘essa é uma escola de qualidade’ não significa ter descoberto ou comprovado as
suas características reais, mas interpretá-las a partir de certas condições históricas,
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territoriais, culturais, de classe ou grupo social. Na medida em que o conceito de
qualidade é socialmente construído, importa aqui o modo como se estabelece a relação
entre os sujeitos e aquilo que é qualificado. Não se trata de uma propriedade a ser
identificada e apreendida na realidade, mas de um ajuízamento de valor a partir da
concepção que se tenha de qualidade (2008, p.17).

Prats (2014) alerta-nos para o facto de poderemos, de forma segura, falar de
qualidade quando, por exemplo, os professores de uma escola conseguem fazer com que
grande parte dos seus alunos, com grandes recursos económicos e apoiados pela família,
obtenham classificações notáveis e acedam a universidades prestigiadas. No entanto,
acrescentamos, também nos parece que podemos falar de qualidade quando, numa escola,
os professores são capazes de motivar os alunos que vivem em realidades familiares
infames, superando o limiar da pobreza, o risco de exclusão social e os problemas de
diferentes índoles a que estão sujeitos. Parafraseando Álvarez-Galván (2015), parece-nos
que podemos falar de qualidade quando o sistema oferece as habilidades que a sociedade
exige, quando reflete as preferências dos alunos e das famílias, e quando essas habilidades
são entregues a professores competentes e capazes.
Dias (2005) fala de qualidade da educação tendo por base três dimensões. Uma
primeira relacionada com o alcance de resultados, colocando a tónica nos resultados das
aprendizagens efetivamente alcançadas ao longo do processo educativo, apontando para
aquilo que os alunos aprendem no final de um determinado ciclo de estudos. A segunda
dimensão relaciona-se com a relevância das aprendizagens tanto para o aluno como para
a sociedade a que pertence. Nesta perspetiva, uma educação de qualidade é aquela cujos
conteúdos respondem adequadamente ao que o indivíduo necessita para se desenvolver
intelectual, afetiva e socialmente. Numa terceira dimensão referencia a qualidade dos
processos e dos meios que o sistema oferece ao aluno para o desenvolvimento da sua
experiência educativa, tornando-se sinónimo de educação de qualidade a que oferece aos
alunos um adequado contexto físico para a aprendizagem, um corpo docente capacitado
para ensinar e estratégias didáticas adequadas.
A qualidade educativa não está, portanto, unicamente relacionada com a
excelência dos resultados, tendo de se considerar uma multiplicidade de vetores
fortemente influentes. No Dicionário de Ciências da Educação (1990) lê-se que do
conceito de qualidade, numa perspetiva educacional, devem fazer parte um conjunto de
características que a educação deve possuir de modo a satisfazer as necessidades dos
educandos. Necessidades que, para García (2009), devem firmar e afirmar a integridade
das políticas educativas, contra todas as formas de redução e unilateralidade.
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Assim sendo, a complexidade da discussão em torno deste conceito parece residir
na necessidade de atendermos à “escola como um todo, […] tendo em consideração as
interacções que nela se estabelecem” (Góis, Gonçalves, 2005, p.31). Cremos, pois, que a
definição do conceito deve ser sempre contextualizada em relação às práticas concretas e
específicas de cada escola, tendo presente que a qualidade reside em diversos aspetos da
realidade escolar e educacional, de formas distintas e particulares e, como fenómeno
complexo, deve ser abordada a partir de várias perspetivas que, entre si, garantam
dimensões comuns.
A OCDE e a UNESCO, por exemplo, usam como paradigma a correlação
processos-resultados, de forma a conseguirem aproximar-se do que consideram ser uma
educação de qualidade (UNESCO, 2003), definida através da relação entre os recursos
materiais e humanos e da relação que se estabelece na escola e na sala de aula (os
currículos, os processos de ensino/aprendizagem e as expectativas de aprendizagem). E,
deste ponto de vista, só será possível falar em qualidade educativa quando “uma
instituição alia em alto grau as suas funções científico-formativas com as realidades
concretas da sociedade na qual está inserida, ou seja, quando conhecimento e formação
se enlaçam com os projetos pessoais e sociais de construção da cidadania pública”
(Sobrinho, 2012, p. 615).
Assim, construir dimensões e definir fatores de qualidade para a educação exige
a identificação de condições que coordenem a natureza da instituição com os objetivos
educativos e com o desenvolvimento da vida dos alunos, pois
uma educação de qualidade […] é resultado de uma construção de sujeitos engajados
pedagógica, técnica e politicamente no processo educativo, em que pese, muitas
vezes, as condições objectivas de ensino, as desigualdades de origem socioeconómica
e culturais dos alunos, a desvalorização profissional e a possibilidade limitada de
actualização permanente dos profissionais da educação (Dourado, Oliveira, Santos,
2007, p. 8).

Não obstante, a discussão em torno deste conceito pode, ainda, definir-se a partir
de outra referência conceptual onde a qualidade é medida a partir dos resultados do
processo educativo e, neste caso, passamos a falar dos rendimentos escolares dos alunos
de acordo com determinados padrões esperados, taxas de sucesso escolar, mudanças no
perfil do nível de escolaridade da população e outras questões dessa natureza. Esta aceção
não desconsidera, certamente, todos os factores que são indispensáveis à obtenção dos
resultados. No entanto, amplia o foco, uma vez que “o resultado projetado passa a ser
referência para a definição das necessidades e dos meios” (Martins, 2013, p. 508).
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Atualmente, o foco nos resultados parece constituir uma das formas mais usadas
na aferição da qualidade das práticas. Contudo, se podemos dizer que a qualidade dos
resultados pode estar diretamente ligada à qualidade das práticas, o contrário nem sempre
será verdadeiro, podendo-se gerar situações de inviabilização das boas práticas quando a
estas não correspondem resultados positivos. Isto porque, sendo evidente a articulação
entre as boas práticas e os bons resultados, esta relação não é tão linear quanto possa
parecer, uma vez que a qualidade dos resultados não depende apenas das práticas internas
às escolas, mas está também vinculada a fatores externos, contextuais, políticos e sociais.
Fatores capazes de influenciar e perturbar a obtenção de resultados que as práticas
escolares por si só poderiam potenciar.
No caso da Avaliação Externa de Escolas (AEE), por exemplo, levada a cabo pela
IGEC, a qualidade das escolas é analisada, em grande medida, a partir dos resultados
alcançados, uma vez que a apreensão das práticas educativas e organizacionais de cada
organização são elementos que dependem de uma permanência no contexto alargada no
tempo, que permita uma compreensão das dinâmicas próprias de cada uma. Neste sentido,
e considerando o tempo previsto pela AEE em contacto direto com o contexto escolar,
poderemos afirmar que não estão reunidas as condições para a apreensão das práticas
efetivas das escolas e dos seus níveis de qualidade (Pinto, 2010).
Este é, portanto, um conceito que pode ser abordado a partir de vários ângulos.
Pelo da adequação das estratégias aos objetivos instrucionais ou em função de um
currículo em mudança. É um conceito intimamente relacionado com a vida dos cidadãos
e com o seu bem estar havendo um conjnto de variáveis, intra e extraescolares, que
interferirão na qualidade, nomeadamente a conceção que eles próprios tiverem do
conceito. Trata-se de um conceito político (Gadotti, 2013) que se altera em dependência
do contexto.
Concordamos com Gusmão (2010), quando refere que poucos serão os que não
defendem uma educação de melhor qualidade, que proporcione uma formação adequada
aos alunos, orientada para o desenvolvimento significativo de cada pessoa e da sociedade
como um todo. Contudo, para uns, isto traduz-se em aprendizagens que possam ser
medidas por testes ou provas standard. E, para outros, traduz-se na priorização de
processos e condições, na ampliação das aprendizagens e na envolvência de conteúdos
disciplinares e de cidadania.
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1.1. Qualidade da educação, uma preocupação generalizada

Apesar dos esforços realizados nos últimos anos, e dos inquestionáveis avanços
obtidos, os compromissos da comunidade internacional para alcançar os objetivos da
Education For All (EFA12) não foram cumpridos ao ritmo previsto até à data estabelecida
– final do ano de 2015. Esta questão tem estado na agenda de especialistas e académicos,
muito embora tenha sido a partir dos anos noventa que adquiriu maior notabilidade,
tornando-se numa preocupação globalizada (Ludeña, 2013). Se após a Segunda Grande
Guerra a pergunta sobre a qualidade da educação não era central, porque imperiosa era a
democratização em termos de acesso à escola, à medida que os Sistemas Educativos de
todo o Mundo se foram aproximando deste desiderato, o grau de preocupação com a
qualidade da educação foi aumentando, tornando-se uma questão relevante.
Se é verdade que grande parte das crianças e jovens da maior parte dos países
frequentam a escola e têm acesso à educação e os avanços são inegáveis13, a pergunta
atual gira em torno daquilo que as crianças aprendem e para que lhes servem essas
aprendizagens. A Campanha Mundial pela Educação14 faz um apelo para que se
reoriente, uma vez mais, a educação e que a qualidade, a equidade e o acesso a esta
estejam ligados ao mesmo fim educativo. Sem o desenvolvimento destes três eixos
afirma-se não ser possível tornar real o direito à educação.
A preocupação atual, ao deixar de ser, unicamente, com o acesso generalizado ao
ensino para se centrar num acesso de qualidade, extensível a toda a vida, torna possível

12

O EFA é um movimento global liderado pela UNESCO com o intuito de atender às necessidades de aprendizagem de todas as
crianças, jovens e adultos até 2015.
13
Voltaremos a abordar esta questão no final deste ponto onde apresentaremos dados concretos sobre o acesso à educação numa
perspetiva global.
14
A Campanha Mundial pela Educação é um movimento da sociedade civil que trabalha para pôr termo à crise na educação. É
composta por membros de várias organizações da sociedade civil nacionais, regionais e internacionais, assim como por sindicatos de
professores e ativistas pelos direitos das crianças. A nível nacional, existem mais de 80 coligações pela educação compostas por
membros como sindicatos de professores, Organizações Não Governamentais (ONG) e outras organizações dedicadas à educação.
Estas coligações nacionais trabalham com vista a implementar mudanças positivas nos seus sistemas de educação, a monitorizar os
compromissos estabelecidos pelos seus governos e a representar os seus países na arena política internacional. Em Portugal foi criada
em 1999 e representou uma voz una da sociedade civil durante o Fórum Mundial de Educação em Dacar, em 2000, tendo influenciado
os seis objetivos da Educação para Todos: 1. Expandir e melhorar o cuidado integral da primeira infância e da educação,
especialmente para as crianças mais vulneráveis e desfavorecidas; 2. Assegurar que até 2015 todas as crianças, especialmente meninas,
crianças em circunstâncias difíceis e as pertencentes a minorias étnicas, tivessem acesso à educação primária completa, gratuita,
obrigatória e de boa qualidade; 3. Assegurar que as necessidades de aprendizagem de todos os jovens e adultos fossem satisfeitas
mediante um acesso igualitário a programas apropriados de aprendizagem e de ensino de habilidades; 4. Alcançar uma melhoria de
50% nos níveis de alfabetização de adultos até 2015, especialmente para as mulheres, e o acesso igualitário à educação básica e
continuada para todos os adultos; 5. Eliminar disparidades de gênero na educação primária e secundária até 2005 e alcançar a igualdade
de gênero na educação até 2015, com foco no acesso pleno e igualitário de meninas e na realização de uma educação básica de boa
qualidade; e 6. Melhorar todos os aspetos da qualidade da educação e assegurar a excelência de todos para que resultados de
aprendizagem reconhecidos e mensuráveis fossem alcançados por todos, especialmente em alfabetização, cálculo e habilidades
essenciais para a vida. Desde então tem continuado a crescer e já se atingiram alguns progressos importantes, nomeadamente na
escolarização de mais 40 milhões de crianças. No entanto, ainda há muito a fazer para realizar o direito a uma educação de qualidade
para todos. Consultado a 19/03/2019 de http://www.campaignforeducation.org/pt/sobre-nos
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que as pessoas aspirem a melhores condições de vida e que as sociedades se desenvolvam
equitativa e sustentavelmente. Passando, a qualidade, a parte integrante do direito à
educação pois, como assinalou Chaves, “Cuando hablamos de la educación como derecho
estamos entendiendo que la calidad es uno de los atributos del derecho, una de sus
condiciones esenciales, pero nos referimos a ella, no como un insumo que se incorpora a
la educación desde fuera, sino como una de sus cualidades constitutivas” (2009, p. 9).
Este acordo preliminar sobre a qualidade como direito inerente à educação
fragiliza-se quando passamos a precisar os recursos necessários, com a agravante de ser
um conceito ambíguo e depender da visão que cada um tem do Mundo.
De facto, os impactos da educação têm sido reconhecidos no campo social e
económico onde se incluem competências cognitivas e benefícios socioeconómicos
fundamentais como salários mais elevados, melhor saúde e cidadãos mais informados
(Rodrigues, 2015; UNESCO, 2016). Perante este cenário, muitos países têm reunido
esforços para oferecer uma educação básica sólida, concentrando-se no objetivo comum
de criar condições propícias a uma aprendizagem de qualidade para todos (UNESCO,
2016, 2018). Por conseguinte, o The World Education Forum (2000) chama todos os
países a um comprometimento relacionado com a melhoria dos aspetos ligados a uma
educação de qualidade, acreditando que a educação de alta qualidade é suscetível de
melhorar o potencial económico de uma sociedade (UNESCO, 2016) por existir uma
relação forte entre a formação fornecida e o nível de desenvolvimento de uma nação15
(Lima, 2007; OECD, 2012a; Sobrinho, 2012; Rubia, 2013; Schwab, 2014; Eurydice,
2015; Kruss, et al., 2015; Haseena, Mohammed, 2015; Neamtu, 2015). Ou seja, o
destaque dado à qualidade da educação pode encontrar justificação em razões de índole
economicistas e socias se considerarmos que, através dela, é possível alcançar-se um
determinado status social ao mesmo tempo que se verifica uma regulação e controlo
social (Marques, Aníbal, Graça, Teodoro, 2008). Veja-se, por exemplo, o discurso de
Tibor Navracsics – Comissário de Educação, Cultura, Juventude e Desporto – no
preâmbulo de um dos relatórios Eurydice (2015) sobre Assegurar a Qualidade na
Educação:

A este respeito Lima afirma: “A educação vem sendo transformada num capítulo de Gestão de Recursos Humanos, orientada
preferencialmente para a produção de ‘vantagens competitivas’ no mercado global e funcionalmente adaptada à racionalidade
económica. (…) remete[ndo] a educação para uma função meramente adaptativa e a cidadania num modelo de mercado de liberdades,
estritamente económicas, dos consumidores. […] a educação passou a ser declarada como incompetente e em crise sempre que a
adaptação à economia e à performance competitiva não foi colocada no centro da sua missão” (2007, p. 56).
15
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O reforço da qualidade da educação é central aos nossos esforços para restabelecer o
crescimento económico a longo prazo e a criação de empregos na Europa. A melhoria
da qualidade e da eficácia do investimento em educação em toda a Europa é um dos
objetivos fundamentais do Quadro Estratégico para a Cooperação Europeia no
domínio da Educação e da Formação (EF 2020). Uma educação de elevada qualidade
é vital para a empregabilidade, coesão social e sucesso global a nível económico e
societal na Europa (2015, p. 3).

As autoridades educativas têm, portanto, enfatizado os desafios que a melhoria da
qualidade da educação constitui para o desenvolvimento económico e para uma economia
globalizada. Num contexto onde a riqueza dos países depende cada vez mais da
capacidade de agregar valor ao processo de produção, o nível educativo da sua população
(ou o capital humano acumulado) é revelado como um bem de primeira ordem (Conselho
Nacional da Educação (CNE), 2014; OECD, 2017a). Lima tece duras críticas à
“monoracionalidade económica e vocacionista” que diz transformar cada aluno em
‘capital humano’, adaptado para servir os imperativos da competitividade económica
à escala global. […] abandonando, ou reconvertendo pragmaticamente, os ideais de
uma educação democrática, humanista e crítica, orientada para a transformação do
status quo e para a criação de novas possibilidades, também mesmo no domínio da
democratização da economia e das relações de trabalho, bem como no da criação de
melhores, e mais sustentáveis, condições de vida num planeta que é a nossa casa
comum (2012a, p. 11).

E, embora os economistas não tenham chegado a um acordo em relação à intensidade da
relação que existe entre a educação e o desenvolvimento económico, parece não haver
muitas dúvidas de que a existência desta relação ocupa um lugar comum nos discursos
políticos (Marchesi, Tedesco, Coll, 2011; Lima, 2012a)16. Sublinhando o carácter
emancipatório da Educação, Sem considera-a um fator de grande importância na
promoção da dignidade humana afirmando que
A criação de oportunidades sociais contribui diretamente para a expansão das
capacidades humanas e da qualidade de vida […]. A expansão dos serviços de saúde,
educação, seguridade social etc. contribui diretamente para a qualidade da vida e seu
florescimento. Há evidências até de que, mesmo com renda relativamente baixa, um
país que garante serviços de saúde e educação a todos pode efetivamente obter
resultados notáveis da duração e qualidade de vida de toda a população (2018, p. 170).

A Estratégia de Lisboa espelha de forma clara esta realidade. Estabelecida em
2000 pela UE com vista a 2010, insistia na ideia de que a melhoria da educação estava

16

Gillies (2010) analisa documentalmente as políticas educativas de um conjunto de países europeus dando conta da forte presença
de objetivos económicos não só nos discursos político-educativos como, também, nas medidas governativas por eles apresentadas.
Medidas relacionadas com a competitividade, a produtividade e o sucesso económico. Esta realidade é designada por Lima como
“economismo educacional” (2012a, p. 19) e é, também, patente em documentos produzidos pela União Europeia (UE) como é o caso
do documento Apoiar o Crescimento e o Emprego – uma agenda para a modernização dos sistemas de ensino superior na Europa
(Comissão Europeia, 2011) onde é patente o foco no investimento na educação como necessário à reestruturação da economia e da
sociedade. Noutra comunicação da Comissão Europeia - Melhorar e modernizar o ensino, a preocupação em criar um capital humano
“altamente qualificado” também é claro, podendo ler-se: “O ensino de qualidade para todos é fundamental para a coesão social e para
uma sociedade aberta. Um ensino de qualidade é muito mais do que um investimento económico. É essencial para o desenvolvimento
pessoal, social e profissional, bem como para a empregabilidade ao longo da vida. Pode também ser uma das formas mais eficazes de
atenuar as desigualdades socioeconómicas e promover a inclusão social” (Comissão Europeia, 2016, p. 2).
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relacionada com a meta de transformar a UE numa potência mundial, com uma economia
dinâmica e potente, baseada no conhecimento. A inclusão de vários indicadores acerca
do nível geral da educação da população na publicação anual da Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) – Education at a Glance – aponta,
desde 1992, na mesma direção.
Focados em manterem uma posição sólida no mercado competitivo a nível global,
muitos são os Governos que evidenciam preocupações com a melhoria dos seus Sistemas
Educativos (Matete, 2009; Seiça, 2014). Chamam as escolas a uma adaptação rápida às
novas tecnologias, produzindo uma força de trabalho competitiva. Discute-se, na verdade,
o facto de a educação de qualidade ser uma despesa inevitável a ter em conta em cada
país. Já Ishumi (1978), há mais de quatro décadas atrás, afirmava que uma educação de
qualidade era um fenómeno universal, trunfo que sustentaria e perpetuaria os seres
humanos.
Em crítica aos economistas que veem a educação como um investimento e não
como um direito, ferramenta de libertação e processo de emancipação Brock-Utne afirma:
“Education sector is not just any public sector, it is an investment sector, a sector dealing
with human capital. When the right investments are made, the benefits both for individual
and the society will be great” (2006, p.12). À semelhança de Brock-Utne, também Dewey
critica esta visão da educação descentrada de fins humanistas ao considerar que “Cada
geração tende a educar os jovens para se adequarem ao mundo presente, em vez de
atender à finalidade própria da educação: a promoção da melhor realização possível da
humanidade, enquanto humanidade” (2007, p. 94), patenteando a ideia de que o único
fim da educação deveria ser gerar mais educação17. No entanto, a verdade é que a
educação é, também, um investimento. A diferença reside no facto de, sendo um trabalho
intensivo, os seus frutos demorarem mais tempo a aparecer, ao invés daquilo que acontece
com outros investimentos como são exemplo as redes de estradas, edifícios ou outras
infraestruturas (Matete, 2009). Nesta linha argumentativa Castells (2000) alega que a
infraestrutura mais importante da economia numa época contemporânea é o cérebro
humano de uma sociedade, pois permite uma ligação com os cérebros do mundo. Para
Becker, “while all forms of capital are important, including machinery, factories, and
financial capital, human capital is the most significant” (2003, p. 3).
Dewey assume que, numa sociedade democrática, “o objetivo da educação é permitir que os indivíduos continuem a sua educação
– ou que o objecto ou recompensa da aprendizagem seja uma capacidade contínua para o crescimento” (2007, p. 98), considerando
inútil estabelecer um objetivo final à educação, que subordine todos os outros.
17

52

Como antes referimos, a preocupação com a qualidade da educação surgiu em
vários lugares de forma paralela à expansão e generalização da escolaridade obrigatória.
A emersão e a propagação de um novo discurso político-educativo centrado na qualidade
foi-se fazendo notar à medida que os países iam alcançando a meta da educação para
todos, entendida como uma escolarização obrigatória de duração maior que a tradicional.
Por outras palavras, a expansão quantitativa da educação foi, gradualmente, dando lugar
a um esforço de natureza qualitativa e, consequentemente, a um novo discurso político.
Não é, portanto, de estranhar que a busca pela melhoria da qualidade da educação tivesse
aparecido mais cedo nos países apontados como mais desenvolvidos18. Já em 1983, um
relatório da OECD (1983) chamava a atenção para as alterações que deveriam surgir nos
anos seguintes, afirmando que seria uma prioridade, nos dez anos seguintes à sua
publicação, melhorar a qualidade da escolaridade obrigatória. Diz, ainda, que todos os
países membros empreenderam grandes esforços económicos tanto com equipamentos
escolares, como na realização de reformas educativas estruturais e curriculares. Tais
esforços, sublinha, alcançaram um êxito considerável medido, na sua generalidade, em
termos materiais. O relatório (OECD, 1983) aponta para uma nova fase que exigiria uma
melhoria em aspetos menos tangíveis, mais abstratos, necessariamente mais difíceis de
alcançar se comparados com o cumprimento de metas quantitativas.
Entre os resultados mais visíveis deste novo ciclo das políticas educativas há que
referir a celebração, em novembro de 1990, em Paris, de uma reunião entre os ministros
responsáveis pela educação dos países membros da OCDE, dedicada ao tema Uma
educação e uma formação de qualidade para todos. Pelo nome se adivinha que, durante
a década de noventa, o objetivo das políticas educativas destes países deveria consistir no
combate à exclusão e estimular o talento de todos os cidadãos. Uma educação
caracterizada, precisamente, pela sua qualidade (OCDE, 1992).
Lembramos, no entanto, que esta tendência não era predominante a uma escala
mundial no início dos anos noventa. De facto, apenas alguns meses antes da reunião em
Paris tinha sido celebrada a importante Conferência de Jomtien19, em 1990, com o lema
18

Considerem-se os países mais desenvolvidos como os que têm as melhores condições médico-sanitárias, ciência e tecnologia mais
avançadas e melhores indicadores de desenvolvimento (UNESCO, 2003).
19
Da Conferência de Jomtien surgiu uma Declaração sobre Educação para Todos. Esta conferência realizada na cidade de Jomtien,
na Tailândia, fornece definições e novas abordagens sobre as necessidades básicas de aprendizagem, tendo em vista a criação de
compromissos mundiais no que respeita ao garante, para todas as pessoas, de conhecimentos básicos necessários a uma vida digna,
visando uma sociedade mais humana e mais justa. A Declaração de Jomtien é considerado um dos principais documentos mundiais
sobre educação, ao lado da Convenção de Direitos da Criança (1988) e da Declaração de Salamanca (1994). De acordo com esta, cada
pessoa - criança, jovem ou adulto - deve estar em condições de aproveitar as oportunidades educativas voltadas para satisfazer as suas
necessidades básicas de aprendizagem. Essas necessidades compreendem tanto os instrumentos essenciais para a aprendizagem (como
a leitura e a escrita, a expressão oral, o cálculo, a resolução de problemas), quanto os conteúdos básicos da aprendizagem (como
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Educação para Todos, que serviria como motor de arranque para a implementação de
várias iniciativas internacionais. A ligeira, mas significativa, nuance diferenciadora entre
os dois títulos evidencia que o nível de desenvolvimento educativo nos países da OCDE
nestes anos estava longe de ser uma realidade global generalizada. No entanto, esta dúvida
colocada em torno do alcance de uma qualidade superior constituía um desafio
fundamental que, mais tarde ou mais cedo, deveria abranger todos os Sistemas
Educativos, sem exceção (Tiana, 2009).
Pese embora o facto desta preocupação ser mais visível nos países retoricamente
mais desenvolvidos, é importante notarmos que não foram os únicos a manifestar
interesse em adotar novas políticas educativas de melhoria da qualidade da educação.
Exemplo disso são os países da América Latina que marcaram a sua opinião através dos
investigadores da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (FLACSO20) que
insistiram, reiteradamente, na ideia de que a qualidade da educação era a única garantia
na luta contra a exclusão e as desigualdades (Marchesi, Tedesco, Coll, 2011). Na opinião
destes investigadores, a mera escolarização não asseguraria a igualdade perante a
educação, sendo a qualidade do ensino um requisito indispensável para a consecução
desse objetivo uma vez que, um ensino com a mesma duração, mas com uma qualidade
diferente, continuaria a ser fonte de desigualdades (Filmus, 1993).
Não obstante, apenas dez anos mais tarde a situação havia evoluído notavelmente.
Se a Conferência de Jomtien, em 1990, tinha expressado a sua preocupação por tornar
realidade uma educação acessível a todos, a de Dakar21, em 2000, incluía no seu campo
de ação uma referência expressa à importância da qualidade da educação, afirmando-se
que a educação “is at the heart of basic education, but with nearly 1 billion illiterate adults
and tens of millions of children still out of school, it is painfully obvious that this vision
conhecimentos, habilidades, valores e atitudes), necessários para que os seres humanos possam sobreviver e desenvolver plenamente
as suas potencialidades, viver e trabalhar com dignidade, participar plenamente no seu desenvolvimento, melhorar a qualidade de
vida, tomar decisões fundamentadas e continuar a sua aprendizagem de forma autónoma.
20
A FLACSO é uma organização intergovernamental, regional e autónoma da América Latina e Caribe dedicada à investigação, à
docência e à difusão das Ciências Sociais. Foi criada a 16 de abril de 1957 por iniciativa da UNESCO na Conferência LatinoAmericana de Ciências Sociais, no Rio de Janeiro. É constituída por 18 Estados Membros que, atualmente, desenvolvem atividades
académicas em 13 países da América Latina e do Caribe. Tem-se consolidado como organismo internacional latino-americano e
carebiano de carácter académico autónomo, dedicado à promoção do ensino, investigação e, como ponto de encontro, ao diálogo e
cooperação entre academia e o mundo das políticas públicas.
21
Objetivos da Conferência de Dakar: a) estender e melhorar a proteção e educação integral da primeira infância, especialmente para
as crianças mais vulneráveis e desfavorecidas; b) garantir que antes do ano de 2015 todas as crianças, sobretudo as de sexo feminino
e as que se encontram mais desfavorecidas, tenham acesso a um ensino primário gratuito e obrigatório de boa qualidade, e o terminem;
c) zelar pela satisfação das necessidades de aprendizagem de todos os jovens e adultos, mediante um acesso equitativo a uma
aprendizagem adequada e a programas de preparação para a vida ativa; d) aumentar o número de adultos alfabetizados em 50% e
facilitar o acesso equitativo a todos os adultos à educação básica e à educação permanente; e) eliminar as disparidades entre géneros
no ensino primário e secundário e alcançar a igualdade entre géneros, garantido, particularmente aos jovens, um acesso pleno e
equitativo a uma educação básica de boa qualidade, bem como um bom rendimento; f) melhorar todos os aspetos qualitativos da
educação, garantindo os parâmetros mais elevados, de modo a conseguir resultados de aprendizagem reconhecidos e mensuráveis,
especialmente na leitura, escrita, matemática e aritmética práticas.
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is far from realized” (The World Education Forum, 2000, p. 32). Como resultado dessa
mudança de preocupações educacionais dos países teoricamente menos desenvolvidos,
no sexto objetivo deste Fórum Mundial para a Educação lia-se: “improving all aspects
of the quality of education and ensuring excellence of all so that recognized and
measurable learning outcomes are achieved by all, especially in literacy, numeracy and
essential life skills” (The World Education Forum, 2000, p. 8).
Considerando a situação que existia no começo dos anos noventa e a sua evolução
na década seguinte, o certo é que quase vinte anos depois, a universalização da educação
básica tem-se conseguido e, de forma paralela, tem-se alargado consideravelmente, a
preocupação por uma educação de qualidade superior.

1.1.1. O foco nos resultados
Numa perspetiva internacional, com mais incidência nos países ocidentais, temos
assistido ao predomínio do neoliberalismo que, em sucessivas décadas, tem consolidado
um modelo baseado na redução progressiva daquilo a que chama de Estado-providência
(Afonso, 1999; Ball, 2004), mediante a privatização das empresas públicas e da redução
dos direitos básicos reconhecidos pelo Estado Social, nomeadamente: o direito ao
trabalho em condições justas; à proteção social; o direito à educação garantida pelo
Estado; o direito a um serviço sanitário de qualidade: e o direito a um envelhecimento
digno com um sistema de pensões justas e dignas (Rubia, 2013). Estas decisões políticas
surgem em resposta aos desafios e oportunidades heterogêneos e complexos da
globalização e constituem o que Ball designa de “politics of ‘not governing too much’”
(2018, p. 1). Observa-se, assim, uma tendência crescente de políticas educativas
determinadas por modelos internacionais, influenciadas por interesses económicos de
países capitalistas mais desenvolvidos (Pacheco, 2011; Fabela-Cárdenas, García-Treviño,
2014) que põem em risco a construção de uma escola assente em valores democráticos.
Na construção de uma escola democrática é importante que se tenha em conta que
a formação deve ser dirigida para o desenvolvimento de cidadãos possuidores de uma
atitude crítica e reflexiva, autodeterminados e disponíveis para a participação (Costa,
1996; Lima, 2013; Dewey, 2007; Carvalho, 2009a; Torres, 2011a) , tarefa dificultada se
o foco das políticas educativas e das lideranças estiver apenas nos resultados dos alunos.
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Se, “Teoricamente, ninguém põe em causa a importância da escola em estimular bons
hábitos de pensar”, tal não se “reconhece na prática como se reconhece em teoria”
(Dewey, 2007, p. 140). Da conceção de escola como espaço público surge um potencial
emancipatório e construtivo, “caracterizado como espaço de discussão e instauração de
uma ordem normativa democrática” (Seiça, 2014, p. 58). Da conceção de escola
mercantilizada, baseada numa racionalidade instrumental, focada na produtividade e na
eficiência, surge a limitação ao aparecimento de uma racionalidade emancipatória e
democrática, não permitindo que os atores educativos adotem uma postura ativa e de
envolvimento efetivo (Carvalho, 2013). Desta realidade irromperão sujeitos cativos de
“hábitos rotineiros e do controlo autoritário dos outros, que sabem o que vão fazer e que
não são especialmente escrupulosos, relativamente aos meios que empregam” (Dewey,
2007, p. 140).
Partindo dos vários referenciais e dos princípios reguladores das políticas públicas
educativas parece inegável que a escola e os sujeitos que dela fazem parte são
atravessados por diversas racionalidades. Mas, quando em causa está o aumento da
produtividade, a escola e a educação convertem-se em instrumentos eficazes ao serviço
do poder dominante potenciando o retrocesso dos sujeitos pela opressão do pensamento
e da experiência humana, num cenário assente na “superioridade da racionalidade
económico-empresarial” (Lima, 2015, p. 1341). Com efeito, a influência neoliberal que
provoca o deslocamento do domínio democrático para o da modernização22 levará a uma
despolitização e desideologização da organização e da administração educativa.
A influência neoliberal no campo educativo pode ser facilmente observada através
da importância que as políticas educativas têm dado aos exames padronizados. Olhar a
padronização dos exames como uma aproximação do modelo educativo europeu ao
modelo norte-americano permite constatar que o conceito de educação de qualidade se
tem reduzido aos resultados das provas, modificado a maneira de entender e conceber a
educação. Do ponto de vista de Collet-Sabé e Ball (2019), estes exames constituem uma
das modalidades usadas pelos governos neoliberais para conhecerem o estado da
educação, numa lógica de governo por cálculo (Bradbury, Robert-Homes, 2017). Este
modelo parece condicionar e reduzir aquilo que se entende por “bom currículo”, “boa
escola” ou “bom aluno”, fazendo-os depender, essencialmente, dos resultados obtidos. O
Recuperando Lima, como modernização entendemos a “racionalização, eficácia, eficiência, alcance da
solução certa, optimização, relação favorável custo/benefício, progresso” (1994, p. 120).
22
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aluno fica, assim, subordinado à escola e não a escola ao aluno, uma vez que as escolas
selecionam os alunos que potencialmente irão obter bons resultados, rejeitando os que, à
partida, poderão vir a ser um constrangimento a essa finalidade.
Deste ponto de vista, a qualidade da educação vê-se restringida à produção de
(bons) resultados para as provas finais não havendo espaço para uma verdadeira
pedagogia, nem para o debate sobre o currículo, embora uma das principais discordâncias
esteja relacionada com os conteúdos a serem ensinados. Sem discussões, o foco está em
ensinar o que produz melhores resultados nos exames. A linguagem dos padrões e das
competências definirá o conceito de qualidade, mas esta é uma qualidade à qual escapam
certas habilidades pois é impossível reduzir valores e habilidades completas a simples
categorias. A escola não pode ser entendida à margem de valores e da cidadania crítica
(Lima, 2013), reduzi-la à produção de conhecimento para resolução de provas ou exames
é destruir as garantias sociais que lhe compete. Neste âmbito, as provas são instrumentos
de avaliação redutores por ignorarem muitas das competências que o sistema educativo
deve desenvolver. Competências de natureza pessoal e social essenciais no mundo atual
que os exames não avaliam, ou fazem-no de uma forma deficitária. A este respeito Alves
refere não valer a pena
perder tempo com aqueles conteúdos e aquelas metodologias que o exame
desconsidera: o trabalho em equipa tende a desaparecer; o trabalho laboratorial, idem;
as visitas de estudo e os estudos de campo, idem; os objetivos ligados à pesquisa e ao
contraditório tendem a ficar entre parêntesis; os debates, idem… (2013, p. 165).

Não conseguindo listar os efeitos repercussivos gerados pelos exames no
desenvolvimento das pessoas, o autor revela preocupações com aquilo que os alunos
poderão deixar de aprender pela adoção dos exames como principal meio avaliativo, e o
impacto dessas ausências na vida pessoal, social e profissional destes pois, como referem
Rodrigues e Esteves, “apenas o conhecimento medido pelos exames nacionais parece ser
tido em conta nas escolas” (2012, p. 144).
Este cenário é, aliás, assinalado por diversos autores (Barriga, 1990; Ball,
1993; Hout, Elliot, 2011; Oliveira, Menegão, 2012; Alves, 2013; Rubia, 2013; Pacheco,
Marques, 2015; Saul, 2015; Guimarães, Morgado, 2016; Lemos, Ribeiro, Rocha, 2017;
Figueiredo, Leite, Fernandes, 2019; Palacios-Mena, Chaves-Contreras, Martin-Moreno,
2020) que defendem a ideia de que estas medidas políticas, de pendor mais
homogeneizante, são encorajadoras de comportamentos sistemáticos e rotineiros e que,
por consequência, trarão “uma pressão acrescida na escolha dos processos didáticos a se
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desenvolver com os alunos, empurrando, muitas vezes, os professores para seguirem o
que está definido numa lógica top-down” (Figueiredo, Leite, Fernandes, 2019, p. 3).
Como as provas avaliam a matemática e competências de leitura/interpretação, as escolas
acabam por deixar de lado conteúdos como as artes, a formação para a cidadania ou para
o empreendedorismo, para se centrarem naquilo que irá ser avaliado (Rubia, 2013;
Guimarães, Morgado, 2016) ensinando apenas para as provas, de maneira sistemática e
rotineira.
Os testes padronizados e os exames, além de desvirtuarem o currículo, acabam
por lançar uma “visão embaçada sobre o ensino e a aprendizagem e empobrecem os
objectivos curriculares a fim de poderem medi-los” (Sobrinho, 2000, p. 97). A pressão
criada à volta do aumento das notas dos exames pode levar à produção de resultados mais
elevados, mas, ao mesmo tempo, a uma educação de, possivelmente, pior qualidade. Ao
concentrarem-se excessivamente em ensinar aquilo que conta para os esquemas de
responsabilização, os professores acabam por perder outras dimensões da formação23,
restringindo o ensino à “pedagogia do exame” (Barriga, 1990), ao “teach to the test”
(Ball, 1993) ou ao “treinamento para os testes” (Oliveira, Manegão, 2012). Um ensino
que, nas palavras de Pacheco e Marques, “origina uma aprendizagem apressada, fazendo
com que os professores se tornem meros funcionários do ato pedagógico que acontece na
sala de aula […] e como se tornam em fatores de recentralização do currículo, os testes
condicionam a autonomia pedagógica dos professores” (2015, p. 44). Uma aprendizagem
que pode prejudicar os alunos menos adaptados às exigências standard da educação pois
“Às vezes, as mentes mais brilhantes e inteligentes não brilham em testes padronizados
porque não têm mentes padronizadas” (Ravitch24).
Neste contexto, a educação apresenta-se como “domesticadora” e os alunos
assumem uma “atitude passiva frente a conhecimentos prontos, que lhes são transferidos,
ou depositados […] sem a intenção e possibilidade de criação de conhecimentos
significativos que sirvam aos propósitos de uma leitura crítica da realidade, com
perspetivas de a transformar” (Saul, 2015, p. 1303). Esta passividade induzida por uma
racionalidade instrumental “é propagada pela transformação dos intervenientes na escola

A este respeito Terrasêca destaca o “excesso de influência e de protagonismo das avaliações externas” levando a que o trabalho das
escolas se oriente no sentido de responder de forma direta e imediata a essas avaliações, deixando para segundo plano as finalidades
e responsabilidades dos sistemas educativos, para além de “circunscrever a educação escolar ao ensino das questões básicas (back to
basics), instando, ainda que indiretamente, os professores a treinar os seus alunos para responder aos testes e aos exames externos”
(2011, p. 128).
24
Consultado a 29/4/2020 de https://dianeravitch.com/
23
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em meros recetores de corpos de informações enformados por determinados valores sem
preocupação de justificação” (Carvalho, 2017a, p. 41). Estaremos perante uma realidade
educativa que Freire (1975a) caracteriza de domesticada, orientada pelo dirigismo e pela
dominação, características próprias da educação bancária25, dominadora e promotora de
comportamentos alienados (Freire, 1975b). Esta perspetiva mercantil do conceito de
qualidade educativa valoriza, tendencialmente, o que é mensurável e evita aquilo que
possa influenciar negativamente aquela medição. Assim, quando a qualidade é medida
em termos de resultados escolares aferidos a partir dos desempenhos nos exames, as
escolas são persuadidas a centrarem esforços na preparação dos alunos para esses testes,
para que sejam bem-sucedidos nestes momentos.
E no mundo-dos-sistemas o que mais ordena são as estruturas, as normas, as
aparências, o brilho das superfícies, as médias, os ratios, a legitimação política. Não
admira, pois, que esta colonização se organize e mantenha pois não põe em causa a
lógica global do sistema de estratificação das oportunidades de vida (Alves, 2008, p.
281).

Em Portugal, o sucesso das aprendizagens aferido a partir dos resultados dos
exames ou de provas correspondentes vem da altura da 1.ª República com a
institucionalização dos exames de final de ano para os alunos dos 1.º e 2.º graus da
instrução primária. Carneiro e Afonso (2008), reportando-se a estes exames que,
recordemos, foram reintroduzidos no Sistema Educativo português26 entre 2013 e 2015,
referem terem sido criados com o intuito de manter os professores sob pressão de forma
a não descurarem o seu empenho e, embora lhes reconheçam algo de positivo, são de
opinião de que deixam de considerar alguma falta de sensibilidade em relação à violência
emocional que constituem para as crianças, o condicionamento da atividade escolar pela
preocupação do exame final focado não na consolidação das aprendizagens, mas na
automatização das respostas, no sentido de se enquadrarem convenientemente no
tradicional esquema dos exames.
Tendo em conta a complexidade das organizações escolares, a sua avaliação não
pode ser reduzida a procedimentos técnicos, ainda que eruditos, orientados por

Numa perspetiva de “educação bancária”, Freire elucida: “Em lugar de comunicar-se, o educador faz ‘comunicados’ e depósitos
que os educandos, meras incidências, recebem pacientemente, memorizam e repetem. Eis a concepção ‘bancária’ da educação, em
que a única margem de ação que se oferece aos educandos é a de receberem os depósitos, guardá-los e arquivá-los. Margem para
serem colecionadores ou fixadores das coisas que arquivam” (1975a, p. 33).
26
“No que diz respeito a Portugal, os exames nacionais foram uma pedra angular do sistema educativo durante quase meio século de
regime autoritário e não terá sido por acaso que os mesmos foram postos em questão e abolidos após a Revolução dos Cravos de abril
de 1974. Porém, passadas duas décadas, e completada a normalização que repôs o capitalismo e a democracia representativa na
sociedade portuguesa, os governos mais neoconservadores e neoliberais (mas não apenas esses) foram gradualmente reintroduzindo
os exames nacionais, agora já não na sua forma tradicional, mas com a nova configuração de provas de avaliação padronizadas ou de
testes estandardizados” (Afonso, 2014, p. 496).
25
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preocupações métricas, por mais imperativas que se apresentem (Guerra, 2002a; Afonso,
2003) pois a ênfase colocada no mensurável induz a um paradigma de educação contábil
(Lima, 1997), subordinado a uma agenda gerencialista e tecnocrática que revaloriza
“concepções mecanicistas das organizações e da administração educativas”, ao mesmo
tempo que despreza, ou secundariza, “os processos e os resultados mais difíceis de
contabilizar” (Lima,1997, p. 55), desvalorizando correntes de educação para a
democracia27 e de construção da cidadania (Lima, 2007). Nesta conjuntura, a eficiência e
o desempenho acabam por se manifestar de forma prioritária nas políticas públicas
educativas.
A encruzilhada vivida hoje pelas escolas entre proporcionar indicadores que
permitam à tutela e às direções aferir a qualidade da escola na sua “versão mercantil”, e
criar formas de avaliação congruentes com as respetivas culturas organizacionais ou com
um determinado ethos, é geradora de grandes tensões (Correia, Fialho, 2015) e, tratandose a escola de uma “organização educativa complexa”, a ação refletirá o “jogo dos atores
educativos” não se reduzindo apenas a “perspetivas técnicas de gestão ou de eficácia
stricto sensu” (Nóvoa, 1992, p. 16).
Tudo isto poderá provocar o desaparecimento de experiências inovadoras,
obrigando as escolas a colocarem em marcha metodologias de aprendizagem diferentes,
de carácter tradicional, para que os seus alunos não sejam prejudicados nos exames
padronizados, suportando o retorno a modelos ligados à memorização, onde dominar a
técnica é tão importante como recordar e relacionar os conteúdos aprendidos.
Neste contexto, o professor tenderá cada vez menos a trabalhar com as crianças, para
passar a trabalhar as crianças para que estas brilhem nos testes. As escolas, naturalmente,
envolver-se-ão cada vez menos nos absorventes e exigentes processos de promoção do
sucesso educativo, para se dedicarem a vistosas encenações de fabricação dos resultados.
Aqui, mais importante do que a autenticidade, parece ser a plasticidade, ou seja, a
capacidade de ajustamento às demandas do momento (Sá, 2009, p. 104).

Nestas provas nada poderá comprovar se o aluno é capaz de aplicar os seus
conhecimentos a situações reais da vida quotidiana, nada comprova a sua capacidade
criativa para mostrar novas dimensões de um problema, nada comprova a sua capacidade
reflexiva, nada comprova a sua capacidade crítica e de análise. Outra das consequências
poderá ser a desmotivação dos alunos e o desinteresse pelo conhecimento e pelas

Refere Rosseau que “Rigorosamente falando, nunca existiu verdadeira democracia nem jamais existirá, pois um governo perfeito
não convirá aos homens (2001, p. 94).
27
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aprendizagens ao descobrirem que as provas finais só valorizarão a retenção dos
conteúdos, não tendo em conta os contextos e outras habilidades.
Em meados do século XX, Sorokin apontava para os riscos do que chamava de
“testomania” e “testocracy” (1965, p. 51) que levariam a que grande parte dos indivíduos
fosse testada, do nascimento à morte, antes e depois de acontecimentos importantes na
sua vida. Apontando para os riscos de uma cultura avaliativa fortemente alicerçada em
testes padronizados e relembrando as limitações associadas aos juízos de valor que se
podem criar com base nos resultados que estes venham a produzir, o autor recorda que os
exames dominaram mesmo quando Tolstoi apresentava notas baixas em produções
escritas, Hegel não satisfazia em filosofia, e Verdi não era tido em conta no conservatório
de Milão.
Acreditando que tudo é suscetível de ser avaliado e medido, de que tudo o que é
medido é verdadeiro, e de que tudo se pode comparar, os resultados não passarão de dados
correspondentes a uma “realidade objetiva, sem mediações teóricas, políticas e outras
capazes de produzir, ou de fabricar, a realidade, não sendo, portanto, construções sociais
engendradas pelos próprios referenciais e critérios de avaliação” (Lima, 2015, p. 1343).
Assistimos a uma desvalorização dos processos e dos resultados mais difíceis de captar,
favorecendo-se a “estandardização e a exterioridade, a quantificação e a distância” (Lima,
2015, p. 1343).
O facto da aplicação de tão grande número de testes padronizados poder trazer
consequências menos desejáveis, tem feito com que alguns autores os critiquem
fortemente, considerando que “a verdadeira vítima desta obstinação é a qualidade do
ensino” (Ravitch, 2010, p. 9). Para os que defendem o foco colocado no mesurável, os
professores eficientes são capazes de resolver o problema da disparidade de desempenho
entre alunos de grupos sociais distintos. Podendo, a formação de equipas constantes de
professores eficientes, ser concretizada se os administradores pudessem dispensar à
vontade os ineficientes e estabelecessem o pagamento dos ordenados de acordo com os
resultados quantitativos dos seus estudantes. No entanto, o facto dos professores serem
julgados com base apenas em resultados mensuráveis pode levar a uma desvalorização
da sua experiência e qualificação (Oliveira, Menegão, 2012).
Na verdade, para Lima, esta educação contábil, focada na eficácia e na eficiência
definidas através de metáforas produtivistas e do discurso da qualidade, da avaliação, dos
resultados e do rigor, “vem definindo a educação que conta – aquela que é orientada
61

segundo objetivos precisos e que, dessa forma, se torna contável através da ação de
instâncias de contadoria e dos respetivos agentes e processos contadores” (2002a, p.106),
centrados no cálculo e na medição dos resultados (desacreditando os processos e os
resultados de contabilização mais difícil), favorecendo a estandardização (em detrimento
da diversidade), apoiando-se em regras burocráticas e em tecnologias estáveis e
rotineiras, favorecendo a deterioração e rutura dos processos educativos em unidades
elementares mais simples, passiveis de “mercadorização” (Lima, 2002a, p. 107). Partindo
do cálculo objetivo e da medição dos resultados, os processos e os resultados mais difíceis
de captar e medir são desvalorizados, em prol do favorecimento da padronização, da
exterioridade e da quantificação (Lima, 2015). Esta tendência de mercado no setor
educativo, ao tencionar prestar serviços aos seus clientes (alunos), atenua as finalidades
sociais contempladas na escola convertendo-a numa “organização cujo funcionamento,
em grande parte, é plagiado do empresarial” (Carvalho, 2009, p. 143). Nesta busca pela
satisfação e atração de alunos e famílias tudo aquilo que for passível de comparação e
mensuração passa a ser fundamental pois é neles que se basearão as escolhas dos
“clientes”.
Numa realidade mercantilizada da educação importa não passarem despercebidos
os truques e atalhos usados para atingir os resultados desejados: a manipulação da
população testada (através da seleção de alunos, por exemplo); a diminuição dos níveis
de exigência dos testes; ou a realidade vivida por muitos dos estudantes mais necessitados
ao receberem menos atenção por parte dos professores por estes se concentrarem mais
nos alunos que se aproximam mais da média, nos que demonstram maior probabilidade
de progressão a curto prazo e permitem elevar a média de desempenho (Neal,
Schanzenbach, 2010).
Esta lógica de mercado não é, também ela, adequada à promoção da educação
pública. A competição por bons clientes (alunos que garantam resultados quantitativos
mais elevados) e o atendimento ao público de forma diferenciada perdem o sentido
quando levados para a esfera pública, responsável por promover e garantir direitos sociais
para todos os cidadãos, independentemente do poder político e do jogo de interesses do
mercado privado. Concordamos com Oliveira e Menegão ao referirem que “As esferas
pública e privada podem coexistir, mas possuem objetivos de natureza distinta e devem
ser regidas de acordo com uma lógica coerente com os seus objetivos” (2012, p. 655).
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Destes pontos de vista surge uma visão abrangente segundo a qual a educação não
deve apenas objetivar a construção de conhecimento científico como, também, mobilizar
este conhecimento de forma crítica, formando cidadãos autónomos e responsáveis,
capazes de tomarem decisões coerentes e fundamentadas. Manifesta-se, assim, a criação
de um movimento defensor da substituição das lógicas de mercado e da competição pelas
da “investigação crítica, que mostre aos estudantes a relevância do questionamento, da
análise e da escrita sobre temas políticos e sociais, o valor da aprendizagem e do uso dos
instrumentos da democracia e os seus efeitos sociais” (Seiça, 2014, p. 55).
No entanto, tendo em conta a mobilização e influência de tão grande número de
pessoas, os sistemas educativos acabam por exigir o uso de muitos recursos para o seu
funcionamento e, como atrás referimos, influenciar de maneira direta o desenvolvimento
económico e social dos povos tornando-se legítimo que se pergunte pelos resultados deste
investimento. Ou seja, não podemos questionar-nos apenas pela suficiência dos recursos
disponíveis e pela sua adequação, pela atuação dos professores, dos diretores e dos
administradores educativos ou pela organização e funcionamento das escolas. Há,
também, que perguntar pelos resultados dos alunos.
No intuito de avaliar o grau de qualidade que determinada escola oferece, também
é legítimo perguntar-se pelos resultados, em termos quantitativos, desde que, claro, não
sejam analisados isoladamente e não substituam a avaliação em campo de profissionais
experientes na área educativa. Para isso utilizam-se diversas abordagens entre as quais,
as provas periódicas ou exames finais padronizados. Na impossibilidade de encontrar uma
medida rigorosa para aferir os conhecimentos dos alunos, os defensores da aplicação de
exames padronizados, argumentam com o facto de ser importante um olhar externo que
introduza alguma objetividade no juízo de valor sobre o mérito de cada um; que os exames
são um bom instrumento para criar resistência para a vida mediante o enfrentar de um
obstáculo e como forma de seleção para ocupar um lugar cuja oferta é inferior à procura;
que permitem aos alunos situarem-se por relação aos outros; proporcionam um esforço
de síntese e integração de conhecimentos pois obrigam a rever, sistematizar, organizar
conteúdos ensinados; aferem a qualidade do trabalho das escolas e dos professores;
proporcionam um feedback para o professor ajudando-o a rever os seus métodos e a
melhorar as formas de ensinar e, por último, os exames fixam o essencial que é preciso
ensinar e aprender, aumentam a pressão sobre alunos e professores, criando ambientes de
exigência que melhoram os desempenhos dos intervenientes (Alves, 2013). De entre
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todos, este último argumento, tem um largo uso social e mediático embora não haja dados
que o demonstrem e o caso do sistema educativo finlandês28 é bom exemplo da
insustentabilidade do argumento. Crato (2006), defendendo uma posição favorável à
realização de exames, afirma que o facto de os exames estabelecerem metas poderá, por
si só, levar a um incentivo dos alunos a lutarem para as ultrapassar. Acrescenta, ainda,
que podem ser vistos como ferramenta de orientação de percursos escolares na medida
em que podem encaminhar os alunos com mais dificuldades para vias alternativas. Para
o autor, as questões que se levantam em torno da pertinência da realização, ou não, dos
exames gira em torno da forma como são feitos considerando que podem ser “bem feitos
ou mal feitos. Podem privilegiar a memorização ou podem privilegiar o raciocínio. Podem
dirigir-se à solução mecânica de exercícios ou podem dirigir-se à aplicação criativa de
técnicas e conceitos” (2006, p. 49). Justino também defende a ideia de que o exame
constitui um “referencial de exigência, um instrumento de aferição e avaliação de
competências e capacidades, um contributo fundamental para o trabalho de orientação”
(2005, p. 17). E, nesta linha argumentativa, destacamos ainda Fiolhais ao considerar que
“o sistema educativo se [torna] com eles [exames] mais rigoroso, mais transparente e mais
ligado à comunidade” (2012, p. 10).
Justificando e incentivando esta aferição padronizada podem ler-se, no Guião
Organizativo do Observatório da Qualidade da Escola29 que os princípios que norteiam
o documento são “inspirados nos estudos das escolas de qualidade, nas teorias de gestão
e nas teorias da qualidade total” (Clímaco, 1995, p. 14). Mais se acrescenta que “as
alterações de qualidade de uma escola refletem-se em primeiro lugar nos resultados dos
alunos”, salvaguardando a ideia de que “aquilo que se mede alcança-se mais facilmente”
(Clímaco, 1995, p. 14).
Atualmente esta abordagem parece indiscutível, como evidencia o número
crescente de iniciativas postas em marcha. As provas aplicadas pelos diversos sistemas
nacionais de avaliação estão centradas em algumas áreas prioritárias ou em aspetos mais
amplos do currículo, assim como estudos internacionais – Programme for International

28

Uma das características do sistema educativo finlandês é a ausência, quase completa, de testes padronizados externos de rendimento
escolar. Os alunos apenas são confrontados com a necessidade de realizarem testes aos 18 ou 19 anos, com vistas à entrada nas
universidades (Bastos, 2017). “Finland does not have a system of standardised testing or test-based accountability. It does not have
systems of competitive choice between schools or order its schools in public performance rankings. (…) all schools must be good
enough and there is no reason to have elite schools and bad schools. If schools have difficulty, the government does not intervene
punitively but opts for self-correcting systems of support and assistance.” (Hargreaves, Halász e Pont, 2008, p. 20).
29
O Guião Organizativo do Observatório da Qualidade da Escola, publicado pelo Ministério da Educação, é da autoria de Maria do
Carmo Clímaco (1995) e é apresentado como o produto do trabalho e experimentação das escolas envolvidas no Programa Educação
Para Todos.
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Student Assessment30 (PISA), Trends in International Mathematics and Science Study31
(TIMSS) ou Progress in International Reading Literacy Study32 (PIRLS) que têm
exatamente o mesmo objetivo. A influência e credibilidade destes estudos, favorecida
pela dimensão simbólica da OCDE, pelo estatuto técnico, político, económico e
transacional33 da sua atuação (Nóvoa, Yariv-Mashal, 2003; Costa, Afonso, 2009;
Henriques e Larédo, 2012; Jakobi, 2012; Braga, Cecchi, Meschi, 2013; Seller, Lingard,
2013; Lemos, 2014; Carvalho, Costa, 2015; Carvalho, 2017) é, também, reconhecida
“quando os mesmos são utilizados para fundamentar a adoção de instrumentos de
avaliação de natureza similar, embora tendo como âmbito de intervenção o território
nacional” (Coelho, 2015, p. 41). Como afirmam Nóvoa e Yariv-Mashal (2003), o peso e
o valor desta organização são imensos e as conclusões a que chega tendem a moldar os
debates políticos e a estabelecer agendas discursivas e a influenciar as políticas educativa
um pouco por todo o mundo. Para além disso, como referem, “the mass media are keen
to diffuse the results of these studies, in such a manner that reinforces a need for urgent
decisions, following lines of action that seem undisputed and uncontested, largely due to
the fact that they have been internationally asserted (2003, p. 425).
Legitimando a capacidade de transformação inerente aos processos avaliativos,
refletida na preocupação dos Estados em manter os seus mecanismos de avaliação e em
ter as suas agências, reconhece-se que a avaliação transcende as fronteiras de uma sala de
aula, de uma instituição, de um programa e até mesmo de um país. Como refere Sobrinho,
Toda a avaliação está ligada a um quadro de valores e interesses que tem a ver com
os destinos das pessoas e das sociedades. Num mundo enredado pela globalização
económica, de competição generalizada, muitos dos interesses dominantes são
transnacionais ou pertencem às grandes corporações mercantis. Não se estranha,
então, que as avaliações conduzidas pelas agências governamentais ou multilaterais

30

O PISA é um estudo internacional lançado pela OCDE em 1990, com o objetivo de avaliar se os jovens de 15 anos são capazes de
mobilizar o que aprenderam sobre matemática, ciências ou leitura na resolução de situações e problemas do quotidiano. É um projeto
baseado na idade dos alunos que se aproximam do final do ensino básico, na maior parte dos países participantes, avaliando por isso
alunos de 15 anos que frequentem pelo menos o 7º ano de escolaridade. Os estudos PISA ocorrem em ciclos de três anos; o primeiro
aconteceu em 2000 com cerca de 32 países participantes. Em cada ciclo PISA uma das três áreas avaliadas (Literacia de Matemática,
Literacia de Ciências e Literacia de Leitura) é selecionada como domínio principal. Mais informação em http://iave.pt/np4/12.html
Na primeira edição, em 2000, participaram 43 países. Em 2012 participaram 65, já com uma previsão de que o número crescesse uma
vez que, de acordo com a OECD (2015a), mais de 70 economias requereram participar na avaliação de 2015 que deverá focar-se na
Ciência.
31
O TIMSS é uma avaliação internacional do desempenho dos alunos do 4.º e do 8.º ano de escolaridade em Matemática e Ciências,
desenvolvida pela International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA), uma associação internacional
independente, constituída por instituições de investigação educacional e por agências governamentais de investigação dedicadas à
melhoria dos sistemas educativos.
32
O PIRLS é uma avaliação internacional sobre a compreensão da Leitura dos alunos do 4.º ano de escolaridade, desenvolvida pela
IEA e por agências governamentais de investigação dedicadas à melhoria da educação.
33
A este propósito, assim afirma Moutsios: “A definição das políticas de educação já não é um assunto exclusivo dos Estados.
Poderosas instituições transnacionais, nas quais grande parte dos países está incluída, são agora os principais contextos onde se
definem os objetivos educacionais mais importantes… O conhecimento está colocado no coração da competição económica global e
– por extensão – a transmissão, aquisição e certificação desse conhecimento, designadamente a educação. É por isso que as instituições
transnacionais se tornaram tão ativas na produção de orientações para as políticas de educação (2009, p. 126).
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carreguem uma forte orientação económica, e até mesmo economicista (Sobrinho,
2005, p. 16).

Não queremos com isto dizer que não deva haver discussão em torno deste
assunto. A avaliação do rendimento suscita tantas questões que não podem ser abordadas
de forma acrítica. Mas os assuntos que valem a pena ser discutidos não se referem tanto
à legitimidade, ao interesse ou à conveniência de realizar tal avaliação, como às suas
modalidades, às decisões que implica ou, especialmente, ao uso que se faz dos dados
obtidos. Assim, há algumas práticas como o uso de rankings, a adoção de posições sobre
os professores a partir dos resultados dos seus alunos, ou a emissão de juízos de valor
globais sobre os sistemas de ensino/escolas, que poderão ser criticados. Carneiro, não
ignorando os possíveis benefícios decorrentes destes programas de avaliação
internacional, é perentório ao referir que os resultados alcançados e a sua consequente
comparação têm um “efeito demolidor sobre as políticas educativas”, originando
“reflexos nefastos pelo foco dominante, senão obsessivo, por exemplo das estratégias
educacionais centradas nos resultados comparados” (2015, p. 46). Acrescenta, ainda, que
este cenário se assemelha a uma súbita descoberta da comunidade política internacional
da métrica comum centrada na medição das competências dos alunos e controlo dos
resultados educativos, numa “tomada de consciência da necessidade de se deixar invadir
pela competição absurda das políticas nacionais, ou até supranacionais, determinadas pelo
objetivo único, ou primordial, de ‘botar boa figura’ no plano internacional” (Carneiro,
2015, p. 46). Também Nóvoa faz referência ao “‘fantasma’ que sempre assombrou o
campo [educativo]: a crença de que, através da comparação, seria possível encontrar ‘a
solução’ ou, pelo menos, ‘a melhor solução’ para os problemas educativos” (2017, p. 14).
Contudo, autores há que defendem o seu uso argumentando que os rankings não devem
ser reduzidos a escalas unidimensionais, que devem ser analisados a partir da forma como
são construídos.
Poderá sempre agregar diferentes variáveis de aproximação […]. Poderá mesmo
integrar, para além dos resultados obtidos pelos alunos em provas de aferição ou
exames nacionais, outros indicadores sobre a qualidade do ensino ministrado, o nível
de abandono escolar ou as taxas de retenção. Poderá mesmo ser ponderado em função
das características socioeconómicas dos alunos de cada escola” (Justino, 2005, p. 94).

Assumindo-se como uma pesquisa internacional trienal cujo objetivo é a avaliação
dos sistemas educativos de todo o mundo e a produção de indicadores que permitam aos
responsáveis de cada país tomarem decisões que conduzam à melhoria da educação
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(OECD, 2015b), o Programa PISA exclui, desde logo, o propósito de influenciar34 as
políticas nacionais ou as direções das escolas, responsabilizando cada um dos
participantes. Contudo, se
é um fato que os resultados do PISA não interferem diretamente nas políticas
educativas, não é menos verdade que existe uma influência, e que esta é notória,
condicionando, de forma indelével, o rumo das políticas públicas de países
participantes, designadamente no que concerne a definição do que devem ser os seus
produtos e de quais as características que os consagram como bons produtos, ou seja,
de qualidade (Terrasêca, 2016, p. 116).

Esta hierarquização a que se submetem os países resultará no reforço da comparação entre
sistemas educativos, favorecendo uma harmonização dos modos de organizar os sistemas
educativos, daquilo que é mais importante ensinar e aprender, e dos saberes que devem
ser considerados válidos e legítimos. Acentua-se, assim, uma tendência uniformizadora
dos sistemas educativos e das escolas por meio da
Imposição de um quadro de valores sobre as culturas locais e regionais, e também
sobre os modos idiossincráticos como os estados e os povos têm-se afirmado ao longo
da História. E essa homogeneização vai ocorrendo, paulatinamente, ao arrepio de
qualquer forma de participação dos povos na definição de seus destinos, em uma
imposição poderosa exercida com base em um conjunto de premissas técnicoburocráticas, independentes dos modos democráticos de organização e gestão da vida
dos cidadãos, trazendo para uma plataforma exclusivamente técnica a discussão dos
modos de enfrentamento dos problemas sociais e educativos (Terrasêca, 2016, p. 162).

Carvalho e Costa35 (2015) apresentam uma posição menos pessimista da
influência do PISA na definição de políticas educativas, defendendo a inexistência de
uma transferência direta de políticas como consequência da publicação/circulação dos
resultados do PISA. Defendem que os resultados deste teste permitem a abertura e o fecho
de caminhos, estabelecendo um conjunto de possibilidades de ação pública para velhas e
novas políticas, constituindo uma ferramenta que “creates and allows the creation of new
problems and imagined new tomorrows” (2015, p. 643). Neste seguimento, acrescenta
Carvalho que “os dados e análises do PISA são criados para serem usados por atores que
são descritos como racionais e morais, responsáveis por escolhas que requerem a reflexão
e a elaboração de ‘lições’ a partir dos dados (2017, p. 114).

34

Em Portugal encontramos alguns estudos cujo objeto de estudo foca a influência da OCDE, especificamente por intermédio do
PISA, nas políticas públicas de educação. Carvalho e Costa (2011, 2015) concluem que a cobertura mediática em tornos dos resultados
deste programa em Portugal dá origem a um debate público sobre a performance dos alunos (foco nos rankings), conduzindo a uma
cada vez maior presença e influência do PISA no debate e na decisão política. O estudo de Leite e Fernandes (2012) analisa as medidas
políticas de influência internacional que, entre 1997 e 2008, desafiaram escolas e professores com novas obrigações. Sobre este assunto
considerem-se ainda: Martens, Jakobi, 2010; Coicaud, Zhang, 2011; Seller, Lingard, 2013; Ferrer, 2013; Lemos, 2014.
35
Acrescentam, ainda, que “the strength of PISA rests also in the hope it creates. PISA provides optimism about the possibility of
reform and creates confidence in national policy actors – the encouragement of having in their hands the so crucial banner of ‘need to
change’. Moreover, PISA brings the comfort of legitimizing policy problems and solutions with the blessing of putative universal,
independent, expert knowledge” (Carvalho, Costa, 2015, p. 644).
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É pouco frequente que investigadores questionem a excelência da qualidade da
análise quantitativa do PISA (Salokangas, Kaluko, 2015) no entanto, a comparabilidade
dos seus resultados, a sua abrangência limitada e as consequências políticas que dele
resultam têm sido alvo de críticas. De acordo com Rutkowski e Rutkowski, os indicadores
usados neste programa
suffer from poor psychometric properties in several participating countries. Further,
the model-to-data consistency was weak in most countries on at least one of the three
analyzed subscales, suggesting that the socioeconomic background measure, as
specified, may be of questionable reliability and validity in many participating
systems” (2013, p. 273).

Apesar do PISA recolher informação acerca da escola e do contexto dos alunos
em casa, das estratégias e dos ambientes de aprendizagem, da familiaridade com
computadores, através da aplicação de questionários de contexto, e de ser apontado por
Serrão (2015) como um contributo significativo no aperfeiçoamento da base de
conhecimento disponível, permitindo explicar relações entre desempenho escolar e as
características dos alunos, das famílias, as escolas e dos sistemas de ensino, Lemos (2014)
levanta-lhe fortes críticas.
Lemos (2014) faz um levantamento das principais críticas que podem ser
levantadas ao PISA, que condicionarão a análise dos resultados que daqui advierem. De
acordo o autor, o programa não tem em consideração as diferenças culturais de país para
país, não considera que os estudantes reagem de forma diferente a questões iguais (a
situações de testagem e avaliação) o que, por certo, levanta dúvidas no momento de
interpretar os dados. A tradução é outro aspeto levantado pelas diferenças significativas
que podem surgir em torno de um conceito ao ser traduzido para a língua oficial do país
onde o teste vai ser aplicado. O autor ressalta o facto de haver alunos que não são
avaliados na sua língua materna como, por exemplo, no Luxemburgo onde o
multilinguismo é uma realidade, ou os emigrantes de primeira geração de qualquer país
que nele participem. Outra questão tem que ver com a amostragem na medida em que
pode suscitar interrogações acerca da representatividade das amostras. A indiferença
pelos currículos nacionais é outro aspeto que o autor sublinha e que deve ser considerado
no momento de refletir sobre os resultados do PISA. Ao testar competências
exclusivamente relacionadas com a leitura, a matemática e as ciências, os resultados
apresentam uma visão parcial da educação pois deixam de fora áreas como a história, a
geografia, a educação cívica, as línguas estrangeiras, entre outras. Ao focar a atenção num
conjunto limitado de competências, o PISA pode provocar uma distorção das políticas e
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impulsionar os governos à adoção de medidas educativas economicistas, ao
desenvolverem reformas motivadas por critérios ligados à eficiência e à competitividade.
A influência e dominação destes testes também é criticada na medida em que o reforço
do uso de indicadores leva a uma governação por números. O efeito dos rankings nos
sistemas nacionais deve, também, ser considerado. Pese embora a apresentação precisa e
detalhada dos “dados sobre os domínios, contextos, atitudes e outros fatores das escolas
e dos sistemas, o efeito público dos resultados do PISA está assente nos rankings dos
países” (Lemos, 2014, p. 65). Esta realidade, sublinha Afonso (2014), tem levado à
introdução de novas avaliações e exames nacionais e, até, ao discurso sobre possíveis
relações entre os resultados dos alunos e os salários dos professores.
Numa carta aberta dirigida ao diretor do PISA, Meyer e Zahedi manifestam sérias
preocupações relativas à influência deste Programa nos sistemas educativos de países um
pouco por todo o mundo:
We assume that OECD’s PISA experts are motivated by a sincere desire to improve
education. But we fail to understand how your organization has become the global
arbiter of the means and ends of education around the world. OECD's narrow focus
on standardized testing risks turning learning into drudgery and killing the joy of
learning. As PISA has led many governments into an international competition for
higher test scores, OECD has assumed the power to shape education policy around
the world, with no debate about the necessity or limitations of OECD’s goals. We are
deeply concerned that measuring a great diversity of educational traditions and
cultures using a single, narrow, biased yardstick could, in the end, do irreparable harm
to our schools and our students (Meyer, Zahedi, 2014, p. 873).

Ainda a este respeito vejam-se os efeitos do Programa americano: No Child Left
Behind36 (NCLB) que iniciou as suas medições em 2002, tendo como objetivo melhorar
a educação do país, sendo que os resultados (a excelência deveria alcançar-se e a partir
de 2014) são muito discutíveis. Ravitch (2014), uma das impulsionadoras deste programa,
agora dececionada com os resultados, tornou público a deceção relativamente aos
resultados das avaliações e rankings que antes defendia. Para a autora, o que tem sido um
esforço deliberado para substituir a educação pública por um sistema de mercado e a
obsessão pelos exames realizados no final de cada ciclo trouxe associados resultados
perversos. Na sua opinião esta política reduz os currículos às matérias mais facilmente
avaliadas, excetuando outras tão importantes como as artes ou a cultura geral. Volta-se

36

NCLB é uma lei afeta aos níveis de ensino do pré-escolar ao 12º ano (K-12) de todas as escolas públicas dos Estados Unidos da
América. Esta controversa lei responsabiliza as escolas pela forma como as crianças aprendem e alcançam os conhecimentos,
penalizando aquelas que não mostram melhorias. O seu principal objetivo é nivelar a oferta formativa de grupos socialmente
desfavorecidos: alunos pobres, minorias; alunos com necessidades educativas especiais, responsabilizando as escolas pelo seu
progresso. Para mais detalhes veja-se a informação presente em https://www.understood.org/en/school-learning/your-childsrights/basics-about-childs-rights/how-no-child-left-behind-affects-your-child
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contra as próprias escolas por não terem em conta as características do contexto onde cada
uma está inserida, as famílias, os estudantes, e por pôr em causa as decisões e liderança
dos diretores, bem como a capacidade pedagógica dos professores e o seu
profissionalismo. E põe em causa as famílias que, inequivocamente, acabam por
relacionar a qualidade da educação com os resultados dos exames. Torna-se, portanto, de
importância elevada analisar criticamente a política verticalizada destas reformas que
desconsideram a complexidade do processo educativo cujas mudanças ocorrem de forma
progressiva, de acordo com a apropriação de significados partilhados e relações de
confiança entre autores. Como refere Freire, “formar é muito mais do que puramente
treinar o educando no desempenho de destrezas” (1997a, p. 15).
Poderá haver quem pense que dominar uma parte das competências básicas é
suficiente para demonstrar a capacidade de analisar ideias, formulá-las e demonstrá-las.
Porém, em rigor, nada indica que quem mostra a sua capacidade para analisar e interpretar
um texto ou a capacidade de raciocinar e resolver um problema é, depois, capaz de refletir
criticamente sobre uma situação no seu contexto, de apresentar soluções positivas de
forma imaginativa perante um problema e, acima de tudo, efetivá-las. A principal
consequência será a eliminação de escolas alternativas e inovadoras pela desvalorização
que lhes será feita uma vez que nestas, o fomento da convivência democrática se sobrepõe
à superação dos exames padronizados (Rubia, 2013; Leite, Fernandes, 2014). De um
ponto de vista profissional, tudo aponta para uma forte desqualificação do professor que
passa a depender, cada vez mais, de provas externas e todo o seu trabalho ficará implicado
na superação destas, abandonando os objetivos da formação integral do aluno (Véase,
1994).
Importante é estarmos cientes de que esta forma de avaliação assume uma grande
centralidade social não pelo que é, em termos pedagógicos e educativos, mas pelo que
representa, pois parece ser um
processo de regulação das aspirações sociais, um meio de estratificar as oportunidades
de vida, de assegurar uma seleção aparentemente justa que beneficia as elites letradas,
os estudantes dos grandes centros urbanos, os detentores de capital cultural e
simbólico. E é, provavelmente, por este conjunto de razões que são tão defendidos
pelos fazedores da opinião pública e acabam por ser largamente aceites (Alves, 2013,
p. 169).

Como recorda Torres, a multiplicidade de investigações desenvolvidas ao longo
das últimas décadas do século XX colocaram o foco na análise
da importância dos factores organizacionais (clima, cultura, liderança, organização
pedagógica) na produção dos resultados escolares aos mais diversos níveis:
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académico (sucesso), profissional (desempenho pedagógico dos professores),
organizacional (gestão escolar), cultural (identidade da escola). Contudo, a maioria
das investigações procurou identificar relações de causalidade entre um conjunto
limitado de variáveis organizacionais e a produção genérica de resultados (2013,
p.146).

Nos últimos anos, tem-se notado uma tendência investigativa focada e preocupada
em articular a eficácia e a mudança, com o objetivo de promover uma melhoria
permanente da eficácia. Com ligações evidentes a políticas neoliberais, esta linha de
pesquisa tem vindo a melhorar instrumentos de medição do efeito-escola, baseados na
retórica de excelência académica e na necessidade de melhoria da eficácia (Thomas,
Smees, Sammons, Mortimore, 2001; Anderman, Anderman, Yough, Gimbert, 2010;
Deming, Cohodes, Jennings, Jencks, 2016). Exemplo disto são os indicadores “valor
acrescentado” e “valor esperado” utilizados, atualmente no âmbito dos programas de AEE
portuguesas. Neste âmbito, a literatura doutrinária prolifera (Berger, 2003; Peterson,
Deal, 2009; Dueck, 2016; Hanushek, 2020), focando-se na criação de fórmulas de gestão
bem-sucedidas, a maioria das vezes apoiadas na construção de uma cultura forte e positiva
como elemento impulsionador de excelência escolar.
Somos de opinião de que a imposição de políticas neoliberais e a sua incorporação
contra uma maioria social deve constituir um incentivo à reflexão e à autocrítica, evitando
cair em vitimismos ou em posições corporativas, abrindo portas a novas formas de
trabalhar. A sociedade exige pessoas criativas, com iniciativa, espírito crítico, autónomas,
com habilidades sociais, que se adaptem facilmente aos distintos ambientes de trabalho,
competências desenvolvidas se a educação for, efetivamente, de qualidade. Urge a
formação de cidadãos autónomos, flexíveis, mais polivalentes e que, como refere Rosseau
(1990), se saibam guiar a si mesmos pois uma educação baseada na memorização não
dará resposta a estas necessidades37.

1.2.

Políticas educativas para a qualidade da educação: a realidade portuguesa
A qualidade da educação tem sido uma preocupação da maioria dos governos em

diversos países e em Portugal não tem sido diferente. A extensão do direito à educação

A este respeito Johnson afirma: “queremos crescimento, queremos o melhor desenvolvimento físico, a mais ávida actividade mental,
a mais sincera auto consciente vida emocional” (p. 274) e este crescimento “não pede testes ou avaliações, exames ou quizzes ou
registos” (1974, p. 303).
37
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para todos os cidadãos deu-se em 1986 com a criação da Lei de Bases do Sistema
Educativo (LBSE). Na Lei nº 46/1986 de 14 de Outubro, no artigo 2.º, ponto 1, lê-se que
“Todos os portugueses têm direito à educação e à cultura, nos termos da Constituição da
República”. O Art. 6.º da LBSE determina, ainda, que a educação básica é obrigatória e
gratuita e compreende 9 anos de escolaridade, entre os 6 e os 15 anos.
Alcançada a universalização deste direito, a preocupação passa a ser com a
melhoria permanente da qualidade deste serviço que, pelos cortes nas despesas públicas,
é concretizada por intermédio de políticas de racionalização e de reestruturação que
garantam uma maior eficiência. Transita-se, assim, do discurso centrado na expressão
quantitativa e da fase dos grandes investimentos, para o discurso técnico do crescimento
da qualidade. Enguita, num texto que data de há duas décadas, mas que mantém a
atualidade e a pertinência, põe em evidência o carácter omnipresente e imperativo dessa
demanda da qualidade:
Se existe hoje uma palavra em moda no mundo da educação, essa palavra é, sem
dúvida, “qualidade”. Desde as declarações dos organismos internacionais até às
conversas de bar, passando pelas manifestações das autoridades educacionais, as
organizações de professores, as centrais sindicais, as associações de pais, as
organizações de alunos, os porta-vozes do empresariado e uma boa parte dos
especialistas, todos coincidem em aceitar a qualidade da educação ou do ensino como
objectivo prioritário ou como um dos muito poucos que merecem consideração (2000,
p. 95).

Surge, portanto, de forma aparente, uma qualidade transformada numa espécie de
amuleto apto a amaldiçoar a crise que habitualmente se apodera da educação bastando,
para isso, invoca-la para que, “como por magia, uma aura de bondade envolva as
propostas que a invocam” (Sá, 2009, p. 93). Também Lima (1994), aludindo à realidade
portuguesa, identifica uma subordinação da agenda democratizadora ao ditame da
modernização, processo marcado por algumas particularidades. Reconhecendo que este
fenómeno não afeta apenas a realidade nacional, o autor afirma que:
O que há, talvez, de específico no caso português é o tipo de ruptura com o discurso da
democratização, fortemente enraizado na política educativa desde 1974 (e até mesmo
antes), e a tentativa de articular aquele discurso com a ideologia da modernização. […]
o discurso da democratização não é completamente afastado, mas antes reconvertido e
subordinado à ideologia da modernização e com ela compatibilizado (Lima, 1994,
p.124).

Mais acrescenta: “a ideologia e o discurso da qualidade estão bem patentes nas políticas
educativas”, confirmada em vários documentos enquadradores da educação e das escolas
onde encontramos “a repetição, por vezes até à exaustão, da referida palavra” (Lima,
1994, p. 128).
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Se olharmos para trás e nos focarmos nas políticas educativas públicas desde finais
do século XX, reconhecemos preocupações comuns com a melhoria da qualidade
educativa independentemente do governo no poder ser socialista, social-democrata ou de
coligação. A este propósito veja-se o Quadro 1:

Governos Sociais-democratas

Governos Socialistas

Quadro 1: Principais medidas educativas vigentes nos programas governativos
XIII Governo
Constitucional
1995 – 1999

Aponta-se para a qualidade e a equidade como princípios orientadores das
políticas educativas lendo-se que “A educação de qualidade exige níveis
elevados de motivação individual e institucional, uma justa distribuição de
recursos, a igualdade de oportunidades, a melhoria da acção social e uma
aposta clara na educação pré-escolar e básica, na educação permanente, no
ensino especial e na valorização da língua, da cultura e da educação artística”.

XIV Governo
Constitucional
1999 – 2002

Tomando consciência da “dimensão do atraso educativo e de qualificação
profissional” dos portugueses o Governo aposta na “melhoria da
produtividade da economia e da sociedade”, mudança “necessária para que
possamos disputar a batalha da produtividade e da qualificação do emprego”.
Medidas de “discriminação positiva” são tomadas como essenciais no
combate ao abandono escolar precoce e ao insucesso, garantindo uma
educação básica ao alcance de todos. Neste documento surge a dimensão de
“respeito mútuo” e “participação” como essenciais para o desenvolvimento
da cidadania mediante a participação dos alunos nas decisões da escola,
assumindo um papel ativo na melhoria da sua qualidade.

XV Governo
Constitucional
2002 – 2004

Políticas educativas de inspiração neoliberal defendem a minimização do
papel do Estado e o crescimento de iniciativas da sociedade civil, de modo a
“Inverter a situação a que o País foi conduzido”. As políticas educativas destes
Governos definem como objetivo primordial o alcance de um “maior
equilíbrio entre as organizações pública, social e privada, enquanto
destinatários das políticas educativas e do esforço de financiamento”. Com
base neste princípio fundamental desenvolvem medidas de “avaliação do
desempenho das escolas, com publicitação dos resultados e criação de um
sistema de distinção do mérito”, defendidas como forma de estimular o
“desenvolvimento organizacional, profissional e humano”, com fim último de
proporcionar liberdade de escolha das escolas pelos pais.

XVI Governo
Constitucional
2004 – 2005
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XVII Governo
Constitucional
2005 – 2009

Governos Socialistas

XVIII Governo
Constitucional
2009 – 2011

Conscientes de que a educação constitui um fator insubstituível de
democracia e de desenvolvimento, estes Governos sustentam-se em
políticas que permitam a obtenção de avanços claros e sustentados “na
organização e gestão dos recursos educativos, na qualidade das
aprendizagens e na oferta de várias oportunidades a todos os cidadãos para
melhorarem os seus níveis e perfis de formação”. A inclusão de todas as
crianças e jovens (“do litoral” ao “interior”, “portuguesas” ou
“estrangeiras”) e o combate ao insucesso escolar são desafios
reconhecidos que exigem a adoção de medidas compensatórias. Entre
outras medidas sobressaem os programas de apoio à recuperação dos
alunos com dificuldades de aprendizagem; o aumento dos cursos
vocacionais para alunos do 3.º ciclo; o aumento da oferta de cursos
tecnológicos, profissionais e artísticos para o ensino secundário. Há,
também, referência à educação de adultos com os processos de
reconhecimento, validação e certificação de competências e os cursos de
educação e formação.
Verifica-se, durante estes anos, uma preocupação crescente por parte dos
Governos no combate ao insucesso escolar e, com o argumento da
inclusão, dá-se mais responsabilidade às escolas no desempenho de tarefas
que complementem as das famílias apelando-se a uma “direcção
estratégica” que leva a que as escolas desempenhem tarefas
complementares como as de tempos livres e apoio social, funcionando a
tempo inteiro. São definidas ações compensatórias que promovam o
crescimento do sucesso escolar: desenvolvimento de planos de
recuperação, aulas de preparação, tutorias individualizadas, flexibilização
de percursos curriculares em função das características e necessidades dos
alunos e das realidades locais.
Estas medidas que realçam o valor da equidade levam-nos a questionar até
que ponto não poderão provocar nos alunos a que se destinam, sentimentos
de inferioridade e discriminação negativa que levem à desvalorização
pessoal. Ou, numa realidade diferente – na de mercado de trabalho – o
conhecimento deste percurso alternativo dos possíveis trabalhadores não
seja visto com desconfiança, criando desigualdades de oportunidades.
Na perspetiva gerencialista das políticas neoliberais surge o discurso da
qualidade, da eficácia e da eficiência das escolas, avaliadas em função dos
resultados dos professores, da prestação de contas e da avaliação, e das
lideranças boas, fortes e eficazes. Com intuito de reforçar as lideranças é
criado o cargo de diretor, como “órgão unipessoal e não colegial”38, como
no anterior modelo de gestão (Decreto-Lei (DL) n.º115-A/98, de 4 de
Maio). Ou seja, a autonomia dada às escolas é redefinida e, numa
perspetiva descentralizadora, passam a poder gerir os seus recursos, a
procurar financiamentos através de parcerias39 locais e, até, a contratar
professores. Ao mesmo tempo as escolas são avaliadas quanto ao seu
desempenho e sobre os fins avaliativos pode ler-se, no programa do XVII

38

Acerca da posição ocupada pelos diretores, Lima (2010) chama a atenção para o facto de, numa perspetiva de micropolíticas, o
diretor ser um sujeito detentor de muito poder dentro da organização escolar. Apesar de referir que “metaforicamente” (…) “ele vai
falar grosso para baixo e fininho para cima”, diz conhecer algumas escolas onde se “respira um ambiente de receio, algum medo,
alguma passividade”, locais onde “as pessoas pensam duas vezes antes de fazerem alguma crítica…” (2010, p. 85). Mais esclarece:
“Tal director, porém, surge como externamente fraco, especialmente perante a tutela, representando do ponto de vista desta o escalão
último de uma administração radicalmente desconcentrada, com capacidade para penetrar já no interior das escolas e de aí encontrar
o seu primeiro” (Lima, 2009, p. 247). Também Guerra corrobora esta posição quando refere conhecer casos onde o exercício da
autoridade em contexto educativo se está a converter num “verdadeiro suplício” pala alguns membros da comunidade educativa (2014,
p. 128).
39
Carvalho afirma que estas parcerias revelam uma tentativa de o Estado transferir responsabilidades para a família e, em particular,
para a Escola. Acrescenta que este tipo de políticas educativas é revelador de um “Estado mínimo” que poderá fragilizar a escola pelo
“quase abandono”. Esta realidade, diz, poderá ter implicações não só materiais mas, também, mais subjetivas, envolvendo os atores
educativos e a forma como se sentem (des)valorizados, justificando desmotivações e descontentamentos (2013, p. 221).
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Governo, que as escolas boas serão premiadas e tornadas referência e, as
que demostrarem mais fragilidades e dificuldades, apoiadas. Para estas
últimas prevê-se, ainda, a “celebração de contratos-programa com escolas,
associações de pais, autarquias e organizações da sociedade civil de modo
a estabelecer metas e dinâmicas de transformação para as escolas”.

Governo Socialista com apoio do Bloco de Esquerda, do Partido
Comunista Português e do Partido Ecologista "Os Verdes"

Governos Sociais-democratas
Centro Democrático Social

XIX Governo
Constitucional
2011 – 2015
(coligação)
XX Governo
Constitucional
2015 - 2015

XXI Governo
Constitucional
2015 – 2019

O programa do XIX Governo dá continuidade a orientações e práticas
definidas pelos anteriores Governos, destacando a vertente avaliativa e
descentralizadora. Pretendem, portanto, “Desenvolver e consolidar uma
cultura de avaliação a todos os níveis do sistema de ensino”, racionalizar
a “rede de oferta”, orientando a “organização do Ministério da Educação
(ME) para os resultados”. A avaliação é considerada o cerne do sucesso
de todos os alunos, aconselhando-se a diferenciação pedagógica como
fator de integração escolar em contextos de maior diversidade, propondose o reajustamento dos projetos curriculares de turma e de escola mediante
as necessidades educativas dos alunos. Quando falam em racionalizar a
rede de oferta de ensino, o Governo propõe-se a incrementar de forma
progressiva a “descentralização de competências” parecendo corresponder
a um crescimento da importância do ensino privado, justificado com a
necessidade de rentabilização dos recursos existentes, mediante
estabelecimento de “contratos de associação com estabelecimentos de
ensino particular e cooperativo” prestadores de “serviço público de ensino
em regime de contrato com o Estado”. Ao pretender “Desenvolver
progressivamente iniciativas de liberdade de escolha para as famílias em
relação à oferta disponível, considerando os estabelecimentos de ensino
público, particular e cooperativo”, o Governo parece pretender alargar o
espaço do ensino privado, limitando a abrangência dos serviços públicos
de incidência social.

O programa governativo do XXI Governo Constitucional assinala como
principal prioridade da política educativa o combate ao insucesso escolar,
num apelo generalizado aos diferentes departamentos governamentais, aos
pais, às escolas e às autarquias. O objetivo essencial é o de “reduzir para
metade o insucesso escolar” do ensino básico. Para tal, propõem o
alargamento da rede e da qualificação da educação de infância de modo a
que a oferta da educação pré-escolar seja universalizada a todas as crianças
dos três aos cinco anos. Manifestando interesse por um currículo mais
alargado, é definido um objetivo principal: que todos os alunos concluam
“os primeiros nove anos de escolaridade com uma educação de qualidade,
alicerçadas numa ampla variedade de aprendizagens no domínio das artes,
das ciências sociais, das ciências naturais, das línguas estrangeiras, da
educação física, da matemática, da língua portuguesa e da cidadania”. Faz
parte das medidas deste Governo que, no âmbito do 1.º CEB a “retenção
seja um fenómeno meramente residual”, as atividades de enriquecimento
curricular sejam integradas de forma plena na vida pedagógica das escolas
aprofundando-se o princípio da “Escola a Tempo Inteiro”. Acrescentam o
apoio que deve ser dado às escolas no sentido de desenvolverem processos
de avaliação interna e a reavaliação da realização de exames nos primeiros
anos de escolaridade que, como afirmam, é uma “prática sistematicamente
criticada pelas organizações internacionais com trabalho relevante na área
da educação, aprofundando a sua articulação com a avaliação interna”.
Coloca-se como objetivo a consolidação e alargamento do regime de
autonomia, administração e gestão das escolas e agrupamentos, num apelo
à descentralização das competências até então da responsabilidade do ME.
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O XXII Governo Constitucional assume como objetivos estratégicos a
consolidação do rumo e dos resultados alcançados desde 2015. Volta a
sublinhar a importância do reforço da autonomia das escolas, considerada
“um dos pilares e garantes do programa de flexibilização curricular e a
base do trabalho desenvolvido pelos órgãos de gestão de cada uma das
unidades orgânica”. No campo educativo destacam-se, ainda, o objetivo
de promover a valorização e estabilidade dos profissionais educativos,
bem como o de requalificar e equipar as escolas básicas e secundárias,
concretizando o Programa de Digitalização das Escolas.
Fonte: Programas Governativos dos Governos XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, IXX, XX, XXI e XXII.

Governo Socialista

XXII Governo
Constitucional
2019 – (2023)

Da análise do quadro anterior resulta a certeza de que a missão da escola pública
portuguesa continua a ser objeto de indefinições e contradições assistindo-se ao que Leite
e Fernandes caracterizam de “Zig-Zag legislativo” (2014, p. 425), fazendo-nos crer que
um dos problemas na educação não é a “falta de inovação e iniciativas, mas sim a presença
de demasiadas prioridades fragmentadas, que se vão organizando pouco a pouco e que
rapidamente se alteram” (Bolívar, 2012, p. 41), de acordo com as ideologias partidárias
que ocupam o Governo. Na perspetiva da retórica política persiste-se na importância da
democratização da escola, mas, do ponto de vista das medidas concretas, seguem-se
caminhos de natureza neoliberal favorecedores de lógicas focadas na prestação de contas
através de exames nacionais, do reforço da inspeção e controlo dos resultados, do
aumento dos mecanismos de avaliação e responsabilização, das opções pelas lideranças
unipessoais (Barroso, 2003, 2005a; Lima, 2011a; Quaresma, Torres, 2017) emergindo-se
numa “nova narrativa elitista que defende a excelência académica como valor
fundamental” (Torres, 2011b, p. 29). E, como refere Carvalho, “a cada governo e a cada
ministro sucedem-se novas medidas, reestruturam-se e cancelam-se as anteriores fazendo
da administração um exercício por vagas e impulsos” (2017b, p. 202).
O destaque dado à produção de resultados escolares tem levado a uma
reconfiguração da missão da escola pública (Maurin, 2007; Gino, Bernardo, 2018), cada
vez mais “refém dos desempenhos e da prestação de contas (mandato meritocrático) e
menos envolvida na consolidação da democratização dos processos escolares (mandato
democrático)” (Torres, Palhares, 2011, p. 226). O avanço progressivo do “mandato
meritocrático”, fortalecido pelas distintas formas de valorização do mérito académico e
as dificuldades de harmonização com a linha democratizadora da escola pública têm
gerado desconforto junto das direções das escolas, manifestando resistência à introdução
de processos avaliativos, à competição e racionalização educativa (Quaresma, Torres,
2017). Concordamos com Saul ao afirmar que
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Um sistema de avaliação que acena para uma educação democrática torna-se
incoerente ao defender propostas meritocráticas nas quais os índices resultantes de
avaliações externas são os indicadores da qualidade da educação. As avaliações
externas, regidas pela lógica do controle, visam classificar alunos, escolas,
professores, com a intenção de produzir rankings que servem tão somente aos
propósitos do mercado (2015, p. 1310).

Dimensões racionalistas e formalistas parecem surgir com frequência na
legislação e noutros documentos, como são exemplo os
relatórios de avaliação externa das escolas: o pressuposto da definição de metas claras,
avaliáveis e mensuráveis; a definição de prioridades e de planos de ação para resolver
problemas; a busca de uma visão da escola, expressa com clareza e produzida pelas
lideranças; o planejamento estratégico a longo prazo. […] a capacidade de a escola
atrair alunos, de captar verbas próprias, o grau de adequação das instalações, espaços
e equipamentos (Lima, 2015, p. 1344).

Dos programas dos Governos atrás enunciados constata-se uma certa dificuldade
na conciliação dos “mandatos” que lhe são requeridos. Assiste-se à adoção de medidas
apontadas como descentralizadoras por abrirem as portas das escolas à participação
democrática das comunidades, ao mesmo tempo que parecem ir no sentido contrário, o
do centralismo e da hierarquização. Veja-se o exemplo da constituição dos agrupamentos
de escola; da substituição da eleição dos órgãos de liderança pelos pares, pela nomeação
por superiores hierárquicos, substituindo-se as lideranças colegiais por lideranças
unipessoais; e a criação do Conselho Geral que confere um elevado grau de poder
decisório e de participação a pais, encarregados de educação e comunidade em geral.
Não constituirá, a concentração de alunos nos centros escolares, uma injustiça
para todos os alunos que vêm aumentada a distância entre as suas casas e a escola? A
impessoalidade destas escolas maiores não trará problemas de integração? Não estarão,
estas questões, camufladas pelos objetivos do DL 75/2008 onde se lê que estas medidas
deverão “promover a equidade social para a concretização da igualdade de oportunidades
para todos” e de “assegurar as melhores condições de estudo e de trabalho”? A
substituição das lideranças colegiais pelas unipessoais não constituirá uma prática
contrária ao desejo democratizador? Carvalho conclui que esta é uma medida
“antidemocrática por afastar da esfera decisória o universo dos professores numa questão
tão relevante” (2012a, p. 103). Refere que é aceitável que se duvide de grandes esforços
que tenham por objetivo mudar o sistema a partir do topo (Carvalho, 2013). Corroborando
esta posição Canário acrescenta: “As reformas impostas ‘de cima’ produzem mudanças
formais, mas raramente, transformações profundas, duráveis e conformes com as
expectativas e os objectivos dos reformadores” (1991, p. 6) pois não se privilegia o
comprometimento da comunidade educativa. Também Lima adverte para a inadequação
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das decisões/soluções apresentadas a nível central quando aplicadas de forma
indiscriminada a todas as organizações:
As boas soluções nunca são necessariamente boas para todos,
independentemente das circunstâncias e dos contextos, e raramente são aquelas que,
desenhadas nos gabinetes que pensam, se arrogam o estatuto de decisões óptimas e de
generalização universal, à prova de qualquer intervenção dos actores considerados
periféricos e condenados à condição de meros executores, mesmo assim devidamente
vigiados (2004, p. 27).

Pese embora o acima referido, devemos notar que o facto de se ter passado de uma
liderança colegial para uma liderança unipessoal não significa, obrigatoriamente, que os
diretores – agora num novo posicionamento – tenham passado a atuar de forma menos
colaborativa ou democrática. Como demonstram Costa, Figueiredo e Castanheira,
corroborando (Bush, 2011), os vários modelos de liderança estão correlacionados,
remetendo para a “não exclusividade dos modelos de gestão/liderança e para um certo
hibridismo entre eles” (2013, p. 102). A admissão e subordinação a “um único modelo
não parece suficiente para orientar e compreender as práticas” de modo que, a atuação
dos líderes acabam por “selecionar a melhor abordagem para endereçar os problemas
específicos” que vão sentindo (Costa, Figueiredo e Castanheira, 2013, p. 103).
Partindo do pressuposto de que o processo de tomada de decisões implica uma
participação efetiva e envolvimento no processo de todos os sujeitos (Carvalho, 2017a;
Paro, 2017; Bernardo, Borde, Cerqueira, 2018; Gino, Bernardo, 2018) e esta medida
política da escolha das lideranças se traduz num afastamento decisório por parte dos
professores na eleição do representante mais alto da organização escolar, podemos
deduzir que constitui uma medida de ideologia neoliberal que aponta no sentido de uma
participação controlada40, criando uma “falsa ilusão de capacidade de decisão. Este tipo
de envolvimento, no limite, adquire nuances tipicamente manipuladoras e é concretizado
à custa de subterfúgios, amputando aos sujeitos qualquer tentativa de iniciativa e de
autonomia” (Carvalho, 2012a, p. 106). Consideremos as palavras de Paro para quem a
democratização do ensino continua a depender fortemente do estilo das lideranças de cada
organização:
Há pessoas trabalhando na escola, especialmente em postos de direção, que se dizem
democratas apenas porque são ‘liberais’ com os alunos, professores, funcionários ou
pais, porque lhes ‘são abertura’ ou ‘permitem’ que tomem parte desta ou daquela
decisão. Mas o que o esse discurso parece não conseguir encobrir totalmente é que, se
A este respeito refere Freire: “constitui contradição gritante, incoerência clamorosa uma prática educativa que se pretende
progressista mas que se realiza dentro de modelos de tal maneira rígidos, verticais, em que não há lugar para a mais mínima posição
de dúvida, de curiosidade, de crítica, de sugestão, de presença viva, com voz, de professores e professoras que devem estar submissos
aos pacotes; dos educandos, cujo direito se resume ao dever de estudar sem indagar, sem duvidar, submissos aos professores” (1997a,
p. 74).
40
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a participação depende de alguém que dá abertura ou permite sua manifestação, então
a prática em que tem lugar essa participação não pode ser considerada democrática,
pois democracia não se concede, se realiza: não pode existir ‘ditador democrático’
(2017, p. 19).

Também nós entendemos que enquanto a democratização das escolas depender das
características do líder – com poder para conceder, ou não, participação e democracia –
pouca esperança pode haver em torno da generalização de um sistema de ensino público
efetivamente democrático.
Pela centralidade e influência das lideranças no processo educativo (Costa,
Castanheira, 2015) atentemos aos estilos de liderança apresentados por Torres (2011b)
que, pelas características singulares que apresentam, nos guiarão por caminhos distintos
no que respeita à visão estratégica das escolas, às prioridades que defendem e, num fim
último, ao tipo de educação ministrada. Um, de carácter mais “implementativo”, muito
próximo do fundamento presente no DL 75/2008, “associado à missão elitista de escola”
e outro, de carácter mais colegial, objetivando a “participação e a co-responsabilização
como dimensões da vida coletiva, relacionado com a missão mais democratizadora de
escola” (Torres, 2011b, p. 31). O primeiro, tendencialmente valorizador da produção de
resultados, criará mecanismos para a sua monitorização, seja com o intuito de elevar os
níveis de excelência, o número de parcerias e iniciativas culturais ou o de diminuir o
abandono escolar, a retenção ou a indisciplina. De uma forma ou de outra, a missão
prioritária deste estilo de liderança pode ser resumida pela busca incessante da excelência
escolar. A liderança “afirma-se como uma dimensão central da vida organizacional,
tendendo a concentrar os poderes de decisão, bem visíveis ao nível da constituição das
equipas de gestão e coordenação, na maioria dos casos alvo de uma nomeação directa por
parte do Diretor da escola” (Torres, 2011b, p. 31). Contrariamente a este surge a liderança
colegial. Tendencialmente focada nos processos e crente de que neles se incorpora uma
dimensão pedagógica, formativa e transformadora. É “Inspirada numa visão regeneradora
de escola, acredita-se nas potencialidades desta para reparar ou compensar as
desigualdades sociais, alargando a sua missão educativa a todos os públicos escolares”
(Torres, 2011b, p. 31). As características deste tipo de liderança impelirão ao
desenvolvimento de um estilo de liderança mais comprometido com os interesses da
comunidade escolar, vinculado às diversas racionalidade e lógicas de trabalho que
coexistem na mesma organização, ficando a interrogação sobre o impacto que cada um
destes dois tipos de liderança poderá provocar na dinâmica de uma escola, na forma de
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trabalhar dos professores e no processo de aprendizagem dos alunos. A propósito deste
estilo de liderança, Costa e Castanheira afirmam:
O reconhecimento de que o funcionamento da vida escolar deverá estar pautado por
procedimentos democráticos parece inquestionável; uma escola alinhada pelos
princípios da igualdade de oportunidades, da autonomia, da justiça e da equidade
pressupõe que a construção e organização dos processos de ensino e aprendizagem
ocorram de forma participada e numa lógica de cidadania organizacional; isto
significa que a liderança escolar não só não poderá esquecer este pressuposto, mas
deverá desenrolar-se no sentido da revitalização da democracia e da participação de
todos os implicados nos processos educativos, assumindo assim uma feição
emancipadora e facilitadora na capacidade de decisão coletiva (2015, p. 30).

Estamos, pois, perante políticas educativas que firmam uma escola cada vez mais
autónoma e democrática, mobilizadora de racionalidades emancipatórias e evolutivas,
incentivadoras de cidadãos mais críticos e responsáveis, sem que, contudo, as leis que as
guiam sigam essa direção41. Como afirma Freire, estamos perante uma tutela que “Fala
bonito de dialética mas pensa [e age] mecanicistamente” (1997b, p. 30). Este “tipo de
democracia”, parece-nos, poderá levar ao aparecimento de profissionais menos
empenhados, menos comprometidos, menos críticos e menos motivados já que são
obrigados a comportamentos acomodados, adaptados e universais, ditados pelas decisões
produzidas no ME, que em nada favorecem a emancipação da escola (Torres, 2008; Lima,
2013; Carvalho, 2011, 2017a).42
Perguntamo-nos sobre como conseguirá uma escola pública de um Estado
democrático – também ela dita democrática – transmitir valores como o do respeito, da
liberdade, da cidadania, promover ambientes heterogéneos e estimular as capacidades
críticas e problematizadoras dos cidadãos, quando ela própria não se rege por tais valores?
Recordamos Carvalho43 quando afirma que “uma administração escolar autoritária só no
plano teórico tem perdido adeptos. As práticas parecem corroborar a ausência do teor
democrático da administração que não encontra um solo propício ao acontecer da
democracia e da autonomia” (2013, p. 215). Na mesma linha argumentativa assim
sustenta Lima: “não é possível, nem aceitável, democratizar a escola e alcançar a sua
A este respeito Afonso faz referência à “actuação ambígua do Estado – caracterizada pela discrepância entre princípios que este
legalmente consagra e regulamenta e as práticas (ou omissões) que, também da parte dele, frequentemente os inviabilizam (e que,
entre nós, Boaventura de Sousa Santos designou de Estado-paralelo) – não terá sido indiferente à emergência de pressões sociais e
políticas mais favoráveis à introdução de outras modalidades de avaliação, mais selectivas e meritocráticas” (2002b, p. 125).
42
Apontando para a importância de uma viragem nas políticas educativas Lima refere: “Se, ao contrário, conscientes das dimensões
políticas, cívicas e éticas que marcam indelevelmente as práticas pedagógicas, a interação na sala de aula, a gestão curricular e a
programação didática, os modelos de avaliação, a organização do trabalho pedagógico, os modos de gestão escolar, etc., os atores
escolares mais dificilmente deixarão de se assumir como atores político-pedagógicos; e por essa via poderão mais facilmente abrir-se
à reflexão, ao debate e à ação com outros autores (tradicionalmente representados como externos à escola)” (2013, p. 37).
43
E continua Carvalho: “Em prol dos objetivos que a organização escolar incorpora temos que suspeitar de grandes empreendimentos
que têm por objetivo mudar o sistema a partir de cima, por adquirir que esse novo sistema se importará de um modo autoritário e por
se basear no pressuposto de uma relação de causalidade unívoca que não privilegia o envolvimento daqueles a quem mais a mudança
afeta” (2017b, p. 208).
41
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autonomia através de práticas e de meios não democráticos” (2000, p. 2). Por outras
palavras,
I cannot have a dream of liberation and use a means of domestication. […] And it
seems to me that this is one of the most serious problems that we have as intellectuals,
not being consistent or coherent, frequently not living in coherence between discourse
and practice (Freire, 1994, p. 33).

Freire, em Pedagogia da autonomia refere que os sistemas de avaliação
pedagógica se assumem com discursos cada vez mais “verticais, de cima para baixo, mas
insistindo em passar por democráticos” propondo que os professores não adotem uma
posição contrária à sua realização, antes que resistam aos “métodos silenciadores com
que ela vêm sendo às vezes realizada” (1997b, p. 116). O autor incita os professores a
uma “educação problematizadora”, libertadora e comprometida com a emancipação
(Freire, 1975a).
Por último, a crescente necessidade que os legisladores colocam na abertura das
escolas à restante comunidade educativa, patente no DL n.º 75/2008 de 22 de abril,
medida que dizem vir reforçar a autonomia das escolas e contribuir para uma educação
de maior qualidade, efetiva-se através da criação de um órgão colegial, o Conselho Geral
onde
têm representação o pessoal docente e não docente, os pais e encarregados de
educação (e também os alunos, no caso dos adultos e do ensino secundário), as
autarquias e a comunidade local, nomeadamente representantes de instituições,
organizações e actividades económicas, sociais, culturais e científicas.
A este órgão colegial de direcção - designado conselho geral - cabe a aprovação
das regras fundamentais de funcionamento da escola (regulamento interno), as
decisões estratégicas e de planeamento (projecto educativo, plano de actividades) e o
acompanhamento da sua concretização (relatório anual de actividades). Além disso,
confia-se a este órgão a capacidade de eleger e destituir o director, que por conseguinte
lhe tem de prestar contas (DL n.º 75/2008 de 22 de Abril).

Com o alargamento da escolaridade obrigatória para os 18 anos, com a Lei n.º
85/2009 de 27 de agosto, cresce a preocupação em torno do aumento da diversidade social
dos alunos nas escolas e, com ela, o aumento de dificuldades associadas à gestão dessa
heterogeneidade (Verdasca, 2017). Numa tentativa de melhor responder à diversidade de
alunos, de situações e de problemas foi sentida a necessidade de dotar as escolas de
instrumentos de gestão, de soluções formativas, de meios técnicos e de agentes. Neste
quadro surge a criação do Conselho Geral que, numa necessidade de melhor gerir a
diversidade, vem exigir maior abertura por parte das escolas à “participação e
acompanhamento por parte de parceiros exteriores e de proximidade, começando pelas
famílias dos alunos” (Rodrigues, 2010, p. 237). Este órgão vem substituir a então

81

Assembleia de Escola, criada pelo DL n.º 115-A/98, dando um peso significativamente
acrescido aos pais, encarregados de educação e outros atores educativos externos à escola,
em prejuízo do número de atores internos, nomeadamente o número de professores.
Daqui advém uma preocupação que partilhamos com outros autores (Barroso, 2008;
Lima, 2008; Carvalho, 2012a; Soares, Carvalho, 2015) ao considerarmos que esta
crescente participação de atores externos, se não possuir limites claramente definidos,
pode levar a que questões de âmbito “científico e pedagógico passem a fazer parte do
domínio coletivo” (Carvalho, 2012a, p. 107). Não queremos, com isto, desconsiderar a
importância de uma escola aberta à comunidade e do contributo que a comunidade
educativa e a sociedade onde está inserida possam propiciar a um ensino e a uma escola
de melhor e maior qualidade. Queremos, sim, alertar para os perigos que uma participação
excessiva e de limites ténues pode gerar nas dinâmicas das instituições, na motivação e
empenho dos profissionais que nelas trabalham por poderem ver ameaçado o seu poder
de decisão e intervenção, tornando-se profissionais menos interessados, mais
desmotivados confluindo, necessariamente, num ensino e numa aprendizagem mais
pobres (Carvalho, 2012a).
O atual quadro legal-normativo dá conta de uma organização educativa cada vez
mais afastada de um “ideário democrático colegial-participativo”, cada vez mais próxima
do “economismo educacional global pós-moderno e pós-burocrático” (Carvalho,
Folgado, 2017, p. 88). Marcado como ineficaz e bloqueador de um ensino de qualidade,
o governo democrático, colegial e participativo passa da colegialidade para a
unipessoalidade, implicando um reforço da hierarquização do poder dos gestores, deste
modo afastados de cenários coletivos de decisão, de diálogo e de intersubjetividade, mais
participados e democráticos (Carvalho, Folgado, 2017). Realidade que leva ao
aparecimento de profissionais imobilizados e indecisos, possivelmente imergidos “numa
ideologia fatalista”, incapazes de “decidir e de se decidir[em] a arriscar e a romper, a optar
a favor ou contra alguma coisa, restando-lhe uma posição ambígua, dúbia, hesitante […],
resultando numa educação velada, de sombras”44 (Lima, 2013, p. 108). Uma posição
Parece-nos interessante trazer a conceção de liberdade positiva apresentada por Rosseau quando afirma: “Nunca acreditei que a
liberdade do homem consiste em fazer o que quer, mas sim em nunca fazer o que não quer, e foi essa liberdade que sempre reclamei,
que muitas vezes conservei, e me tornou mais escandaloso aos olhos dos meus contemporâneos. Porque eles, ativos, inquietos,
ambiciosos, detestando a liberdade nos outros e não a querendo para si próprios, desde que por vezes façam a sua vontade, ou melhor,
desde que dominem a de outrem, obrigam-se durante toda a sua vida a fazer o que lhes repugna, e não descuram todo e qualquer
servilismo que lhes permita dominar (2014, p. 95). Ainda a propósito dos processos decisórios e da implicação que têm Etzioni chama
a atenção para a possibilidade de, em algumas organizações, a participação dos trabalhadores nas decisões que vão sendo tomadas
poder ser ilusória na medida em que “Os indivíduos colocados nas posições inferiores podem ser convidados para participar de
discussões ‘democráticas’ que levam a aceitar a decisão, quando na verdade, as decisões já estão tomadas e o verdadeiro propósito da
conferência é fazer com que os colocados nas posições inferiores as aceitem. Ou os de posições inferiores têm permissão para resolver
44
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caracterizada por processos decisórios regulados por exigências técnicas e racionais,
representados socialmente como “uma decisão praticamente ‘sem escolha’, uma vez
identificada a ‘escolha ótima’ e os ‘meios ótimos’ (Lima, 2007, p. 45). Utilizando o estilo
comparativo de Dewey, estaremos perante profissionais que, à semelhança do presidiário,
se limitam a olhar a chuva cair, não se importando se chove ou não. Isto, numa realidade
onde a sociedade reclama profissionais que planeiem “sair e a quem a chuva contínua
frusta a saída. Não pode[m], de facto, pelas suas reações actuais influenciar o estado do
tempo, mas poderão tomar algumas medidas que irão influir os futuros acontecimentos”
(2007, p. 118). Ou seja, profissionais ativos e interventivos, participantes, presentes e
verdadeiramente interessados no processo de melhoria educativa.
Este é um cenário revelador da imprecisão do discurso educativo político onde
determinadas decisões produzem efeitos contrários aos enunciados e se promovem
valores opostos àqueles que se dizem querer criar. Discursos que ora acentuam a
necessidade da educação para a democracia e a luta contra o desinteresse e a indiferença
dos alunos, assinalando a necessidade de uma aproximação sustentada e coerente das
escolas perante a educação para a cidadania democrática; ora, discordantemente,
defendem uma espécie de domesticação da educação e da escola, sugerindo a neutralidade
da educação, convertendo-a numa agência gerencialista racionalmente direcionada para
o mercado de trabalho (Lima, 2007). Perante esta problemática Dewey questiona
Quem, então deverá conduzir a educação para que a humanidade possa melhorar?
Devemos confiar nos esforços dos homens esclarecidos e nas suas capacidades.
[…]. Só pelos esforços de pessoas com tendências abrangentes, capazes de
entender o ideal de uma melhor condição futura, é possível uma gradual
aproximação da natureza humana aos seus fins… Os governantes só se interessam
pela educação, na medida em que esta faz dos seus súbditos melhores instrumentos
para as suas próprias intenções (2007, p. 95).

E, pese embora o elogio aos valores democráticos presentes nos planos políticos e
legislativos, a combinação das pressões do Estado com as da sociedade e do mercado,
resultam numa realidade onde a cultura escolar se vê cada vez mais rendida à meritocracia
(Quaresma, Torres, 2017), onde o espaço para a democracia e o exercício de cidadania se
observa cada vez mais residual. Parece longínquo o propósito de alcançarmos “uma
educação para a democracia, para uma maior liberdade e autonomia dos cidadãos”
(Carvalho, 2013, p. 221)45. Deste modo, na medida em que conceitos como democracia,
questões relativamente pouco importantes, cujos resultados são indiferentes para a administração geral. O que se cria aqui é um sentido
falso de participação e autonomia, intencionalmente provocado, a fim de despertar a cooperação dos operários e seu compromisso
para com a iniciativa da organização” (1964, p. 74).
45
A este propósito, e excluindo as escolas com contrato de autonomia, Barroso afirma que “a autonomia das escolas é como o Pai
Natal: todos sabem que não existe, mas todos fingem acreditar nele” (2013a, p. 1). Refere ainda que “A autonomia das escolas: [é]
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liberdade, participação e autonomia fazem parte de uma educação de qualidade, não será
legítimo afirmar que são, exatamente, as medidas políticas as responsáveis pela distância
a que nos encontramos do alcance de uma educação pública de qualidade ou, num limite,
que têm contribuído para o seu retrocesso ou estagnação?
Este cenário lembra-nos o descrito por Rosseau quando, em Emílio, faz referência
aos recém-nascidos caribeanos aprisionados fisicamente pelas respetivas mães –
apertados com faixas e ligaduras que não lhes permitem mudar de posição – e, numa luta
inútil, se esforçam por se libertar, vendo esgotadas as suas forças e atrasado o seu
progresso. Tornam-se adultos corcundas, raquíticos e disformes pelo simples facto de as
suas progenitoras e, acrescentamos, a cultura da sociedade, recear “que os corpos se
deformem com os movimentos livres” (Rosseau, 1990, p. 23). Com o intuito de “impedir
que se estropiem, arriscam-se a torná-los paralíticos” (Rosseau, 1990, p. 23). Parece-nos,
pois, que à semelhança dos recém-nascidos caracterizados pelo autor, a educação
portuguesa tem sido enfaixada pelas políticas educativas adotadas que, de acordo com
alguns autores (Lima, 2007; Carvalho, 2013; Quaresma, Torres, 2017), limitam e
prejudicam o desenvolvimento dos alunos enquanto cidadãos conscientes e livres mesmo
que o pressuposto seja o de os formar no sentido da autoconsciência, da autonomia e da
liberdade.
Necessitamos de uma pedagogia desenvolvida através do pressuposto de Dewey
de que “Só se aprende o que se pratica, seja uma habilidade, seja uma ideia, seja um
controle emocional, seja uma atitude ou uma apreciação” (1978, p. 14). Ou do de
Aristóteles (384-322 a.C.) quando afirma que "É fazendo que se aprende a fazer aquilo
que se deve aprender a fazer”. De outro modo não cremos que algum dia possamos vir a
falar de uma educação verdadeiramente democrática pois somos fortemente coibidos de
a experimentar.
As tensões criadas pelas margens limitadas da autonomia em confronto com as
lógicas gerencialistas impostas a nível central dificultam o equilíbrio entre “mais escola
e melhor escola” (Torres, 2011b, p. 104) gerando, frequentemente, situações conflituais.
Esta realidade tem vindo a reconfigurar as prioridades da escola, impulsionando-as à
adoção e valorização de valores e princípios relacionados com a performatividade, a
perfeição, a eficácia e a superioridade, em detrimento da sua responsabilidade inclusiva

uma ficção necessária” (Barroso, 2004, 49). Convocando Dubet, explica: “uma ficção porque é pouco provável que ela se realize
totalmente; necessária porque não é possível educar sem se acreditar nela (2004, p. 38)’”.
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e democrática, típicos do que Lima apelida de “mão direita da educação ao longo da
vida”46 (2007, p. 7). Ainda assim, e apesar da versatilidade deste enquadramento político,
é no contexto da organização escolar que se processa a definição operacional da missão
estratégica, estabelecendo-se prioridades e metas orientadoras da ação dos órgãos
governativos. Como tal, importa ter em conta e perceber a forma como cada escola define
e prioriza a sua missão estratégica e resolve a tensão entre a dimensão democrática da
instituição e a pressão para a produção de resultados. No fundo, importa perceber de que
forma cada organização concilia e articula, no quotidiano, a matriz identitária da escola
com a matriz cultural do sistema. A este propósito Torres afirma:
A crescente adesão, por parte das instituições educativas, a práticas de distinção
académica, de que são exemplo, os quadros de excelência, os concursos, os prémios
de mérito e outras formas de incentivo da competição, poderá traduzir uma reação
contextual de algumas escolas à pressão bipolar de que são objeto, a difícil conciliação
entre mais escola – melhor escola. Perante este cenário, podemos equacionar se o
culto do mérito e da excelência académica constitui uma (mera) opção organizacional,
resultante de uma escolha política deliberada e intencional, ou antes, se representa
uma consequência de um longo processo de institucionalização identitária,
configurando deste modo um efeito sociocultural? (2013, p. 154).

Dada a constante alteração das realidades organizacionais, influenciadas por um
conjunto de complexos fatores, torna-se difícil determinar de que forma essas
interdependências afetam as dinâmicas diárias das escolas. Partindo do projeto
democratizador da escola pública, seria interessante analisar o impacto das práticas de
distinção e de culto de mérito perante o desenvolvimento da cidadania democrática
(Lima, 2007; Cortezia, 2017; Patacho, Santomé, 2017), principalmente pelo facto de a
maioria destas práticas representar uma conceção de sucesso centrada nas dimensões
cognitivas e na performance individual. A este propósito Torres (2017) apresenta-nos um
estudo empírico onde se conclui que a esmagadora maioria das escolas com práticas de
distinção dos melhores alunos fá-lo de forma tendencialmente focada nos resultados
académicos, resultando daqui uma conceção unidimensional da excelência, do título
escolar único, que pode colidir com a natureza democrática e plural da escola pública.
Ou seja, se por um lado, e numa perspetiva mais centrada nos resultados, num
modelo neoliberal, vários autores referem a importância dada à medição do investimento
que é feito no setor educativo, em termos de resultados quantitativos (Apple, 1997; Dias,

O autor faz uso da metáfora da mão esquerda e direta de Miró para contrapor “uma direita mais funcional e conservadora e uma
esquerda mais criativa e transformadora” (2007, p. 8), propondo uma educação “orientada no sentido de resistir criativamente à mera
subordinação perante as ‘necessidades objetivas’ da competitividade económica, da emulação e do puro ajustamento funcional à
realidade; promovendo para isso uma educação para a solidariedade humana, aprendizagens críticas e, sempre que necessário,
situações de desaprendizagem que permitam reaprender e aprender de novo” (2007, p. 36).
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2005; Justino, 2005; Crato, 2006; Fiolhais, 2012; Pacheco, 2012) tendência que, de resto,
é reforçada por estudos internacionais como o PISA, o TIMSS e o PIRLS; por outro, e
não ignorando a importância relativa dos resultados quantitativos, outros são (Rúbia,
2013; Alves, 2013; Ravitch, 2014; Ferreira, 2015; Pacheco, Marques, 2015; Guimarães,
Morgado, 2016) os que lamentam a excessiva ênfase dada à medição de índole
quantitativa. Vários têm sido os autores (Rúbia, 2013; Ravitch, 2014; Guimarães,
Morgado, 2016; Lemos, Ribeiro, Rocha, 2017) que defendem que esta política tende a
diminuir os currículos às matérias mais facilmente avaliadas não considerando as
características do contexto onde cada escola está inserida, acrescendo o risco de eliminar
escolas alternativas e inovadoras uma vez que ao fomento de uma educação virada para
a cidadania e para a participação democrática são sobrepostas medidas educativas que
garantem a superação e êxito dos alunos em exames padronizados. Seiça, por exemplo,
mostra-nos que em Portugal os alunos têm demonstrado um fraco interesse pelo exercício
da cidadania social e política, mostrando que esta “é entendida sobretudo em sentido
relacional, centrada no civismo e no cumprimento de deveres” (2014, p. 2), resultando
num investimento parco em práticas de cidadania escolar potenciadoras duma
participação crítica na vida pública.
Educar para a cidadania e para a democracia exige escolas cidadãs e democráticas,
onde os alunos sejam encorajados a desenvolver uma imagem positiva deles próprios
(Cortesão, 2009), onde se valorizem as aprendizagens curriculares como formas de
construção do seu próprio caminho (Estêvão, 2008). Como tal, julgamos que a
responsabilidade deve recair na escola que, através das aulas, tem a possibilidade de
proporcionar aos alunos espaços de aprendizagem de regras, de debate e argumentação,
promovendo a escuta e o respeito pelos diferentes pontos de vista, ainda que em pequena
escala (Seiça, 2014). Defendemos a perspetiva de Twine quando refere que “One of the
main investments we can make in our societies is to produce citizens who have the
opportunity and confidence to debate their views with others” (1993, p. 4) sendo que este
exercício de cidadania só será aprendido através da sua prática efetiva.
Não valorizando uma perspetiva em detrimento de outra, parece-nos que a escola
precisa abandonar as práticas ancestrais impostas pela massificação do acesso à educação
e assumir um papel responsável por garantir uma aprendizagem significativa a todos os
que por elas passam. Como tal, consideramos necessária a adoção de medidas
descentralizadoras que se orientem no sentido de promover mudanças na forma de gerir
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as escolas, para que objetivos de maior eficiência dos processos educacionais e de maior
qualidade do ensino sejam alcançados.
As estratégias a adotar para o cumprimento desta ideia de organização escolar
apoiar-se-ão na autonomia, na participação e na construção coletiva de projetos e práticas
de ensino47. E é nesta perspetiva de reformas apoiadas em estratégias que garantam maior
autonomia às escolas que surgem várias iniciativas de avaliação – onde se encontram as
de autoavaliação e avaliação externa – da responsabilidade das inspeções educativas.
Revisitando Torres, consideramos que apesar do difícil equilíbrio entre “mais escola e
melhor escola” (2011b, p. 104), parece inegável a preocupação do Estado com o acesso
de todos a uma educação mais justa, equitativa e de qualidade. Ainda assim, esta
preocupação nem sempre foi uma realidade e, assim sendo, consideramos importante que
nos debrucemos sobre o problema da ausência de qualidade na educação para que
tenhamos presente as consequências que daqui advêm.

1.3. Problema da ausência de qualidade

O direito à educação para todos, numa perspetiva mundial, surgiu fruto de lutas
populares num período de expansão de uma sociedade capitalista. Numa altura em que
principiava o aparecimento das fábricas e indústrias no século XVIII, as mulheres e as
crianças começaram a trabalhar com o intuito de auxiliar a família no campo financeiro.
Trabalho árduo de mais de 14 horas por dia que privava as crianças do direito à escola e,
por isto, com consequências para a aprendizagem formal. Entretanto os operários
começaram a reivindicar o direito à educação para os seus filhos, interesse afastado dos
do Estado capitalista, temente de um povo dotado de capacidades reflexivas e críticas
(Demo, 2002; Iosif, 2007). Young, aludindo ao pensamento daquela época, assim afirma:
“every one but an idiot knows that the lower classes must be kept poor, or they will never
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A este respeito, Lima traz à memória as dificuldades encontradas por Paulo Freire quando em 1989 ocupou o cargo de Secretário
de Educação da cidade de São Paulo e se deparou com a dificuldade de alterar as políticas educativas em vigência, agindo em coerência
com os ideais democráticos da participação popular nos destino da escola que defendia, escrevendo: “E, no entanto, pode vir a
descobrir-se quão difícil se torna a realidade de tal projeto (…) Difícil porque a antiga política e a antiga administração se encontravam
articuladas em áreas e aspectos decisivos, não sendo fácil mudar estruturas organizacionais, remover ou tentar reconverter altos
funcionários da carreira, afastar o poder enquistado, e resistente, da burocracia; nem, é fácil substituir uma estrutura administrativa
por outra, ou reforma-la, e muito menos garantir que a segunda não venha, bem cedo, a recuperar os padrões burocráticos da primeira,
weberianamente universais, não só em termos de racionalidade técnica mas, sobretudo, em termos de concentração do poder a partir
da ação administrativa e gestionária, por essa via impedindo a participação” (2013, pp. 44-45).
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be industrious” (1770, p. 361).48 No entanto, e apesar de toda a resistência inicial
apresentada pelo Estado, este acaba por ser convencido pela burguesia e pelos ideais
liberais de que a escola para as massas era algo urgente e necessário, ainda que o seu
objetivo não fosse o de fazer com que a massa aprendesse a pensar. Nesta altura, caberia
à escola ensinar apenas conhecimentos básicos para que o homem comum trabalhasse na
indústria com mais produtividade.
A situação de pobreza, as condições desumanas de trabalho e a exploração de
crianças e mulheres funcionou como motor para o processo de industrialização que não
tinha em conta as necessárias condições humanas básicas. O homem perdia valor frente
ao capital. Era visto a partir daquilo que poderia dar para que se concretizasse o sucesso
do sistema capitalista e o progresso ocorria, assim, às custas da desarticulação e da
degradação social (Iosif, 2007).
Enfraquecida a relação homem-natureza, a ameaça de fome conduzia ao
fortalecimento do mercado de trabalho e o homem passa a ser submisso, vendo a sua
sobrevivência ameaçada. A economia deixa de estar ligada às relações sociais, passando
estas a depender do sistema económico (Polany, 1980). Assiste-se à deformação da
conceção de homem e da própria sociedade, surgindo vários problemas de cariz social. É
neste cenário que “a pobreza se apresenta como uma dimensão inédita, dando margens à
deflagração da questão social no continente europeu […] A luta pelos direitos de
cidadania ganha força na maioria dos países europeus e norte-americanos” (Iosif, 2007,
p. 40). Desta forma, a luta pelo direito à educação torna-se parte da luta pelos direitos de
cidadania de grupos historicamente menos privilegiados. Cidadania que, apesar de ocupar
um lugar comum na sociedade atual, é um fenómeno complexo cujo conceito só poderá
ser entendido e explicado à luz da sua historicidade (Carvalho, 2002; Pinsky, 2003;
Covre, 2005).
Com a queda do regime feudal, no séulo XIV, e com o aparecimento do
capitalismo, evidenciam-se as condições de pobreza e desigualdade da população,
provocando o despertar da consciência social no cenário europeu. Os novos tempos
obrigaram a que o homem passasse a ter direitos e não apenas deveres.
Os séculos XVIII, XIX e XX, palco de acesos conflitos sociais na Europa,
acabaram por garantir ao homem os direitos civis, políticos e sociais, contribuindo para a
Também Freire, em A Educação na Cidade, tece a seguinte consideração: “A escola pública não anda bem, não porque faça parte
da sua natureza não andar bem, como muita gente gostaria que fosse e insinua que é. A escola pública não anda bem, repitamos, por
causa do descaso que as classes dominantes neste país têm por tudo o que cheira a povo” (1991, p. 51).
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construção de uma nova conceção de Estado. A luta pela igualdade política e social deixa
de ser pelos liberais e pela burguesia, mas contra eles. Os direitos políticos representam
o direito do homem em decidir sobre a sua vida e sobre a sociedade, de participar em
decisões, de reivindicar por leis mais justas, de organizar partidos políticos, de se filiar a
sindicatos e organizações, de votar e ser votado, de ter voz e expressão.
Iosif (2007) afirma que apenas no século XX se alcançaram os direitos sociais
relacionados com o atendimento às necessidades básicas do homem, garantindo o direito
à justiça social, à educação, à segurança, à assistência e a um salário justo.
A Declaração Universal dos Direitos Humanos da Organização das Nações
Unidas (ONU), de 1948, representou um avanço considerável no que toca à educação
para todos pois acabou por contribuir para que muitos países passassem a expandir o
acesso à educação, ainda que em alguns casos se tenha feito de uma forma excessivamente
lenta (Prats, 2014). Após a Segunda Grande Guerra assiste-se a um crescimento
exponencial da oferta educativa, resultante do “efeito combinado do aumento da oferta
(políticas públicas) e do aumento da procura (‘corrida à escola’)” (Ferreira, Teixeira,
2010, p. 333). É neste cenário que surgem as primeiras preocupações visíveis através de
políticas49 educativas focadas nas condições escolares de grupos sociais mais
desfavorecidos, num propósito de dar mais a quem tem menos (Lemos, 2013) onde surge
implícita a ideia de que a escola deve compensar o aluno que, por diversos motivos, se
encontra em inferioridade de condições em relação aos demais. No entanto, apesar de se
notarem progressos no que respeita a uma oferta educativa preocupada com o combate ao
insucesso escolar, com a promoção da igualdade de oportunidades e de aprendizagem, o
avanço no tocante à melhoria da qualidade do serviço prestado não é comparável.
Os custos económicos e sociais de uma educação fracassada são altos. Tanto que,
de acordo com dados da OECD (2012a), aqueles que finalizarem um nível de educação
médio são recompensados com melhores prespetivas de emprego e com estilos de vida
mais saudáveis, o que resulta em contribuições mais valiosas para o alcance de objetivos
públicos. Este organismo internacional acrescenta, ainda, que as pessoas com mais
escolaridade contribuem para uma sociedade mais democrática e para uma economia
mais sustentável, sendo menos dependentes do auxílio do Estado e menos vulneráveis aos

Estas políticas ficaram conhecidas como políticas de “educação compensatória” ou de “educação prioritária” e são delas exemplo a
Educational Priority Areas, em Inglaterra; a Zones d’Éducation Prioritaires, em França; Head Start e Follow-Through, nos Estado
Unidos da América e o Programa Interministerial de Promoção do Sucesso Educativo (PIPSE) em 1987, os Territórios Educativos
de Intervenção Prioritária em 1996 e os Currículos Alternativos em 2006, em Portugal.
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problemas económicos. Ou seja, as sociedades com indivíduos mais capacitados, estão
melhor preparadas para responder a crises que possam surgir. Deste modo, intervir na
educação pré-escolar, primária e secundária para todos, em particular para crianças de
meios socioeconómicos mais desavantajados, não é apenas justo como, também, uma
medida de eficiência económica. Como tal, resta-nos perceber de que forma se poderão
alcançar as aprendizagens básicas requeridas de modo a fazer frente e responder aos
desafios da sociedade.
Dados da UNESCO (2012) referentes a 2011 indicam que pelo menos 34 milhões
de crianças em todo o mundo abandonaram a escola antes de concluir a educação básica,
supondo um abandono precoce de 25%, percentagem similar à do ano 2000. Nos últimos
11 anos dos quais há informação disponível, os esforços por travar o abandono escolar
apenas têm resultado à escala global50.
Crianças e jovens de todo o mundo compartilham o sonho de poder estudar e,
como fruto deste estudo, ajudar a família e alcançar uma vida melhor. No entanto, com
demasiada frequência, estes sonhos são frustrados devido a uma educação que não
responde às suas expectativas. Isto sucede especialmente entre as famílias mais pobres e
entre as crianças e jovens pertencentes a determinados grupos sociais51, de diferentes
etnias, afetados por conflitos ou guerras, com necessidades especiais, situados em zonas
rurais. Para estas crianças e estes jovens, as oportunidades educativas são menores, pois
veem-se obrigados a estudar em infraestruturas inadequadas situadas a distâncias
excessivas, sem materiais didáticos ou com docentes com formação insuficiente
(UNESCO, 2012). Neste mesmo relatório da UNESCO lê-se um testemunho
comprovativo desta situação de uma jovem de 15 anos: “Realmente quiero estudiar, pero
la escuela no tiene unos baños e instalaciones sanitarias decuadas; además la escuela está
muy lejos y, como soy la encargada de la mayoría de las tareas de la casa, me resulta muy
difícil encontrar tiempo para ir a la escuela” (2012, p. 14).

50

Se nada vem remediar estes factos e as estatísticas seguirem o seu percurso habitual, a UNESCO (2012) afirma que uma em cada
três crianças que comecem a sua escolarização na África Subsariana, Ásia Meridional ou Ásia Ocidental, nunca terminarão a educação
básica. Mais acrescenta que a maioria destas crianças não adquirirá competências básicas de leitura ou matemática, o que lhes
dificultará bastante a saída de uma eventual situação de pobreza ou acesso a um trabalho digno. Estes jovens em desvantagem na
obtenção de trabalho ao carecerem de competências elementares veem dificultado o ingresso no mercado de trabalho. O desemprego
e a falta de oportunidades torna-los-ão mais expostos ao sofrimento de várias expressões de exclusão social (violência, conflitos
armados, narcotráfico, imigração ilegal, entre outras). Para este organismo internacional esta é uma das consequências diretas mais
dramáticas da falta de qualidade nos processos educativos (UNESCO, 2012).
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A este respeito, Torres refere que os dados relativos à caracterização sociofamiliar de classe dos alunos participantes no seu estudo,
mostram que os alunos que se “situam num patamar de excelência (com médias iguais ou superiores a 18 valores) provêm
maioritariamente de famílias que desempenham profissões de elevado capital cultural, enquanto os alunos com classificações
inferiores pertencem a famílias menos bem posicionadas na hierarquia socioprofissional” (2017, p. 4).
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Ludeña (2013) alerta para a importância que deve ser dada à formação dos
professores alegando que não é possível melhorar os resultados das aprendizagens sem
intervir na qualidade da sua formação. Apesar dos resultados globais, o rácio
professor/aluno tem melhorado mas é nas regiões mais empobrecidas do Planeta que a
falta destes é mais crítica. A UNESCO calcula que sejam necessários mais 1.7 milhões
de professores para conseguir uma Educação Primária Universal. No total, 114 países têm
défice de professores do 1.º CEB e, só no continente africano, são necessários um milhão.
É igualmente preocupante a falta de pessoal docente bem formado e motivado. De
acordo com a UNESCO, mais de 15% dos professores do ensino primário não são
formados de acordo com as normas nacionais. E não devemos esquecer que a formação
e a motivação marcam, de forma inequívoca, os progressos dentro da sala de aula e a
capacidade de transmitir conhecimentos, questionar problemas que possam surgir, dar
atenção personalizada aos alunos e propôr fórmulas de ensino que ajudem a eliminar
desigualdades (UNESCO, 2014).
Se a escola não é capaz de manter as crianças na escola nos primeiros anos de
escolaridade, a situação torna-se mais dramática nos anos seguintes. Atente-se num
exemplo claro sobre a duplicidade de leituras que podem advir do número de alunos que
têm acesso à educação e à qualidade dos serviços prestados. Resultados fornecidos pelo
SITEAL (SITEAL, 2013) referem que 97% das crianças da América Latina entre os 7 e
os 12 anos têm acesso à escola, assim como 83% dos adolescentes. Mas, 18% deste alunos
não encontra na escola uma resposta eficaz pois mais de 6 milhões abandonaram-na e
mais de 15 milhões seguem um percurso educativo fracassado. Acrescenta a United
Nations Children's Fund (UNICEF) (2012) que sete em cada dez dessas crianças vêm de
ambientes familiares com privação económica. De acordo com este estudo (SITEAL,
2013), os próprios estudantes não consideram que o sistema seja suficientemente flexível,
nem adaptado às suas circunstâncias, não sentido que a escola responda às necessidades
das suas vidas quotidianas. A ausência de qualidade educativa está, assim, a comprometer
seriamente as melhorias que realmente importam.
Apesar das realidades de país para país serem dificilmente comparáveis, também
nos países ditos mais desenvolvidos existem problemas relativos à qualidade educativa.
De acordo com um relatório da OECD (2014) sobre as perspetivas das políticas da
educação em Portugal, pode ler-se que
Portugal has made major improvements across PISA cycles in mathematics, reading
and science, with performance in PISA 2012 around the OECD average in
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mathematics and below the OECD average in reading and science. The impact of
students’ socio-economic background on mathematics performance and grade
repetition rates is higher than the average for other OECD countries. Portugal system
level practices include enrolment rates for 3-4 years-old above the OECD average,
universal enrolment for 5-14 years-old and compulsory education recently extended
to 12 years (from age 6 to age 18) – one of the longest periods of compulsory schooling
among OECD countries. Attainment rates at upper secondary and tertiary levels are
below the OECD average, and enrolment in upper secondary Vocational Education
and Training (VET) is around the OECD average. Portugal has steadily reduced
dropout since 2000, accelerating the decrease in recent years, although it remains high
compared to the average of OECD countries. Unemployment rates are above the
OECD average for all education attainment levels. (OECD, 2014, p. 4).

Veja-se, a este respeito, o Gráfico 1:

Gráfico 1: Desempenho em literacia52 de matemática e relação entre o estatuto económico, social e cultural
de alunos de 15 anos, PISA 2012. Fonte: OECD (2013a).

De acordo com dados deste relatório, em 2013, 58% dos portugueses entre os 25
e os 34 anos tinham, pelo menos, o 12.º ano, enquanto a média da OCDE utrapassa os
82%. No que respeita ao ensino superior, o valor para Portugal é de 28%, face a uma
média de 39% nos países da organização.

52

O conceito de literacia, como é utilizado no PISA, reporta à capacidade de os alunos aplicarem os seus conhecimentos e analisarem,
raciocinarem e comunicarem com eficiência, ao mesmo tempo que colocam, resolvem e interpretam problemas em diversas situações
concretas (Serrão, 2015).
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Gráfico 2: Nível de escolaridade mais elevado completo, de indivíduos com idades compreendidas entre os
25 e os 34 anos, 2012. Fonte: OECD (2014).

Perante tais resultados, a OCDE coloca a redução do abandono escolar53, o
aumento das qualificações e a diminuição dos chumbos como alguns dos principais
desafios do país. O cumprimento da nova escolaridade obrigatória, alargada para os 12
anos de escolaridade – um dos períodos mais longos entre os vários países da organização,
é outro dos desafios.
O relatório (OECD, 2014) aponta, ainda, para a necessidade de tornar os cursos
oferecidos no sistema de ensino português mais significativos para o mercado de trabalho,
mostrando a desvantagem do nosso sistema se comparado com o dos restantes países
membros54. Com a crise económica, as taxas de desemprego cresceram e, apesar do facto
de se possuir um diploma de ensino superior continuar a ser uma vantagem, a verdade é
que o desemprego entre os licenciados portugueses é o dobro do que se regista lá fora:
10,5% face a uma média de 5%.
Num momento em que a violência, as ameaças de terrorismo, a degradação
ambiental, a desconfiança e o medo crescem na mesma proporção que o mercado e a
desigualdade social, tornando as pessoas cada vez mais individualistas e competitivas, a
educação em direitos humanos, ao reforçar o respeito ao próximo, o cuidado com o meio
ambiente e o compromisso com o combate à pobreza, às desigualdades e às injustiças

53

Portugal está a implementar políticas para reduzir o abandono escolar precoce e elevar o nível de escolaridade completo da
população e as qualificações da força de trabalho. O Programa de Combate ao Insucesso e Abandono Escolar (2012) tem como
objetivo apoiar os alunos em risco de abandono, reintegrar aqueles que desistiram e consolidar a oferta educativa e formativa de cursos
de dupla certificação no ensino secundário. O Sistema Nacional de Qualificação e o respetivo Quadro Nacional de Qualificação
foram criados em 2007 trazendo maior transparência e comparabilidade dentro do sistema de ensino.
54
“The capacity of a country’s education system to effectively develop skills and labour market perspectives can play an important
role in the educational decisions of its population. In 2012, unemployment of 25-64 year-olds in Portugal is 14.5% (compared to the
OECD average of 7.5%). The unemployment rate among those with the highest education attainment is 10.5%, more than twice the
OECD average of 4.8%. During the economic crisis of 2008-12, unemployment increased more than the OECD average, especially
for 25-34 year-olds of all education attainments. More 15-29 year-olds than the OECD average are not in education and not employed
in 2012 (15.7% compared to the OECD average of 12.7%). OECD evidence shows that low education attainment of the workforce
explains a substantial proportion of Portugal’s productivity gap, and that income inequalities are also linked to levels of educational
attainment” (OECD, 2014).
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sociais contribui para que as sociedades democráticas se fortaleçam e que os direitos de
cada cidadão sejam respeitados, reforçando e garantindo a justiça social. Contribui para
a formação de cidadãos plenos com uma visão abrangente da sociedade em toda a sua
complexidade e contribui para o fortalecimento da sociedade civil e das instituições
políticas ao fazer com que o povo passe a ter conhecimento do seu poder de ação e
intervenção nos rumos das decisões políticas que afetam a vida em sociedade (Iosif,
2007).
Neste seguimento, vários têm sido os países da OCDE que têm respondido aos
desafios da qualidade adotando medidas políticas que respondem às necessidades
próprias dos seus sistemas educativos e às de contexto. O relatório Education Policy
Outlook da OECD (2015b) mostra-nos que as políticas educativas adotadas pelos países
membros entre 2008 e 2014, apesar das realidades de país para país serem diferentes, se
têm comprometido com a adoção de medidas diferentes e complementares, aumentando
os níveis de qualidade dos serviços educativos prestados. A aposta na educação da
primeira infância é uma das medidas políticas em que mais se tem investido,
principalmente através de estratégias amplas para melhorar a oferta, o currículo e as
políticas de avaliação. Foram, ainda, adotadas reformas mais inclusivas através de
mudanças estruturais nos sistemas educativos e realizadas abordagens mais direcionadas
para a redução das retenções. A par destas, foram adotadas estratégias direcionadas para
apoio de alunos desfavorecidos ou em desvantagem social, étnica ou económica (OECD,
2015b). Por forma a garantir uma educação de qualidade, os responsáveis políticos têm
destacado a formação dos professores por considerarem que estes profissionais são quem
mais influencia os alunos. As medidas de melhoria incluem o fortalecimento e o apoio à
liderança, o estímulo de ambientes de aprendizagem, o reforço da qualidade dos
professores que garantam estratégias de aprendizagem mais eficazes e a vinculação da
escola aos pais e à comunidade. Recomenda-se que os responsáveis pelo sistema se
certifiquem de que todos os programas de formação de professores atinjam metas bem
definidas; recomendam que os professores sejam incentivados a formações contínuas,
especialmente aos que lecionam os primeiros anos de escolaridade; sejam introduzidos
exames de acesso à profissão docente e que as escolas sejam proibidas de selecionar os
alunos (OECD, 2011). Cremos que professores bem preparados são fundamentais para a
melhoria da escola e para o aumento dos níveis de qualidade da educação oferecida. Estes
profissionais têm um efeito direto sobre a aprendizagem dos alunos e a literatura tem
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revelado consenso, permitindo-nos afirmar que a qualidade dos professores é a variável
mais importante das escolas no que respeita à aprendizagem dos alunos (OECD, 2005;
Lima, 2012a; OECD, 2013a; Schneider, Gehlbach, Jacobsen, 2017). Precisamos de
Uma educação política de educadores/professores, enquanto formação cultural e
cívica, criticamente orientada para o conhecimento e para a discussão das teorias e
dos valores democráticos, da participação e da cidadania ativa, não subjugada às
orientações pragmáticas das correntes tradicionais dos recursos humanos, nem
subordinada aos modelos de identificação de necessidades e de aquisição de
competências impostos pelas correntes tecnocráticas da formação profissional e
apoiados pelas psicologias do treinamento […] (Lima, 2013, p. 78).

No geral, a análise das opções políticas de qualidade destaca uma variedade de
características que variam na duração e no tipo, dependendo da estrutura do sistema
educativo de cada país e dos desafios específicos que enfrenta como, por exemplo, a taxa
de imigrantes, de pobreza ou outras desigualdades que podem afetar o desempenho dos
alunos. A forma como estas respostas são adotadas pode, também, depender das
abordagens políticas e históricas de cada país. A avaliação e o acompanhamento das
políticas adotadas são limitados embora aqueles que têm mais impacto sejam, quase
sempre, evidenciados (OECD, 2015b). E, pesem embora as medidas educativas adotadas
em cada país, não podemos esquecer que as políticas educativas não devem ser as únicas
a responder aos desafios da qualidade. Políticas de saúde, de justiça e de desenvolvimento
social também afetam a vida dos alunos e o seu bem-estar nas escolas pois, como vimos
ao longo deste ponto, a ausência de qualidade num determinado setor da sociedade,
influenciará e determinará o desempenho de outro(s).

2. Indicadores de qualidade

Como antes descrito, a busca por uma educação de qualidade tem feito parte das
preocupações de gestores e decisores políticos um pouco por todo o mundo. Em diferentes
medidas, as instituições educativas têm incluído a noção de qualidade nos seus
posicionamentos, reivindicações, objetivos e propostas políticas. No entanto, pela
multiplicidade de significados que pode adquirir, este conceito enceta consensos
carregados de carga retórica, formando discursos vagos. Sendo o objetivo aferi-lo,
importa percebermos ‘o que está em jogo’ (Gusmão, 2013), delimitando o conceito (como
fizemos nos pontos anteriores) para agora identificarmos os principais indicadores.
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Ora, o processo de definição de indicadores de qualidade pode ser tão complexo
como o da definição do conceito, não só por se tratar de um conceito multifacetado
(Bauer, Sousa, 2015), mas, também, por se
tratar de um campo aplicado das ciências sociais que lida com a construção de
modelos para valorar políticas, programas, projetos e ações educativas que além de
expressarem concepções teóricas e abordagens determinadas, envolvem também
aspectos vinculados aos interesses sócio-políticos de determinados grupos em
confronto e suas representações sobre qualidade em educação (Ferreira, Tenório,
2010, p. 72).

Usados como forma de operacionalizar um conceito abstrato, os indicadores
“apontam, indicam, aproximam e traduzem em termos operacionais as dimensões sociais
de interesse definidas a partir de escolhas teóricas ou políticas realizadas anteriormente”
(Jannuzzi, 2005, p. 138), procurando “traduzir e detalhar parâmetros de qualidade em
indicadores operacionais” (Matheus, Lopes, 2014, p. 348).
Os indicadores de qualidade, em educação, foram concebidos com o objetivo de
auxiliar a comunidade educativa na avaliação e na melhoria da qualidade do ensino
ministrado. Compreendendo os pontos fortes e fracos, a escola passa a ter requisitos para
intervir e melhorar de acordo com seus critérios e prioridades. Para tal, são identificados
elementos fundamentais que devem ser tidos em conta no momento de reflexão e criados
sinalizadores de acordo com os aspetos mais importantes da realidade escolar – os
indicadores. Ou seja, os indicadores podem ser entendidos como instrumentos ao serviço
da representação e análise de uma parte da realidade social, neste caso a educativa. No
entanto, a chave do seu sucesso e da sua aceitação não deve ser colocada nas suas
capacidades de representação ou no eventual poder de análise e explicação. Como nos
lembra Ferrer (2013), os indicadores são um instrumento concreto, mas têm um alcance
limitado.
A ampla utilização de indicadores na aferição de realidades distintas encontra
justificação na sua natureza sintética e na orientação para a tomada de decisões. A seleção
de um conjunto de indicadores permite uma ideia concisa do funcionamento de uma
realidade social, constituindo uma representação simplificada de uma realidade
complexa, sem perder o seu carácter específico (Ferrer, 2013). Não queremos com isto
dizer que os próprios indicadores explicam as relações casuais que existem na realidade
que representam, ou que permitem tirar conclusões unívocas. A sua colaboração, como
sublinham Bryk e Hermanson (1994), passará antes por esclarecer a realidade e contribuir
com elementos que permitam uma interpretação mais clara da mesma.
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Com efeito, o principal interesse do estabelecimento de indicadores, no campo
educativo, passa pelas informações pertinentes que deles podem ser retiradas sobre os
fenómenos educativos, capazes de sustentar um debate público e informado sobre a
realidade em análise. Para além disso, os indicadores permitem promover e apoiar o
debate educativo das sociedades democráticas através da apresentação de informações
públicas relevantes, significativas e facilmente compreensíveis (Ferrer, 2013).
Como alega Lemos, o crescimento da globalização, as perspetivas internacionais
sobre a evolução dos sistemas educativos e das políticas de educação, assentes na
construção social e na dinâmica interna dos Estados, foram perdendo terreno a favor
de visões mais centradas nas dinâmicas das estruturas e instituições transnacionais e
nas interações destas com os contextos e as políticas nacionais (2014, p. 67).

Neste sentido, o papel de instituições internacionais como a UNESCO, a UE ou a OCDE
assumem um papel preponderante na medida em que a definição das políticas educativas
deixa de ser um assunto exclusivo dos Estados (Moutsios, 2009). Como tal, o estudo das
formas de intervenção destas organizações e respetiva influência nas estruturas
responsáveis pelas políticas educativas de cada país torna-se essencial.
Os indicadores propostos por estes organismos são herdeiros de uma tradição
histórica que, a fim de conhecerem melhor a realidade e poderem atuar sobre ela, têm
definido que aspetos dessa realidade são mais relevantes e quais serão objeto de
valorização e medida.
Não obstante os esforços realizados nos últimos anos no sentido de os países
membros da OCDE continuarem a fortalecer o vínculo entre as políticas educativas e a
criação de dados internacionalmente comparáveis, a verdade é que tem sido um desafio
crescente. Em primeiro lugar porque os indicadores precisam responder a questões
educativas que estão no topo das agendas políticas nacionais, ao mesmo tempo que a
perspetiva comparativa internacional deve oferecer valor agregado ao que pode ser feito
através da análise e avaliação nacional. Em segundo lugar, enquanto os indicadores
precisam ser o mais comparáveis possível, também precisam de ser específicos o
suficiente de modo a permitir abraçar as diferenças históricas, sistémicas e culturais entre
países. Em terceiro lugar, precisam de ser apresentados de uma forma o mais direta, clara
e inteligível possível, mantendo-se suficientemente complexos para refletir uma realidade
multifacetada. Por último, há um desejo geral de manter o conjunto de indicadores em
número o mais reduzido possível (Ferrer, 2013; OECD, 2017b), apesar de necessitar de
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ser grande o suficiente para ser útil aos decisores políticos de países que enfrentam
diferentes desafios educativos.
Perante este desafio, e antes de se organizarem os processos de recolha de
informação que alimentem um sistema de indicadores, é importante que cada um dos
elementos que o formam se submeta a um cuidadoso escrutínio que avalie até que ponto
satisfazem os critérios de qualidade aplicáveis. Sobre isto, Rizo (2013) apresenta-nos uma
lista de características que, na sua opinião, todos devem possuir. Para o autor, os
indicadores devem ser:
- válidos, característica entendida como propriedade que mede o que realmente se
pretende;
- confiáveis, uma vez que a informação obtida deve ser consistente ao longo das
sucessivas aplicações do sistema;
- comparáveis, na medida em que possam ser aplicados em diferentes contextos,
permitindo comparações significativas;
- estáveis, permitindo comparações ao longo do tempo;
- atuais relativamente aos dados em que se baseia já que a informação que não é recente
não tem muito valor;
- sensíveis, permitindo que diferentes valores de um indicador estejam associados
consistentemente às diferenças dos distintos sistemas educativos;
- viáveis, no sentido de que a informação necessária para a sua construção possa ser obtida
com um esforço e custo razoáveis;
- relevantes, uma vez que devem referir-se a elementos do sistema educativo com peso
significativo no domínio da qualidade;
- úteis, na medida em que devem referir-se a aspetos proveitosos e orientadores das
decisões políticas, podendo ter impactos significativos;
- claros, no sentido de que a forma como apresentam a informação deve facilitar uma
interpretação adequada pelos usuários.
A preocupação em torno desta questão – definição de indicadores – remonta à
década de 90 aquando o desenvolvimento de um trabalho de construção, seleção e
publicação de indicadores por parte da OCDE55. Esse trabalho, consubstanciado no
documento International Indicators and Evaluation of Educational Systems (INEES) teve

55

A OCDE é considerada a organização internacional que mais impacto e influência tem na definição, orientação e tomadas de decisão
de âmbito educativo (Martens, Jakobi, 2010; Coicaud, Zhang, 2011; Seller, Lingard, 2013; Ferrer, 2013; Lemos, 2014).
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um enorme impacto na orientação e organização da ação nas políticas públicas de
educação, nomeadamente através da publicação anual do documento Education at a
Glance, cujo objetivo é o de oferecer uma visão geral sobre a qualidade dos sistemas
educativos dos países membros, possibilitando a comparação internacional. Definindo os
mais recentes indicadores de medição e aferição do estado da educação, a última
publicação Education at a Glance disponível (OECD, 2019) organiza-se em torno de
quatro capítulos (A, B, C e D) dos quais fazem parte um conjunto de indicadores que
passaremos a caracterizar.
O capítulo A, relativo ao Output das instituições educativas e o impacto da
aprendizagem, contém indicadores sobre a produção, os resultados e o impacto da
educação na formação da população, e os resultados da aprendizagem para o campo
económico e social. Pretende-se que a análise dos indicadores deste primeiro grupo,
possam constituir a base das políticas educativas relacionadas com a aprendizagem ao
longo da vida. Para além disso, devem ser esclarecedores e reveladores das questões que
carecem de mais atenção, para que os resultados e o impacto da sua medição estejam
alinhados com os objetivos estratégicos definidos em cada país. O capítulo B analisa o
Acesso à educação, participação e progressão. Este capítulo considera o sistema
educativo na sua globalidade – da primeira infância ao ensino superior – e fornece
indicadores sobre a matrícula, a progressão e a conclusão dos alunos em cada nível de
ensino. Estes indicadores são considerados uma mistura entre produtos e resultados, na
medida em que o produto de cada nível de ensino impulsiona e sustenta a passagem ao
seguinte. Os indicadores deste capítulo fornecem, ainda, informações relevantes sobre as
áreas a priorizar pelas políticas educativas. O capítulo C apresenta questões relativas aos
Recursos financeiros investidos em educação e fornece indicadores sobre o investimento
feito em instituições de ensino e educação, e como esse investimento é compartilhado
entre recursos públicos e privados. O último capítulo, o D, apresenta indicadores
relacionados com Os Professores, o ambiente das aprendizagens e a organização das
escolas. Fornece indicadores sobre o tempo de instrução, o tempo de trabalho dos
professores e os salários dos professores e dos diretores das escolas. Pretende-se que
forneçam informações sobre os ambientes e os contextos que mais influenciam
positivamente as aprendizagens individuais dos alunos, para além de apresentarem dados
sobre o perfil dos professores e sobre as políticas de admissão ao ensino superior. Cada
um destes capítulos está organizado em torno de questões que procuram ser respondidas
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com base na aferição de uma série de indicadores que a seguir apresentamos de forma
discriminada.

Quadro 2: Indicadores internacionais para aferição da qualidade da Educação
A - Output das instituições educativas e o impacto da aprendizagem
Indicador A1 – Qual o nível de estudos da população adulta?
Indicador A2 – Transição para o mundo do trabalho: onde está a juventude atualmente?
Indicador A3 – De que forma o tipo de ensino influencia a entrada para o mercado de trabalho?
Indicador A4 – Quais as vantagens da escolarização?
Indicador A5 – Quais os incentivos financeiros investidos na educação?
Indicador A6 – De que forma as competências sociais estão relacionadas com a educação?
Indicador A7 – Até que ponto os adultos usufruem de forma equitativa na educação e na
aprendizagem?
B - Acesso à educação, participação e progressão
Indicador B1 – Quem usufrui da educação?
Indicador B2 – Quais as principais diferenças dos sistemas educativos para a infância, dos diversos
países?
Indicador B3 – Quem é expectável habilitar-se para além da educação secundária?
Indicador B4 – Quem é expectável chegar ao ensino superior?
Indicador B5 – Quem é expectável terminar o ensino superior?
Indicador B6 – Qual é o perfil dos estudantes que usufruem de mobilidade internacional?
Indicador B7 – O que caracteriza os alunos com doutoramento?
C - Recursos financeiros investidos em educação
Indicador C1 – Qual o valor gasto por cada aluno numa organização educativa?
Indicador C2 – Que proporção de riqueza nacional é gasta com as organizações educativas?
Indicador C3 – Quanto investimento público e privado fazem parte dessa proporção?
Indicador C4 – Qual o valor total de investimento no setor educativo público?
Indicador C5 –Quantos alunos do ensino superior pagam os seus estudos e que ajudas têm do
Estado?
Indicador C6 – Em que recursos e serviços educativos é investido financiamento?
Indicador C7 – Que fatores influenciam o valor do salário docente?
D - Os Professores, o ambiente das aprendizagens e a organização das escolas
Indicador D1 – Quanto tempo é, em média, passado pelos alunos dentro da sala de aula?
Indicador D2 – Qual é o ratio aluno/professor e qual tamanho das turmas?
Indicador D3 – Qual é o salário auferido pelos professores e pelos diretores?
Indicador D4 – Quanto tempo é que os professores despendem a lecionar?
Indicador D5 – Qual o perfil dos professores?
Indicador D6 – Quais os critérios nacionais para acesso ao ensino superior?
Fonte: Adaptado de OECD (2019).

Como atesta Roca (2013), atualmente, a construção de um conjunto de indicadores
rigoroso, fiável, comparável e com relevância política é uma necessidade sentida pelos
responsáveis pelas políticas educativas e assumida de maneira decidida pelos organismos
internacionais que se ocupam da educação. Ainda que estes organismos se afastem da
intenção de influenciar as políticas educativas dos países membros, a verdade é que
reconhecem a vontade que estes têm em conhecer os seus sistemas educativos de uma
forma mais séria, sólida e profunda, organizando-se para lhes darem respostas.
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Ainda sobre a verificação da qualidade no campo educativo a UE implementou,
entre 2001 e 2003, o projeto Effective School Self-Evaluation (ESSE) desenvolvido pela
SICI, definindo um conjunto de indicadores de qualidade como padrões orientadores de
boas práticas (ver Quadro 3). Divididos por quatro áreas-chave, estes indicadores
pretendem desencadear um conhecimento efetivo sobre a eficácia das escolas, de modo a
que se aperfeiçoem continuamente através da avaliação da qualidade dos serviços que
prestam e do desenvolvimento de ações que reforcem os pontos fortes e ultrapassem os
fracos (Gonçalves, 2013).

Quadro 3: Indicadores de Qualidade do Projeto ESSE
1. Visão e estratégia
1.1. Objetivos e valores
- adequação e clareza dos objetivos e dos valores
- articulação com os processos de autoavaliação e melhoria
1.2. Estratégia e política de autoavaliação e de melhoria
- estratégia de concretização dos aspetos principais da autoavaliação
- estratégia de planeamento da melhoria da escola
- procedimentos de consulta e de comunicação
2. Avaliação e melhoria dos pontos essenciais dos recursos
2.1. Recursos humanos
- procedimentos de caracterização dos recursos humanos
- desenvolvimento dos recursos humanos
- ligação entre o desenvolvimento dos recursos humanos, a autoavaliação e o planeamento
2.2. Recursos físicos e financeiros
- acompanhamento e revisão do uso do orçamento da escola e dos outros recursos
- suporte financeiro às medidas de melhoria da escola
3. Avaliação e melhoria dos pontos essenciais dos processos
3.1. Políticas, orientações e níveis de referência
- políticas e orientações para processos e procedimentos
- uso das políticas e das orientações no processo de autoavaliação
3.2. Planeamento e concretização das atividades de autoavaliação
- atividades de autoavaliação
- avaliação das perspetivas dos stakeholders56
- rigor e fiabilidade das atividades de autoavaliação
- uso de uma perspetiva externa para sustentar o processo de autoavaliação
3.3. Planeamento e implementação da ação para a melhoria
- seleção das prioridades
- planeamento da ação
- implementação dos planos de melhoria
4. Avaliação e impacto dos pontos essenciais dos resultados
4.1. Avaliação e aplicação dos pontos chave
- envolvimento do pessoal
- uso da informação estatística e dos dados de referência
- monitorização direta dos progressos dos alunos
- uso sistemático dos indicadores de qualidade
- uso do retorno nas visões dos stakeholders

56

Stakeholder, num âmbito educativo, pode ser definido como a pessoa ou entidade com legítimo interesse no ensino e que, como tal,
adquire algum direito de intervenção. Serão stakeholders os alunos, os pais, os empregadores, o Estado, a sociedade, as próprias
instituições de ensino, entre outros.
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4.2. Impacto da autoavaliação na melhoria dos resultados
- progresso na utilização dos indicadores estatísticos dos resultados através da autoavaliação
- progresso no aumento da satisfação dos stakeholders relacionada com as questões escolhidas para
melhoria através da autoavaliação.
Fonte: Projeto ESSE (Inspeção-Geral da Educação (IGE), 2001)

Como referido, “O movimento em prol da garantia da qualidade das escolas em
Portugal tem como pano de fundo a globalização dos sistemas educativos, em que as
organizações internacionais de referência […] ocupam um lugar de destaque” (Grupo de
Trabalho para a Avaliação Externa das Escolas, 2011, p. 9). Outro documento – European
Report on the Quality of school Education Sixteen Quality indicators (2000) 57 – referente
à qualidade do ensino básico e secundário, elaborado por peritos dos ME dos países
membros da UE, apresenta cinco desafios a ter em conta no momento de aferir a qualidade
da educação: desafio do conhecimento, desafio da descentralização, desafio dos recursos,
desafio da inserção social e desafio dos dados e da comparabilidade. Deste documento
fazem parte dezasseis indicadores, que compreendem os seguintes domínios:
i) Rendimento nas áreas da matemática, da leitura, das ciências, das Tecnologias da
Informação e Comunicação (TIC), das línguas estrangeiras, da capacidade de "aprender
a aprender" e da educação cívica;
ii) Sucesso e transição: indicador responsável por identificar a capacidade de os alunos
concluírem os seus estudos, apurando a taxa de abandono, a conclusão do ensino
secundário e superior, assim como a taxa de frequência do ensino superior;
iii) Acompanhamento do ensino básico e secundário: indicador que possibilita a
verificação e a participação dos intervenientes nos sistemas de educação por intermédio
de uma avaliação e orientação do ensino básico e secundário, bem como de uma avaliação
da participação e envolvimento dos encarregados de educação;
iv) Recursos e estruturas: indicador centrado, particularmente, na educação e formação
dos professores, nos gastos autorizados em matéria de educação por aluno, na taxa de
frequência de um estabelecimento pré-primário, mas, também, no número de estudantes
por computador, por exemplo.
Destes quatro domínios fazem parte um conjunto de indicadores que passamos a
enumerar. No respeitante ao primeiro domínio: a Matemática como garante de acesso a
competências de lógica, análise e raciocínio numérico, deve ser o suporte de qualquer
57

Documento disponível em http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=URISERV%3Ac11063
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programa escolar. Deve ser elaborado um método de ensino que garanta uma atitude
positiva em relação à matemática; estimular os estudantes a ampliarem e atualizarem os
seus conhecimentos na matéria; se viável, fixar as competências e capacidades comuns
em matemática que os cidadãos europeus deveriam possuir. Em relação ao indicador
leitura é referido que esta faculdade é um requisito essencial para a consecução de
conhecimentos, a evolução pessoal e a inserção dos indivíduos no meio social. As ciências
desenvolvem nos alunos as suas capacidades de experimentação, análise e investigação,
aptidões fundamentais ao avanço e desenvolvimento tecnológico. As TIC assumem um
destaque progressivo na vida cotidiana, possibilitando o desenvolvimento de novos
métodos de aprender, de trabalhar, de consumir, de viver e de se divertir. Apesar das
discrepâncias existentes, no que ao papel desempenhado pelas TIC nos programas de
ensino básico e secundário diz respeito, a maioria dos países objetiva intensificar a sua
utilização. Em relação ao indicador línguas estrangeiras é aduzido que o domínio de
diversas línguas comunitárias passou a ser um pré-requisito para os cidadãos da UE de
forma a beneficiarem das oportunidades profissionais e pessoais disponíveis no mercado
único pela aprendizagem das línguas, destacando projetos inovadores. Relativamente à
capacidade de "aprender a aprender" afirma-se que saber aprender ao longo da vida é uma
capacidade essencial ao êxito no campo do trabalho e da sociedade e que, para aprender
eficientemente, é essencial saber como aprender e possuir um conjunto de instrumentos
e estratégias profícuas à consecução desse objetivo. Pretende-se garantir que as
competências ligadas à aprendizagem da aprendizagem sejam prioridades políticas, de
modo a ajustar os programas escolares e a incentivar a formação contínua dos docentes.
A educação cívica, último indicador do primeiro domínio, ressalta que a preparação dos
jovens para se tornarem cidadãos passa por lhes dar uma cultura cívica com base nos
princípios da democracia, da igualdade e da liberdade, mas também com incidência no
reconhecimento dos seus direitos e deveres.
No tocante aos indicadores do segundo domínio, o relatório afirma que em relação
às taxas de abandono escolar, muitas vezes, aqueles que abandonam o sistema escolar não
são possuidores de competências sólidas nem de formação profissional e, assim sendo,
terão algumas dificuldades em conquistar um emprego. Quanto à conclusão do ensino
secundário e superior, aí se afirma que as taxas de conclusão destes níveis de ensino são
indicadores importantes do bom funcionamento dos sistemas de ensino. Em relação ao
último indicador deste segundo domínio – frequência do ensino superior – o documento
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refere que as oportunidades que o ensino superior oferece são cada vez mais importantes,
sendo, no entanto, fundamental antecipar a tendência da procura, tendo como base o
desenvolvimento das novas tecnologias e as propensões do mercado de trabalho.
No que diz respeito aos indicadores do terceiro domínio, o relatório destaca como
referências a avaliação e orientação do ensino que dotam as escolas de meios para
efetuarem uma comparação com outras instituições análogas. Reconhece-se, aí, que todos
os países procuram melhores meios de apresentarem a eficiência das escolas, através de
uma avaliação interna e externa ou de uma combinação de ambas. O segundo indicador
do terceiro domínio, referente à participação dos pais, destaca que a participação destes
na educação dos seus filhos tem consequências relevantes na melhoria da qualidade do
ensino e no funcionamento da escola. A participação dos pais pode realizar-se
voluntariamente através de uma participação direta nas atividades educativas ou através
de órgãos consultivos, associações informais e clubes extraescolares.
O ensino e formação de professores é já um indicador pertencente ao quarto e
último domínio. Reconhece-se que o papel e o estatuto dos professores têm sofrido
mudanças sem precedentes: o caráter obrigatório de uma formação contínua face às TIC
surge em consonância com a exigência de encarar necessidades e expectativas em
contínua mutação. Os países europeus apresentam uma necessidade de formação inicial
de qualidade, sustentada por estágios profissionais de qualidade e por um
aperfeiçoamento profissional contínuo. Destaca-se a frequência do ensino pré-escolar na
medida em que impulsiona o desenvolvimento emocional e cognitivo da criança, facilita
a passagem da aprendizagem lúdica à aprendizagem formal e contribui para o sucesso
escolar da mesma. O número de estudantes por computador é outro indicador deste
domínio. Acerca deste indicador é sublinhado que o seu uso deve ser incentivando e que
a escola deve dispor de um número adequado de computadores. No entanto, e na medida
em que a tecnologia sofre transformações rápidas, as orientações dadas vão no sentido de
ser preferível dar à escola um reduzido número de computadores, mas garantir a sua
renovação, acompanhando a evolução tecnológica. As despesas do ensino por estudante
fazem também integram os indicadores deste domínio.
Para além das instâncias internacionais citadas, alguns autores têm apresentado
indicadores que podem ser usados na análise da qualidade da educação. Fouse (2012),
por exemplo, apresenta um conjunto de indicadores que podem ser relevantes no
momento de aferir a qualidade educativa. Para o autor, uma escola de qualidade é aquela
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que partilha o sucesso e acredita que o sucesso trará mais sucesso. Fouse (2012) evidencia
o clima de êxito que as escolas devem proporcionar e vivenciar, pois crê que o sucesso é
o meio pelo qual o percurso educativo se deve orientar e a ferramenta para melhorar a
qualidade da educação. Partindo do pressuposto de que o projeto educativo e os objetivos
determinados são estruturados e a sua consecução promove uma educação de qualidade,
o autor defende a ideia de que qualquer momento de aprendizagem deve ser aproveitado
para garantir que a qualidade é desenvolvida. Destaca ainda a importância e o impacto
que o trabalho de equipa podem trazer à qualidade da educação.
Sigman e Dunn (2016) sugerem outro conjunto de indicadores que dizem
diferenciadores das escolas com base num desempenho válido, confiável e comparável.
Estes indicadores pretendem medir as condições de aprendizagem, os apoios e as
oportunidades criadas para os alunos. A saber:
i) Indicadores de clima e segurança: feedback de alunos e/ou pais, dados relativos à
indisciplina, dados sobre absentismo;
ii) Indicadores de atividade pós-secundária: inscrição e conclusão bem-sucedida dos
alunos em cursos superiores, taxas de matrícula dos alunos em cursos de ensino superior,
taxas de permanência nesses cursos e participação/desempenho dos alunos nas respetivas
instituições de ensino;
iii) Indicadores de participação ativa dos alunos: participação de alunos em atividades
extracurriculares promovidas pela escola, acesso a materiais de qualidade elevada, acesso
a instalações seguras e limpas, acesso a professores altamente qualificados, acesso a
conselheiros e a cursos que vão ao encontro dos interesses dos alunos;
iv) Indicadores de participação e compromisso dos professores: resultados de avaliações
de professores que permitam uma melhoria contínua, oportunidades criadas pela escola
de modo a permitir aos profissionais desenvolverem estratégias de ensino mais eficazes,
diversidade de oportunidades de aprendizagem e formação profissional que atendam às
necessidades dos professores nos vários estágios de desenvolvimento, resultados das
avaliações feitas aos programas de formação desenvolvidos pelas escolas.
Hall (2017), em conformidade com os autores anteriores, sugere como
indicadores: i) o clima e os níveis de segurança da escola; ii) o acesso dos alunos a cursos
pós-secundários; iii) o compromisso e participação de alunos, pais e professores com o
projeto educativo da escola; iv) a qualidade da instrução avaliada através da formação
contínua dos professores; v) a preparação dos alunos (proficiência de leitura e álgebra); e
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vi) indicadores de aprendizagem social e emocional: perceção dos alunos sobre os níveis
de autoestima e autoeficácia que possuem, por exemplo.
Schneider, Gehlbach e Jacobsen (2017) enumeram uma série de indicadores de
qualidade educativa a partir de cinco categorias que acreditam representarem um modelo
coerente de uma boa escola. São eles i) Professores e ambiente docente; ii) Cultura
escolar; iii) Recursos; iv) Aprendizagem académica; v) Bem-estar e carácter de
professores e alunos.
As três primeiras categorias – Professores e ambiente docente; Cultura escolar;
Recursos – são consideradas inputs. Para os autores, uma escola com um ambiente de
ensino forte, com uma cultura escolar poderosa e recursos suficientes produzirá, muito
provavelmente, resultados positivos. Estas categorias não são inteiramente independentes
entre si na medida em que, numa perspetiva de escola como um ecossistema, cada
componente afeta o todo. No entanto, elas também possuem um determinado grau de
independência uma vez que constituem categorias distintas. Um excelente professor, por
exemplo, pode optar por escolher trabalhar numa escola mesmo que a sua cultura seja
problemática e os seus recursos inadequados. Ou uma escola pode ter uma cultura escolar
forte mesmo que alguns dos seus professores sejam menos competentes e os recursos
limitados. Ainda assim, a sobreposição das categorias deve ser considerada pois uma
escola de qualidade deve atender às três. Ou seja, é impossível alcançar objetivos
ambiciosos numa das categorias, sem criar défices nas outras.
As duas últimas categorias – Aprendizagem académica; Bem-estar e carácter de
professores e alunos – representam os outputs. De acordo com os autores, uma escola
com inputs fortes produzirá, muito provavelmente, bons outputs. No entanto, é importante
que sejam medidos de modo a produzir resultados ainda mais positivos. Primeiro porque,
apesar de uma escola poder obter resultados altos pelos seus inputs, se quiser melhorar
terá de se focar nos outputs. Em segundo, e neste seguimento, uma escola só poderá
escolher o caminho que lhe trará mais sucesso se analisar criticamente os resultados. Uma
escola pode, por exemplo, ter um corpo docente bem preparado e altamente qualificado,
uma cultura positiva e recursos adequados e canalizar essas forças para aprendizagens
pouco significativas ao não ter em conta o carácter e os níveis de bem-estar avaliados
pelos pais, educadores e restante comunidade educativa. Tal como acontece com os
inputs, os outputs também não são independentes entre si, influenciando-se mutuamente.
É difícil imaginar uma escola onde os alunos desenvolvem altos níveis de
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comprometimento cívico, forte ética de trabalho, aptidões artísticas e criativas, sem
aprenderem competências académicas ligadas ao currículo formal. Mais difícil ainda é
imaginar esse cenário se essa escola for, ao mesmo tempo, possuidora dos principais
inputs - professores qualificados, lideranças fortes e orientações académicas efetivas.
Assim sendo, na medida em que é possível ter mais sucesso num dos domínios em
detrimento do outro, é importante acompanhar os dois.
Os autores destacam, ainda, o facto das categorias por eles criadas serem
equilibradas em relação à natureza exógena (externa à escola) e endógena (interna à
escola) da sua influência. Fatores como o apoio financeiro do Estado ou nível de
comprometimento e participação dos pais na vida das escolas são fatores que dizem
contribuir, em muito, para o alcance de níveis superiores de desempenho escolar e, como
tal, devem ser considerados no momento de avaliar os níveis de qualidade de uma
instituição.
Num contexto nacional a demanda da qualidade da educação faz-se presente na
Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE) onde se lê que a responsabilidade de “garantir
a necessária qualidade do ensino” (LBSE, Art.º 44, c) é da competência da administração
central, através da sua função inspetiva. Surge, aqui, a IGEC como organismo responsável
pela aferição e medição da qualidade na educação.
Assim sendo, a IGEC tem estabelecido um conjunto de indicadores com o objetivo
de “proporcionar um enquadramento comum para a recolha de evidências e para a
formação de juízos […], [de forma a] criar um conjunto de avaliações da auto-avaliação
da escola que permitirá comparar as características e eficácia da auto-avaliação da escola
através da observação feita em países ou em regiões” (IGE, 2001, p. 3). Estes indicadores
procuram responder, fundamentalmente, à questão: “Qual a eficácia da escola em
conseguir um aperfeiçoamento contínuo através da avaliação da qualidade dos serviços
que presta e através do desenvolvimento de acções que reforcem os seus pontos fortes e
que superem os seus pontos fracos?” (IGE, 2001, p. 4). Ao procurar resposta para a
questão em causa, a IGEC apresenta um conjunto de indicadores que auxiliam os
inspetores a conceber uma imagem ordenada das instituições educativas, de modo a
poderem validar-lhes a qualidade e a definir as estratégias de aperfeiçoamento.
Estes indicadores fazem parte do documento “Quadro de referência para a
Avaliação Externa das Escolas” (IGEC, 2019a) que se estrutura em quatro domínios: (i)
Autoavaliação; (ii) Liderança e Gestão, (iii) Prestação do serviço educativo e (iv)
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Resultados. Estes domínios abrangem um total de doze campos de análise, explicitados
por um conjunto de referentes e indicadores.

Quadro 4: Indicadores de qualidade educativa
Campos de análise

Autoavaliação

1. Desenvolvimento

2. Consistência e
impacto

Referentes
Organização e
sustentabilidade
da autoavaliação

Indicadores
- Procedimento(s) sistemático(s) de autoavaliação da escola
- Articulação da autoavaliação da escola com os restantes
processos de avaliação que ocorrem na escola
- Auscultação e participação abrangentes da comunidade
educativa

Planeamento
estratégico da
autoavaliação

- Adequação da autoavaliação à realidade da escola
- Centralidade do processo de ensino e aprendizagem
- Existência de estratégias de comunicação e de reflexão

Consistência
das práticas
de
autoavaliaçã
o

-

Impacto das
práticas de
autoavaliação

- Evidências da autoavaliação na melhoria organizacional da

-

escola
- Evidências
-

Campos de análise

Liderança e Gestão

1.Visão e estratégia

acerca dos resultados da autoavaliação com a comunidade
educativa
Abrangência do processo de recolha de dados
Rigor do processo de análise dos dados
Melhoria contínua do processo de autoavaliação
Monitorização e avaliação das ações de melhoria

Referentes
Visão estratégica
orientada para a
qualidade das
aprendizagens
Documentos
orientadores
da escola

-

da autoavaliação na melhoria do
desenvolvimento curricular
Evidências da autoavaliação na melhoria do processo de
ensino e de aprendizagem
Evidências da autoavaliação na definição das necessidades
de formação contínua e avaliação do seu impacto
Evidências do contributo da autoavaliação para a melhoria
da educação inclusiva (implementação das medidas
curriculares, afetação de recursos e funcionamento das
estruturas de suporte)
Indicadores
Definição clara da visão que sustenta a ação da escola com
vista à consecução do Perfil dos Alunos à Saída da
Escolaridade Obrigatória
Visão partilhada pelos diferentes atores educativos e
mobilizadora da sua ação

- Clareza e coerência entre os documentos orientadores da

ação da escola
- Clareza e coerência dos objetivos, metas e estratégias

definidos no projeto educativo
- Relevância das opções curriculares constantes dos
documentos da escola para o desenvolvimento de todas as
áreas de competências consideradas no Perfil dos Alunos à
Saída da
Escolaridade Obrigatória
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2. Liderança

Mobilização
da
comunidade
educativa

- Orientação da ação para o cumprimento das metas e

objetivos educacionais
- Motivação das pessoas, desenvolvimento profissional e

gestão de conflitos
- Incentivo à participação na escola dos diferentes atores

educativos
- Valorização dos diferentes níveis de liderança,

nomeadamente as lideranças intermédias

3. Gestão

Desenvolvimento de projetos,
parcerias e
soluções que
promovam a
qualidade das
aprendizagens

- Incentivo ao desenvolvimento de projetos e soluções

Práticas de
gestão e
organização das
crianças e dos
alunos

- Existência de critérios pedagógicos na constituição e

inovadoras
- Avaliação da eficácia dos projetos, parcerias e soluções
- Parcerias com outras instituições e agentes da comunidade
que mobilizem recursos e promovam, assim, a qualidade
das aprendizagens

gestão dos grupos e turmas
- Flexibilidade na gestão do trabalho com os grupos e turmas
- Existência, consistência e divulgação na comunidade

educativa de critérios na aplicação de medidas
disciplinares aos alunos
- Envolvimento dos alunos na vida da escola

Ambiente escolar - Promoção de um ambiente escolar desafiador da
aprendizagem
- Promoção de um ambiente escolar seguro, saudável e
ecológico
- Promoção de um ambiente escolar socialmente
acolhedor, inclusivo e cordial
Organização,
afetação e
formação dos
recursos
humanos

- Distribuição e gestão dos recursos humanos de acordo

com as necessidades das crianças e alunos

- Gestão dos recursos que valorize as pessoas, o

seu desenvolvimento profissional e bem-estar
- Gestão dos recursos humanos que impulsione a

autonomia e a diversidade organizativa
- Práticas de formação contínua dos profissionais, por

iniciativa da escola, adequadas às necessidades
identificadas e às suas prioridades pedagógicas
Organização e
afetação dos
recursos
materiais

Comunicação
interna e
externa

- Opções tomadas com impactos positivos na

qualidade das aprendizagens
- Opções tomadas tendo em conta as necessidades e

expectativas de todas as crianças e alunos
- Opções monitorizadas e ajustadas quando necessário
- Diversidade e eficácia dos circuitos de comunicação

interna e externa
- Rigor no reporte de dados às entidades competentes
- Adequação da informação ao público alvo
- Acesso à informação da escola pela comunidade educativa
- Divulgação da informação respeitando princípios
éticos e deontológicos
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Campos de análise

Referentes
Desenvolvimento
1. Desenvolvimento
pessoal e
pessoal e bem-estar das emocional das
crianças e dos alunos
crianças e dos
alunos
Apoio ao bemestar das crianças
e alunos

Indicadores
- Promoção da autonomia e responsabilidade individual
- Promoção da participação e envolvimento na comunidade
- Promoção de uma atitude de resiliência
- Promoção da assiduidade e pontualidade
- Atividades de apoio ao bem estar pessoal e social
- Medidas de prevenção e proteção de comportamentos de

risco
- Reconhecimento e respeito pela diversidade
- Medidas de orientação escolar e profissional

Prestação do serviço educativo

Oferta educativa
2.Oferta educativa e
gestão curricular

Inovação
curricular e
pedagógica

3. Ensino/
Aprendizagem/
Avaliação

- Respostas educativas adaptadas às necessidades de

formação dos alunos com vista ao desenvolvimento do
Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória
- Valorização da dimensão lúdica no
desenvolvimento das atividades de enriquecimento
curricular/atividades de animação e de apoio à
família
- Adequação da oferta educativa aos interesses dos alunos
e às necessidades de formação da comunidade
envolvente
- Práticas de organização e gestão do currículo
e da aprendizagem para uma educação
inclusiva
- Integração curricular de atividades culturais,
científicas, artísticas e desportivas
- Iniciativas de inovação curricular
- Iniciativas de inovação pedagógica
- Definição de medidas de suporte à aprendizagens e à
inclusão que promovam a igualdade de oportunidades
de acesso ao currículo

Articulação
curricular

- Articulação curricular vertical e horizontal a

Estratégias de
ensino e
aprendizagem
orientadas para
o sucesso

- Estratégias diversificadas de ensino e aprendizagem com

nível da planificação e desenvolvimento
curricular
- Articulação com as atividades de enriquecimento
curricular/ atividades de animação e de apoio à família
- Projetos transversais no âmbito da estratégia de
educação para a cidadania

vista à melhoria das aprendizagens, incluindo o
desenvolvimento do espírito crítico, a resolução de
problemas e o trabalho em
equipa.
- Recurso privilegiado à metodologia de projeto e a
atividades experimentais
- Estratégias para a manutenção de ambientes de sala de
aula propícios à aprendizagem
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Promoção da
equidade e
inclusão de
todas as
crianças e de
todos os alunos

- Medidas universais, seletivas e adicionais de

Avaliação para e
das
aprendizagens

- Diversidade de práticas e instrumentos de

Recursos
educativos

- Utilização de recursos educativos diversificados (TIC,

inclusão das crianças e dos alunos
- Ações para a melhoria dos resultados das crianças e
alunos em grupos de risco, como os oriundos de
contextos socioeconómicos desfavorecidos
- Práticas de promoção da excelência escolar
- Medidas de prevenção da retenção, abandono e
desistência

avaliação nas diferentes modalidades
- Aferição de critérios e instrumentos de avaliação
- Qualidade e regularidade da informação devolvida às
crianças, aos alunos e às famílias
- Utilização primordial da avaliação com finalidade
formativa

biblioteca escolar, centro de recursos educativos)
- Adequação dos recursos educativos às

características das crianças e dos alunos
- Rentabilização do centro de apoio à aprendizagem.
Envolvimento
das famílias na
vida escolar

- Diversidade de formas de participação das famílias na

escola
- Eficácia das medidas adotadas pela escola para

envolver os pais e encarregados de educação no
acompanhamento do percurso escolar dos seus
educandos
- Participação dos pais na equipa multidisciplinar de
apoio à educação inclusiva.

4. Planificação e
acompanhamento das
práticas educativa e
letiva

Mecanismos de
autorregulação

- Consistência das práticas de

Mecanismos de
regulação por
pares e trabalho
colaborativo

- Consistência das práticas de regulação por pares

Mecanismos de
regulação pelas
lideranças

- Consistência das práticas de regulação pelas lideranças

autorregulação no desenvolvimento do
currículo
- Contribuição da autorregulação para a melhoria da
prática letiva

- Formas de colaboração sistemática nos diferentes

níveis da planificação e desenvolvimento da
atividade letiva
- Partilha de práticas científico-pedagógicas relevantes
- Reflexão sobre a eficácia das diferentes
metodologias de ensino e aprendizagem aplicadas
- Contribuição da regulação por pares para a melhoria da
prática letiva

- Contribuição da regulação pelas lideranças para a

melhoria da prática letiva
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Campos de análise
1. Resultados
académicos58

Referentes
Resultados do
ensino básico
geral

Indicadores
- Percentagem dos alunos da escola que conclui o 1.º

ciclo até quatro anos após a entrada no 1.º ano
- Percentagem dos alunos da escola que conclui o 2.º
ciclo até dois anos após a entrada no 5.º ano
- Percentagem dos alunos da escola com percursos
diretos de sucesso no 3.º ciclo

Resultados do
ensino
secundário
científico
humanístico
Resultados do
ensino
secundário
profissional
Resultados do
ensino
secundário
artístico
especializado
Resultados de
outras ofertas
formativas

- Percentagem dos alunos da escola com percursos diretos
de sucesso no ensino científico-humanístico

Resultados de
educação e
formação de
adultos

- Percentagem de adultos certificados (totalmente) em

- Percentagem dos alunos da escola que conclui o ensino
secundário profissional até três anos após ingressar na
oferta, entre os que vieram diretamente do 3.º ciclo
- Percentagem dos alunos da escola que conclui o ensino
artístico especializado integrado até três anos após
ingressar na oferta, entre os que vieram diretamente do
3.º ciclo
- Taxas de conclusão da oferta dentro do número de anos
previsto;

cursos de educação e formação de adultos, face aos que
iniciaram a oferta
- Taxas anuais de transição (com conclusão de todos
módulos) dos alunos matriculados no ensino secundário
recorrente em regime presencial
- Resultados dos alunos oriundos de contextos

2. Resultados sociais

Resultados para
a equidade,
inclusão e
excelência

socioeconómicos desfavorecidos, de origem imigrante e
de grupos culturalmente diferenciados
- Resultados dos alunos com relatório técnicopedagógico, programa educativo individual e/ou com
plano individual de transição
- Resultados de desenvolvimento e valorização dos
alunos de excelência
- Assimetrias internas de resultados

Participação na
vida da escola e
assunção de
responsabilidades

- Atividades desenvolvidas na escola da iniciativa das

crianças e dos alunos
- Participação das crianças e alunos nas iniciativas da
escola para a formação pessoal e cidadania
- Participação dos alunos em diferentes estruturas e
órgãos da escola
- Percentagem de alunos retidos por faltas

O documento em análise sugere que estes indicadores sejam, sempre que possível, “avaliados por comparação com as médias
nacionais para alunos em contextos socioeconómicos semelhantes ou com desempenhos escolares semelhantes. [e que atendam] à
evolução dos últimos anos destes indicadores, em cada escola” (IGEC, 2019a, 6).
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Cumprimento
das regras e
disciplina

- Percentagem das ocorrências em que foram aplicadas

Solidarieda
de e
cidadania

- Trabalho voluntário

medidas disciplinares sancionatórias
- Normas e código de conduta
- Formas de tratamento dos incidentes disciplinares
- Ações de solidariedade
- Ações de apoio à inclusão
- Ações de participação democrática

3. Reconhecimento da
comunidade

Impacto da
escolaridade no
percurso dos
alunos

- Inserção académica dos alunos

Grau de
satisfação da
comunidade
educativa

- Perceção dos alunos acerca da escola

Valorização dos
sucessos dos
alunos
Contributo da
escola para o
desenvolviment
o da
comunidade
envolvente

- Iniciativas destinadas a valorizar os resultados académicos

- Inserção profissional dos alunos
- Inserção dos alunos com plano individual de transição

na vida pós-escolar.
- Perceção dos encarregados de educação acerca da escola
- Perceção de outras entidades da comunidade têm da escola

- Iniciativas destinadas a valorizar os resultados sociais
- Reconhecimento por parte da sociedade local e nacional
- Envolvimento da escola em iniciativas locais
- Disponibilização dos espaços e equipamentos da

escola para atividades da comunidade
- Participação de adultos em ofertas de educação e
formação

Fonte: IGEC (2019a).

Partindo destes sinalizadores, a IGEC, como organismo responsável pela
aferição da qualidade da educação, trabalha no sentido de promover a qualidade do
ensino, das aprendizagens e a inclusão de todos os alunos. Pretende identificar os pontos
fortes e áreas prioritárias de cada organização educativa, com vista à melhoria do
planeamento, da gestão e da ação educativa das escolas. Objetiva aferir a efetividade das
práticas de autoavaliação das escolas, promover uma cultura de participação na
comunidade educativa, contribuir para um melhor conhecimento público da qualidade do
trabalho das escolas e produzir informação para apoiar a tomada de decisão, no âmbito
do desenvolvimento das políticas educativas (IGEC, 2019b).
A informação até aqui apresentada espelha a preocupação que tanto instâncias
nacionais como internacionais têm com a melhoria da qualidade da educação. A partir
destes indicadores (atualizados sistematicamente para que respondam à realidade de cada
tempo), os processos de ensino/aprendizagem são reposicionados, definindo-se as
dimensões daquilo que é uma boa aprendizagem numa boa escola.
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Não obstante, como relembra Escudero (2002), a função dos indicadores não é a
de catalogar, classificar ou certificar, mas a de estar ao serviço da compreensão e do
desenvolvimento dos alunos para que seja possível uma aprendizagem ativa e profunda;
para que a diversidade pessoal e cultural sejam valorizadas; para que sejam criadas
oportunidades para uma aprendizagem cooperativa numa perspetiva coerente e global; e
para que se encontrem os elementos e as fundamentações de uma aprendizagem
democrática.
À semelhança do autor, também nós consideramos que os indicadores não devem
constituir uma finalidade em si mesmos, devendo antes firmar-se como instrumentos ao
serviço de uma análise detalhada de determinada realidade. Contudo, para que tal se
cumpra, importa que se considerem outras características dessa mesma realidade. As
publicações Education Policy Analysis, da OCDE, por exemplo, espelham esta
preocupação. Nelas são analisadas várias questões de especial interesse para as políticas
educativas, tendo por base um conjunto de indicadores, mas combinadas com outras
informações de diferentes fontes. Os princípios norteadores destas publicações refletem
a utilidade dos indicadores para a análise de situações educativas singulares, abrindo
caminho para outros exercícios similares. Isto porque a complexidade dos sistemas
educativos, no geral, e das escolas, em particular, faz com que nenhum indicador seja
capaz de oferecer uma imagem suficientemente clara da realidade. Como tal, parece-nos
que os responsáveis pelos sistemas educativos devem basear-se no modelo apresentado
pela OCDE e analisar cada organização educativa tanto à luz dos indicadores estipulados
pelos organismos internacionais (OCDE, UNESCO, UE), como pelos nacionais (IGEC,
CNE), sempre em articulação com informações provenientes de outras fontes como, por
exemplo, as obtidas na sequência de uma autoavaliação pois essas serão informações mais
permeáveis a fatores externos, de contexto, políticos e sociais que em muito valorizarão
a fiabilidade e a validade dos resultados. Como adverte Rizo: “El uso indiscriminado de
estos indicadores puede resultar nocivo para la salud de su institución” (2013, p. 46).

3. A avaliação ao serviço da qualidade na educação: a realidade portuguesa

A literatura em torno do tema avaliativo prolifera, assim como o número de
investigações científicas que se têm levado a cabo um pouco por todo o mundo. E, se
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durante muito tempo o foco da atenção privilegiou a avaliação das aprendizagens dos
alunos num contexto sala de aula, nas últimas décadas o foco tem sido substituído pelo
da avaliação das organizações educativas na sua globalidade, nomeadamente através da
avaliação externa, interna e autoavaliação. Isto, sem que o propósito por detrás do ato de
avaliar tenha sido alterado – melhorar a qualidade dos serviços prestados. Como refere
Barroso (2005a), nos anos 80 do século XX existia o modelo de regulação designado de
burocrático-profissional que consistia numa espécie de aliança entre o Estado (numa
lógica burocrática e administrativa) e os professores (numa lógica profissional,
corporativa e pedagógica). Atualmente a realidade alterou-se, pelo menos num plano
teórico, e passamos a viver num período pós-burocrático, caracterizado pelo aumento da
autonomia das escolas e pela diversificação escolar, pressupondo um equilíbrio entre a
centralização e a descentralização.
A agenda avaliativa, considerada uma necessidade inquestionável emergente das
políticas descentralizadoras no sentido da melhoria da qualidade da educação e da
prestação de contas, tem vindo a assumir uma enorme centralidade nos diversos contextos
sociopolíticos. Correia refere-se à avaliação como “pedra angular para a melhoria da
qualidade do ensino e da aprendizagem” (2016, p. 205), solução para a resolução de
problemas complexos como o desempenho dos professores, a melhoria da qualidade das
escolas e dos serviços prestados ou a promoção da qualidade das aprendizagens dos
alunos e do desempenho dos sistemas educativos.
Apesar do lugar central que ocupa, o conceito de avaliação – à semelhança do que
acontece com o de qualidade – está revestido de uma complexa polissemia (Clímaco,
2005; Duarte, 2011; Dias, 2012; Rodrigues, 2013; Chainho, 2020). Assiste-se a uma
variação do seu significado em função do contexto, do sujeito que avalia e das
intencionalidades que estão na base da implementação de metodologias e instrumentos
avaliativos, suscitando “grandes debates, muitas vezes não consensuais” (Rebordão,
2010, p. III). Contudo, Duarte afirma que
Apesar da multiplicidade de definições sobre o conceito de avaliação, parece existir
algum consenso entre a comunidade científica no assumir do acto de avaliar como um
processo que visa confrontar uma determinada realidade – o referido – com uma
situação virtual deduzida a partir de um conjunto de critérios – o referente – tendo em
vista a produção de um juízo de valor que se pode manifestar de forma qualitativa,
através de uma descrição, ou de uma forma quantitativa, pela atribuição de uma
nota/classificação, que vise orientar e fundamentar a tomada de decisões (2011, p.
15).

Do ponto de vista de Castro a avaliação é uma comparação que
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implica critérios, normas e referenciais; que deve ser sistemática; que tem um caráter
instrumental ao serviço do controle e da predição; que se pode realizar com o recurso
a diferentes fontes de informação; que a seleção das fontes de informação altera os
resultados, nomeadamente pelos dados que são recolhidos; que é um processo
interpretativo sobre dados e informações recolhidos e não sobre a realidade em si; que
é uma tentativa de compreensão de um contexto complexo (2012, p. 110).

Para Sobrinho,
é uma construção colectiva de questionamentos, é uma resposta ao desejo de ruptura
das inércias, é um pôr em movimento um conjunto articulado de estudos, análises,
reflexões e juízos de valor que tenham alguma força de transformação qualitativa da
instituição e do seu contexto, através da melhora dos seus processos e das relações
psicossociais (2000, p.103).

A definição do autor ultrapassar os reducionismos associados aos processos avaliativos e
exprime a complexidade das organizações educativas. Ao submeter a agenda avaliativa
às constantes preocupações com a melhoria dos processos, propõe o desvincular da
avaliação institucional da distribuição de sanções e recompensas assumindo que, para que
possa ser reconhecida como válida, não pode ser vivida como uma ameaça aos avaliados
e aos avaliadores. Nesta linha de pensamento, Guerra refere que o processo avaliativo,
caso não seja assumido pelos atores educativos – particularmente, pelos professores –
pode gerar resistências e promover teatralizações e imagens deturpadas dispensáveis pois,
como afirma, se “os professores rejeitam o processo, jogam à defesa, artificializam o
comportamento, negam a evidência, então a avaliação será uma perda de tempo” (2002a,
p. 51).
Como reconhece Rodríguez (2011), de entre as diferentes finalidades da avaliação
das organizações educativas, a de melhorar a qualidade da educação tem sido a que tem
recebido mais atenção por parte da comunidade científica. Contudo, e como antes
referimos, este propósito é influenciado por fatores de diversas ordens de modo que, para
que a avaliação seja considerada um instrumento de qualificação ter-se-ão de ter em conta
uma multiplicidade de componentes como o contexto sociocultural e axiológico, os fins
gerais da educação, as metas da educação e as institucionais, os objetivos do ensino, os
processos e os meios didáticos e organizacionais, e os resultados mediatos e imediatos.
Pela diversidade de componentes a ter em conta, Azevedo (2015) refere-se ao processo
de avaliação de escolas como sendo uma aprendizagem da própria avaliação – um
processo de construção de conhecimentos sobre a própria escola e sobre o processo
avaliativo. O autor atesta a existência de uma apropriação da linguagem avaliativa por
parte das escolas e dos professores que diz ser usada com coerência e reconhece a
existência de novos instrumentos de avaliação, apesar de encontrar evidências de que o
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discurso não é apoiado por conhecimentos teóricos e técnicos. Estes conhecimentos,
afirma, estão mais relacionados com experiências avaliativas anteriores, do que com
algum tipo de formação que a comunidade escolar tenha tido nesta área. Ao mesmo
tempo, os inspetores responsáveis pelas avaliações também aprendem com as escolas, e
com elas constroem conhecimento a respeito delas próprias e da avaliação. Azevedo
acrescenta que o avaliador externo vai progredindo no seu parecer sobre a escola e no
conhecimento sobre a avaliação, com base na experiência que adquire e na comparação
que faz com acontecimentos antes experienciados: “Mobiliza conhecimento sobre a
prática adquirida em outros contextos, com ancoragem experiencial. Compara escolas” e
é polinizador de bons exemplos (2015, p. 241). Alargando os seus conhecimentos, vai
construindo “o seu próprio referencial de avaliação, um referencial subjetivo,
experiencial, com base nas suas conceções, no exercício da interpretação dos dados de
evidência do que observa que põe em confronto com o referencial normativo,
institucional” (Azevedo, 2015, p. 242). Deste modo, a avaliação externa permite que as
escolas se apropriem da lógica normativa do referencial e da lógica de vivências de outras
organizações educativas, usando-as numa dinâmica de aprendizagem bilateral sobre
avaliação. Para além disso, acrescenta Terrasêca, permite que se apropriem de estratégias
para que cada uma “e os seus actores reflictam sobre si e as suas intervenções […] e
possam participar da definição e/ou influência sobre o sentido dessas mudanças” (2011,
p.137).
A institucionalização da avaliação de escolas em Portugal tornou-se uma das
preocupações das políticas governativas no final dos anos 90. Apesar do intuito de avaliar
as organizações educativas datar de antes de 200259, é apenas neste ano que esta prática
é implementada pela Lei n.º 31/2002 de 20 de Dezembro que
Estabelece que o controlo de qualidade se deve aplicar a todo o sistema educativo com
vista à promoção da melhoria, da eficiência e da eficácia, da responsabilização e da
prestação de contas, da participação e da exigência, e de uma informação qualificada
de apoio à tomada de decisão. Nos termos da lei, a avaliação estrutura-se com base na
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Em Portugal, assistimos à implementação de programas avaliativos desde 1992 quando, no âmbito do Programa de Educação para
Todos, foi criado O Observatório da Qualidade da Escola59 (Clímaco, 1995). Em 1997/1998 surge o Projeto-piloto sobre Avaliação
na Educação Escolar que contou com o apoio e a aprovação do Conselho de Ministros da Educação da UE, simplificado e substituído
pelo Projecto Qualidade XXI59 em 2001/2002, da responsabilidade do Instituto de Inovação Educacional (Palma, 1999). Entre 1999 a
2001 foi desenvolvido O Programa de Avaliação Integrada das Escolas59 levado a cabo pela IGEC (Clímaco, 2001). Da parceria
entre a Associação dos Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo e a empresa QUAL (Formação e Serviços em Gestão da
Qualidade) surgiu o projeto Melhorar a Qualidade, desenvolvido de 2000 a 2004. Em 2000, surge o Programa AVES da Fundação
Manuel Leão. O Programa Aferição da Efectividade da Auto‐avaliação das Escolas, da responsabilidade da IGEC, é outro projeto
que, desde 2005, tem sofrido adaptações no que diz respeito aos instrumentos. E o Projeto ESSE, promovido pela SICI, entre 2001 e
2003 que conta com o apoio da Comissão Europeia (Ramos, 2007).
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autoavaliação, a realizar em cada escola não agrupada ou Agrupamento de Escolas, e
na avaliação externa (IGEC60, 2020).

No artigo 3.º do I Capítulo da referida Lei podem ler-se os Objetivos do sistema de
avaliação:
a) 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;
b) 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;
c) Assegurar o sucesso educativo, promovendo uma cultura de qualidade, exigência e
responsabilidade nas escolas;
d) 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;
e) Sensibilizar os vários membros da comunidade educativa para a participação activa
no processo educativo;
f) Garantir a credibilidade do desempenho dos estabelecimentos de educação e de
ensino;
g) 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;
h) Promover uma cultura de melhoria continuada da organização, do funcionamento
e dos resultados do sistema educativo e dos projectos educativos;
i) Participar nas instituições e nos processos internacionais de avaliação dos sistemas
educativos, fornecendo informação e recolhendo experiências comparadas e termos
internacionais de referência.

Pese embora a precisão dos objetivos traçados normativamente, durante os
processos avaliativos, as escolas deparam-se com alguns problemas práticos geradores de
dúvidas, incertezas, indecisões e inseguranças que podem contribuir para climas de tensão
dispensáveis. E, apesar de em Portugal a avaliação escolar ser assumida, sobretudo, como
um processo de aprendizagem e de reflexão que promova a melhoria (Chainho, 2020),
consideramos que antes de se iniciar uma avaliação seria importante que a comunidade
escolar refletisse sobre uma questão essencial – porquê avaliar a escola? A resposta a
esta questão, como refere Figari (1996), ajudaria a responder ao para quê avaliar a escola
e permitiria a construção de referenciais de avaliação, determinando o que, quando e
como avaliar, bem como quem deve ser implicado no processo de avaliação.
De acordo com o CNE (2015a), o propósito da avaliação das organizações
educativas é o de permitir que reflitam sobre as suas práticas e, no caso de ser realizada
por uma entidade externa, introduzir um distanciamento que admita questionar aspetos
mais amplos ou mais focalizados. Para esta entidade, a avaliação das escolas reforça o
60
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desejo de melhorar, inovar e primar pela diferença, reforçando o sentido de pertença e de
entidade e contribui para a divulgação do trabalho destas instituições junto das
comunidades. Para Afonso a avaliação de uma organização educativa deve pautar-se e
guiar-se por padrões e normas basilares como
a participação, o diálogo, a transparência, a justiça, e o rigor metodológico e ético,
visando o conhecimento, o mais objetivo possível, das orientações e meso-políticas
definidas e a compreensão dos processos pedagógicos, científicos, administrativos,
relacionais, ou quaisquer outros, que estejam, directa ou indirectamente, relacionados
com a educação” (2010a, p. 15).

A dinâmica avaliativa, não excluindo as ambivalências, parece, então, afastar-se
do clássico controlo disciplinar, apelando a cuidados éticos que devem enquadrar os
desempenhos das escolas. Isto significa que a par do esforço voluntário e do espírito de
missão dos atores educativos é importante que se avaliem os meios utilizados e os
resultados obtidos, esperando-se que daqui resultem mudanças que permitam a todos os
envolvidos a contextualização de práticas que otimizem a reorganização permanente da
ação educativa (Silva, 2010).
De acordo com os responsáveis que a executam e o modo como os instrumentos
e as práticas se constroem, podemos distinguir diversos tipos de avaliação de entre os
quais se encontra a avaliação externa, interna e a autoavaliação. A avaliação interna e a
autoavaliação são conduzidas por sujeitos que pertencem à escola avaliada e a externa
por agentes externos a esta podendo o “grau de exterioridade” variar bastante, desde a
“não familiaridade com aquela organização em específico, ao desconhecimento da
‘realidade’ em que essa organização atua e se desenvolve” (Coelho, 2015, p. 43). Os
conceitos aludem, em primeiro lugar, à questão de origem da iniciativa de avaliar. No
entanto, os princípios e as modalidades sustentadas em modelos concretos de avaliação
podem permitir articulações entre elas e, neste sentido, o desenvolvimento de uma
autoavaliação sólida torna-se imprescindível para que, depois, se possa dar seguimento a
um processo de avaliação externo. No campo teórico da avaliação das escolas constatase a existência de uma multiplicidade de conceitos que, muitas vezes, reportam às mesmas
práticas, resultando numa “inflação terminológica que […] provoca ruído, cria
desentendimentos e obstaculiza o debate entre investigadores e entre estes e outros
profissionais da educação” (Terrasêca, 2002, p.115). Não raras vezes, os conceitos de
autoavaliação e avaliação interna são usados com o mesmo sentido, como se de sinónimos
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se tratassem61. Não o sendo, parece-nos importante proceder a uma análise breve de cada
um deles. Para tal, recorreremos à metáfora do iceberg usada por Coelho:
Enquanto a avaliação interna seria a ponta visível [do iceberg], caracterizada pela
recolha e organização de informações para fornecer à entidade responsável pela
avaliação externa, prestando contas à tutela e à sociedade do seu serviço educativo; à
autoavaliação corresponderia mais um trabalho de análise, reflexão e transformação
dos processos educativos, no sentido da melhoria da prestação desse serviço,
atendendo à própria missão educativa delineada pela Escola. Um trabalho de
‘bastidores’, mas que é determinante no momento da ‘subida ao palco’ (2015, p. 44).

Daqui se percebe que a avaliação interna, constituindo um ato de natureza mais
mecânica de recolha e organização de informação é comum às restantes formas de
avaliação, servindo-lhes de base de trabalho. Como tal, a nossa atenção centrar-se-á nos
outros dois tipos de avaliação.
Ao contrário do que acontece com a avaliação interna, a autoavaliação está
fundamentada na necessidade de inclusão dos atores educativos na análise dos problemas
e na definição conjunta de soluções, pressupondo-se que a participação da comunidade
educativa seja fundamental no processo de melhoria e inovação62 (D’Ávila, 2013). Em
Portugal, surge legislada pela primeira vez em 2002 pelo DL n.º 31/2002 de 20 de
Dezembro63, com a intenção de regulamentar o artigo n.º 49 da LBSE publicado 16 anos
antes, em 1986. Contudo, pela “inexistência da sua regulamentação foi interpretada por
muitas escolas como o reconhecimento de que não era necessário dar-lhe andamento
imediato, ficando a aguardar indicações ulteriores” (Dias, 2005, p. 92). Quatro anos
depois, em 2006, o ME assumiu a AEE como prioridade da sua agenda política64,
resultando numa maior visibilidade dos processos autoavaliativos pois, como afirmam
Formosinho e Machado, “um dos objectivos da avaliação externa [foi o de] fomentar a
auto‐avaliação das escolas e proporcionar elementos com vista à elaboração e
implementação de programas de desenvolvimento e melhoria organizacional, que podem
ser objecto de negociação com a Administração Educativa” (2010, p. 41).
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Veja-se, por exemplo, Martins (2014).
Correia corrobora esta posição, afirmando que a participação dos atores educativos constitui um “requisito essencial para que o
dispositivo da autoavaliação seja um meio de melhoria da escola” (2011, p. 10). O autor faz referência, ao papel de colaboração que
o “amigo crítico” pode desempenhar nos processos de autoavaliação, considerando que para ser credível é importante uma
“camuflagem institucional, especialmente enquadrada pelo ensino superior, na medida em que assegura maior autonomia e
legitimidade académica, indispensável para a sua aceitação e consequente justificação do processo de autoavaliação e sua
sustentabilidade” (2011, p. 10).
63
A Lei n.º 31/2002 define a obrigatoriedade do processo de autoavaliação em todos os estabelecimentos de educação pré-escolar e
de ensino básico e secundário. Estabelece, ainda, os objetivos e a estrutura do sistema de avaliação, anunciando a conceção de
avaliação em que se sustenta.
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Para Terrasêca a existência das avaliações externas justifica-se “na medida em que escapar-lhes, na atual conjuntura mundial,
equivaleria a uma espécie de acto suicidário” (2011, p. 122).
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Surgindo por imposição externa65, a autoavaliação acaba por se realizar “segundo
a lógica do que é pedido pela avaliação externa, perdendo o seu potencial transformador”
(Coelho, 2015, p. 44). Perante a “função de subalternidade” (Tristão, 2016, p. 263) da
autoavaliação relativamente à avaliação externa, Lima questiona: “o exercício da
chamada autoavaliação não se encontra demasiado dependente, ou até mesmo sobre
determinado por regras heterónomas? [Não se aproxima de práticas de] recolha e gestão
da informação de acordo com os quesitos da avaliação externa ou dos designados
‘instrumentos de apoio à autoavaliação?’” (2012b, p. 34). A articulação normativa entre
os diferentes tipos de avaliação, “incentivada em diversas iniciativas de avaliação,
aferição e acompanhamento” (Sousa, Terrasêca, 2015, p. 1) leva Terrasêca a definir a
relação entre os dois métodos de avaliação como “estranha, já que esta última
[autoavaliação] é um processo comandado à distância, tendo assim muito mais de hétero
do que de auto” (2016, p.165).
Sendo a finalidade da autoavaliação a tomada de consciência, por parte dos atores
educativos, das dinâmicas da escola, materializando-se em ações promotoras de melhoria,
importaria que não fosse uma atividade imposta, decorrente dos objetivos de outra
obrigação – a avaliação externa. Contudo, Carvalho e Costa (2017) atestam que o
reequacionar das relações entre a AEE e a autoavaliação que se tem observado, tem
deixado a autoavaliação, “mais do que antes”, sob a tutela da avaliação externa (2017, p.
701). Como refere Dewey, um “verdadeiro objetivo opõe-se, assim, por completo, a um
objetivo que é imposto por um processo de acção a partir do exterior” que, pela sua
rigidez, deixa de constituir “um estímulo à inteligência […] Na educação, a prevalência
destes objetivos impostos externamente é responsável pela ênfase que se dá à noção de
preparação para um futuro remoto e por tornar o trabalho […] mecânico e escravizado”
(2007, p. 106). O problema surge quando, procurando uma fuga à sanção ou à apreciação
pública, as escolas acabam por agir em conformidade com o que lhes é pedido, não
implicando, deste ponto de vista, uma interrogação crítica fundamental à mudança e à
melhoria. Este trabalho reflexivo, parece-nos, deveria centrar-se mais na análise dos
processos e menos na recolha de informações sobre os resultados, implicando o
envolvimento sério e comprometido de toda a comunidade educativa num conhecimento

Correia, Fialho e Sá recordam que “As práticas de autoavaliação, ao terem sido legitimadas externamente, adquirem o estatuto de
necessárias e imprescindíveis, pelo que basta fazê-las e fazer constar que se faz, independentemente da sua eficácia, para que a escola
esteja em conformidade com as regras culturais dominantes e deste modo assegure a sua legitimidade e aceitação social” (2014, p.
161).
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mais sólido sobre os processos educativos e na discussão de alternativas. Como processo
reflexivo e formativo com foco na transformação da ação, no desenvolvimento
profissional docente, o processo autoavaliativo deveria estar livre de questionamentos
coletivos e de preocupações associadas a olhares externos intimidatórios ou juízos
públicos. Devia basear-se num “trabalho de análise, reflexão e transformação dos
processos educativos, no sentido da melhoria da prestação desse serviço, atendendo à
própria missão educativa delineada pela Escola” (Coelho, 2015, p. 44).
Na mesma linha argumentativa, Terrasêca esclarece:
Ao prefixo ‘auto’ atribuímos o sentido de reflexão sobre si, por confronto com e em
contraponto a outras auto-avaliações dos sujeitos parceiros da intervenção educativa,
parceiros da profissão. É uma auto-avaliação que se inspira na abordagem
institucional em que a instituição é uma emanação dos actores que se sentem coautores das normas, tomam decisões legítimas e pertinentes num exercício debatido e
partilhado do poder. Esta perspectiva articula-se com a perspectiva da avaliação ao
serviço do estabelecimento de contratos de autonomia, já não em função de uma
espécie de recompensa, mas enquanto responsabilização de quem está na escola e nela
tem de intervir como autor das suas práticas (2012, p. 151).

A autoavaliação deverá, pois, constituir, o mote para o “desencadear de
mecanismos de aprendizagem organizacional, [tornando-se n]um processo colegial,
participativo e construtivo, que encara a escola com um todo, analisa o seu funcionamento
como uma comunidade viva e conduz a um diagnóstico que coloca em evidência os seus
pontos fortes e fracos” (Gomes, Silvestre, Fialho, Cid, 2011, p. 184). Para Martins a
autoavaliação consiste num “processo de reflexão sobre o próprio desempenho,
constituindo um meio eficiente para que possamos aprender a identificar e corrigir os
erros” (2014, p. 51). Para o autor, a autoavaliação tem subjacentes dois princípios que
considera basilares: “constituir-se como instrumento pedagógico potenciador da melhoria
do conhecimento; e tornar-se crucial na gestão da mudança educacional” (2014, p. 52).
Se, no início do século XXI, não havia em Portugal qualquer tradição de
autoavaliação, hoje o panorama mudou, na medida em que existem dispositivos e
instrumentos de autoavaliação diversos e muito heterogéneos, especialmente em termos
de “fundamentação e consistência teórico-metodológica” (Afonso, 2010a, p. 16). Apesar
do ME afirmar que não pretende incentivar e impulsionar metodologias autoavaliativas
únicas, a verdade é que há modelos e instrumentos de avaliação, nomeadamente a AEE,
que têm incentivado a que aconteçam ao solicitar à escola “um discurso sobre si,
construído em torno da análise de dimensões que impõe” (Sousa, Terrasêca, 2015, p. 2).
A autoavaliação passa “a ser considerada como um instrumento central de definição de
políticas educativas […] [tornando-se] importante que seja sistemática e qua a escola
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construa e desenvolva uma cultura de avaliação e de melhoria contínua” (Reis, 2010, p.
65). Deste modo, a forma como cada escola organiza o processo autoavaliativo configurase num dos “novos modelos de regulação das políticas públicas de educação, exercida
não pela emissão de normas, mas pela fiscalização e verificação dos resultados”
(Terrasêca, 2016, p. 165), reconhecendo-se que, não raras vezes, as escolas adotam para
as suas autoavaliações, o quadro de referência da auditoria da própria inspeção
principalmente no que respeita aos instrumentos de trabalho, aos referenciais e à
metodologia (IGEC, 2015a).
Não pretendendo induzir nenhum modelo específico de autoavaliação, a IGEC
disponibiliza informações que possam orientar as escolas66 tendo, inclusivamente, sido
criado o Grupo de Trabalho para a Autoavaliação das Escolas67 (GTAA) cujo objetivo é
o de sistematizar informações para as organizações que pretendam criar ou consolidar
processos de autoavaliação. Não competindo a este organismo prestar apoio direto às
escolas e não pretendendo induzir a adoção de nenhum modelo de autoavaliação, a IGEC
disponibiliza, ainda, o acesso a um conjunto de informações sistematizadas sobre esta
matéria. Na sua página oficial68 podem encontrar-se os seguintes suportes: Autoavaliação
na Europa; Perguntas e respostas; Projetos e atividades da IGEC relacionados com a
avaliação das escolas; Teses de doutoramento; Projetos de I&D; Portefólio de Legislação
e Normativos, Links e Eventos relacionados. Os suportes disponibilizados são dinâmicos
e permitem o acesso a informações sobre projetos e práticas de autoavaliação na Europa,
modelos de avaliação e bases bibliográficas nacionais, roteiros e instrumentos de
avaliação utilizados em atividades desenvolvidas pela IGEC, eventos formativos
relacionados com o assunto e diversos links de acesso a programas, modelos, estudos ou
relatórios. Para além disto, como relembra Tristão (2016), a administração central atua

Sobre este assunto pode ler-se na página oficial da IGEC: “A IGEC tem vindo a concretizar o programa de avaliação externa das
escolas no decorrer do qual se tem constatado as dificuldades que as escolas revelam em matéria de práticas sustentadas de
autoavaliação. Nesse sentido, como organismo com responsabilidades na garantia da qualidade das organizações escolares e no serviço
que prestam, a IGEC entende dar um contributo no âmbito da promoção da autoavaliação”.
(http://www.ige.min-edu.pt/content_01.asp?BtreeID=03/01&treeID=03/01/03/03&auxID consultado a 12/11/16)
67
O GTAA foi constituído por Despacho Conjunto do Ministro de Estado e das Finanças e da Ministra da Educação (Despacho
conjunto n.º 370/2006). Nesta área de apoio à autoavaliação, a IGE propõe-se disponibilizar um conjunto de ligações eletrónicas a
páginas onde poderá ser encontrada informação diversa com relevância para as escolas, tais como modelos de avaliação ou projetos
internacionais relacionados com esta temática; informação sobre bases bibliográficas nacionais, designadamente teses e estudos
institucionais; roteiros e de outros materiais de apoio a atividades de avaliação externa ou de meta-avaliação desenvolvidos pela IGEC;
informações sobre o estado da arte em matéria de autoavaliação noutros países europeus, recolhida através da Unidade Eurydice Portugal, a partir de um questionário preparado pela IGEC; um portefólio de legislação, contendo os diplomas legais que fazem
referências diretas à autoavaliação ou com particular relevância para tal; informações sobre a participação da IGE em atividades de
caráter formativo ou informativo com interesse para processos de autoavaliação de escolas (http://www.ige.minedu.pt/content_01.asp?BtreeID=03/01&treeID=03/01/03/03&auxID consultado a 12/11/16).
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Consultado a 03/12/16 de
http://www.ige.min-edu.pt/content_01.asp?BtreeID=03/01&treeID=03/01/03/03&auxID=
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através da intermediação presencial sempre que realiza visitas destinadas à avaliação
externa, ao questionar os representantes das comunidades escolares e ao produzir
pareceres e orientações sobre os processos de autoavaliação. Evidencia-se, assim, a
preocupação deste organismo e do Ministério que a tutela com a concretização e
consolidação desta prática.
Contudo, apesar dos esforços por parte do MEC e da IGEC, alguns estudos
(Simões, 2010; Sousa, 2011; Outeiro, 2011; Reis, 2010) têm evidenciado as diversas
dificuldades sentidas pelas escolas com a seleção e adaptação de um modelo de
autoavaliação adequado à realidade da cada uma; e a dificuldade de, ao longo do tempo,
manterem atividades de avaliação-reflexão sobre o trabalho educativo desenvolvido,
conciliando-as com as incontornáveis exigências, impostas pelo MEC e pela IGEC. Neste
enquadramento, e assumindo que o relatório de autoavaliação constitui uma evidência da
provável existência de uma cultura de escola aprendente (Coronel, 2007), as escolas
tendem a operacionalizar modelos disponíveis no
mercado ou na literatura especializada, ou importam mimeticamente experiências
realizadas noutros contextos; outras recriam ou adaptam modelos, eixos estruturantes
ou apenas linhas orientadoras; outras, ainda, assumem que estão numa fase de
exploração e desenvolvimento de percursos formativos autónomos tendo como
objectivo o domínio de saberes e metodologias da auto‐avaliação congruentes com as
respectivas culturas organizacionais ou com um determinado ethos escolar (Afonso,
2010a, p. 16)69.

Destes

modelos

disponíveis

podemos

destacar

alguns,

certificados

internacionalmente, a que as escolas podem recorrer, como é o caso do:
- Modelo Office for Standards in Education (Ofsted) – (Reino Unido) com um referencial
amplo, inclui dimensões de ordem organizacional e pedagógica que se operacionalizam
num formulário (SEF, Self‐Evaluation Form), em que um responsável de cada escola
apresenta os respetivos dados de caracterização e posiciona essa organização numa escala
de quatro níveis relativamente a um conjunto de indicadores/descritores;
- Portal web Matrix NCSL/Becta70 – (Reino Unido) que permite a autoavaliação em várias
dimensões da escola. Este portal gera, automaticamente, uma proposta de plano de ação
em função das respostas dadas;
- Transforming Learning – (Reino Unido) permite que professores e alunos avaliem a sua
escola e as atividades de sala de aula;
Referindo-se à multiplicidade de contextos sociais e educativos que se podem encontrar Rosseau tece a seguinte consideração: “uma
determinada educação pode ser praticável na Suíça e não o ser em França; outra pode sê-lo entre os burgueses e, ainda outra, entre os
grandes” (1990, p. 11). Como tal, todas as tentativas de reproduzir modelos educativos de uns países para os outros deve atender a um
sem número de fatores que poderão ser sinónimos de sucesso num contexto e de insucesso, noutro.
70
Ver http://dera.ioe.ac.uk/5951/4/self-evaluation-models-tools-and-examples-of-practice.pdf
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- Modelo escocês, How Good is Our School? (HGIOS) formado em 1991 e revisto em
2002, possui sete áreas-chave e foi fortemente aceite, chegando a ser traduzido em várias
línguas;
- Projeto Qualidade e Sucesso Educativo71 (QUALIS), elaborado para a Região
Autónoma dos Açores), que garante a fiabilidade e a confiança da imagem interna e
externa das escolas que o apliquem;
- Modelo Common Assessment Framework72 (CAF) adaptado aos serviços públicos
europeus e aplicado em Portugal em articulação com o Sistema Integrado de Gestão e
Avaliação do Desempenho na Administração Pública (SIADAP), com origem no
European Foundation for Quality Management (EFQM).
Retratando o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelas e nas escolas, antes
e depois da AEE, a literatura (CNE, 2011; IGEC, 2012; Quintas, Vitorino, 2013; Gomes,
2014; IGEC, 2015a; Sousa, Terrasêca, 2015; OECD, 2015b; Carvalho, Almeida, 2017)
ressalta a adoção de ferramentas de autoavaliação embrionárias, pouco estruturadas e
pouco consistentes. Com “frequência, as escolas adoptam dispositivos excessivamente
complexos e burocratizados, pouco participados pela comunidade escolar, não integrados
nas estratégias de gestão e desligados da intervenção pedagógica concreta” (CNE, 2011,
p. 994). Dispositivos desenvolvidos, essencialmente, “a partir de projectos que não
abrangeram de forma global as escolas” (Sousa, 2010, p. 90), constituindo uma prática
pontual e limitada no tempo. À semelhança, Quintas e Vitorino (2013) demonstram que
à medida que nas escolas cresce a dificuldade em se definir um modelo de autoavaliação,
mais evidente é a proximidade ao modelo usado pela avaliação externa, enfatizando mais
a prestação de contas que a melhoria da qualidade.
No relatório OECD Reviews of Evaluation and Assessment in Education
(Santiago, Donaldson, Looney, Nucshe, 2012) sobre as perspetivas das políticas
educativas portuguesas faz-se referência à fase inicial em que se encontra a apropriação
da cultura autoavaliativa pelas escolas apontando-se como principais fatores: (i) a
ausência de uma cultura de avaliação indutora de reflexão; (ii) a não regulamentação de
um modelo único de autoavaliação, permitindo que as escolas construam um de acordo

71

O projeto QUALIS tem como objetivo melhorar a qualidade das escolas, através de uma atitude de autoavaliação possuindo como
máxima “A escola deve conhecer-se para melhorar!”. Consultado a 10/09/2016 de
http://srec.azores.gov.pt/dre/sd/115161010600/contacto/0708/outrsocontactos/0607/0607/espacodaescola/oprojectoqualis2.htm
72
Em Portugal existe a CAF-Educação, na página http://www.caf.dgaep.gov.pt/media/CAF_Educacao.pdf. A CAF Educação resulta
de uma adaptação do modelo europeu da CAF, criado no ano 2000 através da cooperação entre os Estados-membros da UE, tendo
como público-alvo todas as organizações do setor público.
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com as suas características e necessidades não havendo tradição nesse domínio73; (iii) a
pouca experiência com a elaboração de processos estratégicos com base na análise dos
resultados; (iv) as alterações existentes no campo das lideranças de topo e intermédias; e
(v) o pouco impacto da análise dos resultados sobre as práticas das escolas.
Perante a necessidade de as escolas efetivarem processos autoavaliativos e a
pouca, ou nenhuma, preparação dos professores para as desenvolverem, Tristão afirma
surgir uma oportunidade de ouro para o aparecimento de um “mercado de avaliações
‘prontas-a-usar’” (2016, p. 253) onde empresas de consultoria privadas veem novas
oportunidades de negócio para onde dirigirão estratégias de marketing e de prestação de
serviços. A autora atesta que a adoção de modelos estruturados e o número reduzido de
atores implicados nas metodologias autoavaliativas dão indícios de uma tendência
gerencialista onde o foco das preocupações recai sobre os resultados dos alunos, na
produção de provas sobre o desempenho organizacional e da satisfação dos destinatários.
Acrescenta que “tida como uma injunção associada à AEE, há raras evidências de que a
autoavaliação tenha sido desenvolvida através de processos de negociação das
intersubjetividades dos diferentes atores que ‘habitam’ a escola” (Tristão, 2016, p. 253).
Incrementada por um limitado conjunto de professores (equipas de autoavaliação ou
professores responsáveis pelos “observatórios de qualidade”), pelos elementos das
direções ou pelos responsáveis pelos órgãos de gestão intermédia, a
participação dos alunos, dos encarregados de educação e dos funcionários não
docentes é bastante limitada. Em regra, não são convidados a pronunciar-se sobre as
dimensões da escola a avaliar, nem têm uma participação ativa na construção dos
instrumentos e na análise dos resultados. A sua participação ocorre essencialmente no
processo de recolha de informações, quando são questionados quanto ao grau de
satisfação dos serviços educativos prestados pela escola (Tristão, 2016, p. 253).

Assim, limitadas à participação de um grupo restrito de profissionais, as práticas
formais de autoavaliação vêm reforçar a lógica técno-burocrática de prestação de contas
hierárquica, internalizando lógicas de regulação mercantilizadas. Baseada e apoiada por
modelos de Gestão de Qualidade Total74, a autoavaliação sugerida apela a procedimentos
que, na opinião de Sousa, não passam do nível de prestação de contas, “remetendo as

Tristão acrescenta que, “apesar de, em muitos casos, ser dada liberdade às escolas para construir o seu modelo de avaliação interna,
a administração influencia o seu teor de muitas maneiras, por exemplo, por meio da emissão de recomendações sobre o uso de uma
lista predeterminada de critérios, fornecendo orientações e manuais, ou através da produção e divulgação de indicadores que permitem
a comparação com outras escolas” (2016, p. 63).
74
A Gestão de Qualidade Total consiste numa estratégia de gestão orientada para criar consciência da qualidade em todos os processos
organizacionais. Esta metodologia supõe que os benefícios da sua utilização possam ser comprovados pela melhoria da eficiência
operacional da organização onde é implementada, na otimização de recursos, na redução de custos e no aumento da motivação dos
colaboradores. Apresenta como princípios básicos o foco no cliente, o trabalho em equipa, a tomada de decisões baseadas em factos
e dados, a busca constante de soluções para problemas e a diminuição de erros (Longo, 1994).
73
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escolas e os seus profissionais para o lugar de actores que executam um papel meramente
técnico, não lhes permitindo a transformação em autores e construtores de uma autonomia
baseada num compromisso democrático” (2010, p. 88). Ou seja, a participação destes
atores é remetida a uma representatividade nos órgãos de gestão, com referência a uma
democracia que Carvalho e Folgado adjetivam de “elitista” (2017, p. 88) por dispensar o
debate democrático participado e acessível às bases, cada vez mais afastadas das decisões,
“ou remetidas a uma participação ensaiada e ritualizada em arenas políticas de política
sem escolha, no intuito de legitimação de decisões, de regras e modos de procedimentos
de sentido único, tidos como neutros, racionais e sustentáveis” (2017, p. 88). Anulando a
possibilidade de os atores educativos fazerem parte do processo, são reduzidos a
“marionetas que se movimentam de acordo com as diretrizes decisórias que lhes são
endereçadas” (Carvalho, 2017b, p. 201). É-lhes negada uma racionalidade substantiva,
evidenciando-se uma “natureza estranha, hierárquica, externa e heterónoma, atribuindolhes o papel de objetos, mais do que o de sujeitos […] executantes, produtores de dados
e evidências, subordinados a rigorosos protocolos e tecnologias avaliativas” (Lima, 2015,
p. 1342).
Num estudo sobre a autoavaliação nas organizações educativas Carvalho e
Folgado concluem que
a participação da generalidade dos atores educativos é remetida a uma
representatividade nos órgãos de gestão, de tipo estratégico ou pedagógico, com
referência a uma democracia de feição elitista, deste modo, dispensando o debate
democrático participado e alargado às bases, cada vez mais distantes dos contextos
decisórios (2017, p. 88).

Acrescentam ainda que:
os professores entendem que o processo de autoavaliação não envolve
significativamente a comunidade educativa como deveria, deixando assim cair o
potencial transformador que os mesmos lhe reconhecem, face a uma perspetiva
instrumental e instrumentalizadora que o processo adquire (2017, p. 94).

Perante este cenário julgamos urgente possibilitar e incentivar a participação de
todos os atores educativos, responsabilizando-os pelo papel que assumem na organização
educativa pois, como refere Lima,
É pela prática da participação democrática que se constrói a democracia. É decidindo
através da prática da participação que se aprende a participar e que se adquirem os
saberes indispensáveis, a confiança necessária à expressão e à luta política, a coragem
cívica que nos impele a correr riscos inerentes à participação activa. É este o âmago
da democracia participativa e da educação para a participação democrática (2007, p.
58).

Concordamos com Sobrinho quando refere que, em educação, as transformações reais
mais duradouras só se realizam quando há um verdadeiro envolvimento de todos os
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atores, quando todos os membros de uma organização educativa se sentem
“solidariamente comprometidos com as mudanças qualitativas” e, como tal, nenhuma
transformação duradoura poderá ocorrer “se simplesmente vier impulsionada por
dispositivos legais e burocráticos e não contar com a adesão e o comprometimento dos
sujeitos” (2005, p. 31). A avaliação tornar-se-á mais útil quanto mais vasta, qualificada e
intensa for a participação dos atores educativos e, para que a motivação seja assegurada
importa que haja confiança nas lideranças institucionais (Sobrinho, 2005) e que a
participação, por parte dos envolvidos, seja consciente (Correia, Arelaro, Freitas, 2015).
Como atesta Cabaço – corroborado por Gomes (2014) e Chainho (2020) – é a vontade
dos atores “que determina o sucesso na implementação do processo de autoavaliação em
qualquer sistema de ensino” (2011, p. 122). Como tal, o objetivo deste tipo de avaliação
deveria ser apenas o do autoconhecimento de modo a poder contribuir para a melhoria da
organização educativa, não dependendo nem se deixando influenciar por agendas
políticas ou por atores externos à escola (Pereira, 2011; Chainho, 2020). Deve ser
negociada entre as variadas audiências da escola, planeada no seu interior e
executada pelos próprios sem receios do olhar exterior, muitas vezes demasiado
positivista, sem dar relevância ao contexto escolar, onde os resultados dos alunos
são a sua principal, se não única, preocupação” (Pereira, 2011, p. 46).

A autoavaliação, desenvolvida de formas muito distintas em termos de
centralidade no processo global das escolas, envolvimento dos atores, sequencialidade e
consistência metodológica (Afonso, 2010a), pressupõe que cada instituição elabore um
relatório final (relatório de autoavaliação), considerado um instrumento de gestão e
definido, segundo o DL n.º 137/2012 de 2 de julho, como “documento que procede à
identificação do grau de concretização dos objetivos fixados no projeto educativo”,
avaliando, ainda, as atividades realizadas pelas escolas, bem como a sua organização e
gestão, “designadamente no que diz respeito aos resultados escolares e à prestação do
serviço educativo” (Art.º 9º, n.º 2 c). Este instrumento deve obedecer “a uma lógica de
integração e de articulação, tendo em vista a coerência, a eficácia e a qualidade do serviço
prestado” (Art.º 9.º- A, n.º 1).
Pese embora o referido, este exercício avaliativo é considerado por vários autores
(Poggi, 2008; Veloso, 2013; Fernandes, 2015a; Mendes, Caramelo, Arelaro, Terrasêca,
Sordi, Kruppa, 2015; Santos, 2015; Tristão, 2016; Chainho, 2020) um exercício essencial
à melhoria da qualidade da educação, pela envolvência que pressupõe trazer dos
diferentes atores educativos. De acordo com Poggi (2008), a autoavaliação melhora o
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conhecimento do projeto das instituições, favorece a revisão e adequação das metas e
objetivos das ações que se realizam, identifica os pontos fortes e as fragilidades da
instituição, fomenta a comunicação entre os atores envolvidos no projeto, fortalece a
racionalidade das decisões, promove a capacitação interna e o fortalecimento do
desenvolvimento profissional, e facilita a participação e apropriação dos resultados uma
vez que a sua validade não é questionada pelos atores que nela foram implicados. Santos
(2015) acrescenta que, a partir da autoavaliação, os indivíduos têm mais probabilidades
de compreender, valorizar e usar os resultados de uma avaliação, desde que estejam
envolvidos em todo o processo. Este envolvimento, próprio de gestões democráticas,
propicia a reaproximação dos atores sociais implicados no processo avaliativo,
persuadindo-os à reflexão e à decisão sobre os trajetos do projeto educativo, fortalecendose “o protagonismo dos atores e a possibilidade reconfigurativa das práticas” (Mendes et
al., 2015, p. 1288). Neste sentido, a autoavaliação deixa de ser um fim em si mesma,
passando a ser um meio “carregado de potencialidade pedagógica e política” (Mendes et
al., 2015, p. 1288). De um modo geral, os resultados das investigações realizadas neste
âmbito têm apontado para os benefícios que a utilização sistemática de autoavaliações de
natureza formativa traz assinalando-se, por exemplo, uma melhoria clara das
aprendizagens dos alunos (Veloso, 2013; Fernandes, 2015a; Tristão, 2016).
Quando valorizada pelas lideranças, a relação entre avaliação externa e
autoavaliação impulsiona a criação de equipas de autoavaliação ou de observatórios de
qualidade que resultam na produção de conhecimento das organizações escolares sobre
si próprias (Veloso, 2013; Tristão, 2016). Promove-se o questionamento sobre a sua
própria aprendizagem organizativa, facilitando a resolução dos problemas que enfrenta,
a partir de processos estruturados. Estes devem efetivar-se no Projeto Educativo de cada
escola, onde deverá constar uma dimensão do próprio sistema de avaliação da escola,
contemplando as referências mais adequadas ao contexto educativo em que se encontra
(Leite, 2010). Compete às escolas assumir um percurso próprio de autonomia, capaz de
dar resposta ao sentido de serviço público que lhe é pedido. Autonomia que “pode ser
sintetizada pela máxima: para mais autonomia, mais avaliação” (Lima, 2015, p. 1341),
traduzindo-se numa necessária reflexão por parte de cada instituição sobre o que vai
avaliar e de que forma o vai fazer, “num confronto permanente do seu projeto identitário
com as lógicas sócio-políticas que tendem a sitiá-la” (Silva, 2010, p. 151). Desta reflexão
deverão fazer parte os vários fatores que influenciam o seu funcionamento e, assim sendo,
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a autoavaliação constituirá a vertente de avaliação que “melhor poderá contribuir para o
desenvolvimento organizacional da escola, ou seja, para o reforço do profissionalismo e
das competências docentes, para a melhoria das práticas de ensino-aprendizagem e para
o bem-estar dos elementos da comunidade educativa” (Costa, 2007, p. 229). Mas, para
que tal se cumpra, é importante que implique e reforce o profissionalismo docente, que
promova o “desejo de realização, a exigência de aperfeiçoamento das práticas
pedagógicas, o desenvolvimento da ética profissional marcada pela responsabilidade e
pelo cuidado” (Azevedo, 2007, p. 22).
Apesar de algumas destas características também serem atribuídas à avaliação
externa ou, pelo menos, não serem exclusivas da autoavaliação, deve notar-se que, no
caso da segunda, potencia-se e fortalece-se a autonomia, a melhoria e a profissionalização
dos atores, contribuindo em grande medida para a promoção de mudanças a partir dos
resultados das avaliações numa lógica de compromisso com a mudança e a inovação. No
entanto, importa também salientar que, além das inúmeras vantagens, existem alguns
condicionalismos associados a esta prática. Problemas relacionados com certas condições
que devem enquadrar o processo e cuja ausência resulta no comprometimento da sua
fiabilidade e credibilidade. Isto é, na medida em que determinadas condições não se fazem
presentes, o risco aumenta e, esta forma de avaliação, torna-se mais complexa em relação
à sua fiabilidade e mais débil numa perspetiva de credibilidade. A este respeito assinalamse os seguintes problemas: possibilidade da atuação dos atores com base em critérios
próprios que servem de justificação para aquilo que fazem, podendo a autoavaliação
converter-se numa autojustificação (Guerra, 2003); possibilidade de se desenvolver sem
a garantia da existência de condições internas que permitam a concretização de um plano
autoavaliativo, uma vez que este requere capacidades metodológicas e técnicas instaladas
nas equipas e nos projetos, tempo, motivação para a sua realização e um forte apoio
institucional (Poggi, 2008); questões de validade, fiabilidade e credibilidade podem, de
igual modo, ser levantadas (Fernandes, 2015a). A familiaridade dos avaliadores internos
com o contexto em análise e a cultura da organização poderão, também, ser desvantajosos
uma vez que poderão ser mais vulneráveis em relação a determinadas pressões, bem como
não disporem do distanciamento necessário que lhes permita uma leitura e uma perspetiva
necessária a observações mais isentas de subjetividade (Sá, 2009). Guerra (2005)
acrescenta, ainda, problemas relacionados com a resistência que alguns professores
podem manifestar ao se darem conta de que serão objeto de avaliação; a falta de
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motivação profissional para o exercício dessa avaliação; a falta de tempo e de apoio
técnico; a falta de credibilidade (que pode ser sanada através da envolvência de um
elemento externo à organização – amigo crítico); a ocultação de problemas substantivos
ou, até, a impaciência na obtenção dos resultados. Apesar disto, e se a familiaridade dos
avaliadores com a organização a avaliar pode prejudicar o processo avaliativo, quando
falamos em avaliações externas o problema também se coloca. Geralmente realizada por
especialistas que não trabalham, quotidianamente, na escola, a avaliação externa pode
nunca apresentar resultados que expressem a verdadeira realidade da escola por pressões
sentidas, por dificuldades de interpretação dos factos à luz do contexto e, até, pela
alteração de comportamento dos avaliados pela presença pouco frequente dos
avaliadores. A este propósito, Requena recorda que “os elementos das instituições
educativas podem considerar o avaliador como uma pessoa representante da hierarquia
perante a qual se têm de proteger. Os riscos de fomentar atitudes de defensiva estão
ligados a este tipo de avaliação, podendo promover uma imagem distorcida da realidade
da instituição educativa” (1995, p. 43).
Considerando os conflitos e as ambiguidades, Carvalho e Folgado consideram que
uma disposição ideológica mais vanguardista defende o exercício da autoavaliação,
partindo do pressuposto de que
este processo pode ser um exercício de democracia participativa e um espaço e
confronto de diferentes racionalidades, do qual resultarão as soluções negociadas
sobre aquilo que a escola deverá fazer em prol do seu desenvolvimento e da sua
melhoria, reclamando mais envolvimento e responsabilidade de toda a comunidade,
bem como o compromisso dos diferentes atores e a partilha de valores e de objetivos
comuns, sustentando a prestação de contas em valores essenciais como a justiça, a
transparência, o direito à informação, a participação e a cidadania (2017, p. 85).

Não obstante, ressalvam o facto de, num “contexto de expansão de um paradigma de
gestão neoliberal”, a autoavaliação poder ser vista como um instrumento de apoio à
gestão, usado como mecanismo de controlo do Estado e prestação de contas ou um
“exercício de controlo de um Estado metarregulador” (2017, p. 85). Parece-nos, também,
que a existência e a disseminação de uma cultura educativa democrática e de colaboração
em projetos e instituições, ou a falta dela, é um fator importante no momento de propiciar
processos de autoavaliação. Sem embargo, é necessário clarificar que a instalação de uma
cultura avaliativa75 democrática implica um processo gradual e extenso que só pode ser

A respeito da criação de uma “cultura avaliativa” no panorama educativo português, Terrasêca afirma que este terá de ser
“impulsionado, numa primeira fase, a partir de fora no sentido de contrariar o habitus profissional e avaliativo vigente” e, como tal,
“não poderá resultar da intervenção inspetiva da AEE considerando a especificidade da sua natureza que se consubstancia quer nas
suas características quer nas suas consequências” (2011, p. 121). Refere ainda não lhe parecer possível pedir-se a interpretação das
75
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efetivado, avaliando-se. E, à medida que se consolidam os processos avaliativos, maiores
serão as possibilidades de se fortalecerem os códigos de legitimidade técnica e ética, de
aprofundamento da conceção social da instituição e de produção de acordos a respeito
dos objetivos comuns (Sobrinho, 2005).
Por estas e outras razões, alguns autores (Marchesi, 2002; Ventura, 2006;
Azevedo, 2007; Sá, 2009; Bolívar, 2012; Valgôde, 2013; Martins, 2014; Mouraz,
Fernandes, Leite, 2014; CNE, 2015b; Coelho, 2015; Fernandes, 2015a; Terrasêca, 2016;
Chainho, 2020) assinalam a vantagem dos processos de autoavaliação serem
complementados e cruzados com olhares externos que, não sendo necessariamente mais
objetivos, poderão “interpelar o olhar interno” (Sá, 2009, p. 97), enriquecendo o processo
avaliativo. E, como defende Azevedo, “O modo mais coerente e eficaz de fazer avaliação
institucional está na relação sinérgica entre auto-avaliação e a avaliação externa,
entendida esta como suporte e interpelação à auto-avaliação” (2007, p. 77).
Se, por um lado, a autoavaliação é realizada a partir dos atores que conhecem bem a
realidade do contexto escolar de um determinado estabelecimento de ensino,
[promovendo] […] melhorias diárias e garantindo a sua sistematicidade. [Por outro],
A avaliação externa […] sustenta a legitimidade da avaliação, a sua credibilidade
perante os atores educativos, contribuindo para que estes atores se sintam seguros
(Chainho, 2020, p. 50).

Apesar disto, Fernandes (2015a) assinala que, tradicionalmente, as políticas públicas
investem muito mais na avaliação externa do que na autoavaliação, muito provavelmente
devido à forte aceitação que as ideias de rigor, qualidade, controlo e prestação de contas
têm na sociedade atual. Como refere,
Administrar avaliações externas permite recolher grandes massas de dados em
relativamente pouco tempo e de forma mais barata do que, por exemplo, investir em
programas de apoio à formação de professores e/ou organização pedagógica nas
escolas. Além do mais, as avaliações externas produzem números e estatísticas que
permitem uma diversidade de comparações, indo assim ao encontro de valores e
perspetivas partilhados pelos cidadãos em geral e pelos sectores dominantes das
sociedades, em particular (2015a, p. 234).

Independentemente da sua vertente interna ou externa, a avaliação de escolas
desenvolve-se no sentido de melhorar o ensino e a aprendizagem dos alunos, gerando
impacto na melhoria dos resultados no processo educativo e, como tal, a conjugação das
duas vertentes torna-se essencial no sentido da melhoria e do desenvolvimento das escolas
contribuindo para que a “escola conheça, de forma mais ajustada, as suas possibilidades
e os seus limites” (Marchesi, 2002, p. 39). Importante é que se garanta uma coexistência

próprias práticas aos agentes educativos, sabendo estes que esse trabalho interpretativo irá influenciar a produção de um juízo e de
uma apreciação que, de futuro irá afetar o seu percurso profissional.
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equilibrada entre os dois tipos de avaliações e que se invista na melhoria das
autoavaliações, envolvendo de forma efetiva todos os agentes educativos.
Bolívar (2012) refere que, apesar da legitimidade e da necessidade da avaliação
externa pela obrigação da prestação de contas, existem dúvidas relativamente ao modo
como os resultados destas avaliações favorecem a melhoria interna das escolas.
Enfatizando a conjugação da avaliação externa com a autoavaliação, o autor reforça a
necessidade de existir um processo autoavaliativo prévio à avaliação externa uma vez que
a sua inexistência dificultará o diálogo construtivo e colaborativo que possa vir a surgir
na sequência de qualquer relatório de avaliação externo. Esta ideia é corroborada por
Gomes e Fialho ao destacarem as falhas relacionadas com os processos avaliativos:
“inoperância, dificuldades no saber fazer e em abandonar o conforto do trabalho rotineiro,
insistindo-se em prosseguir com práticas perpetuadas no tempo que, muitas das vezes,
estão apenas a comprometer os efeitos de um procedimento estratégico, cientificamente
anunciado de melhoria, descredibilizando-o” (2013, p. 172). Sousa (2010) aponta para a
existência de alguma neutralidade ideológica no que respeita à avaliação, referindo ser
uma prática que se tem vindo a estabelecer sem a devida discussão em torno dos seus
objetivos, finalidades e consequências. Para a autora tem-se dado demasiada ênfase a
questões metodológicas e técnicas, em detrimento de uma discussão séria e sólida sobre
“para que se avalia, a quem interessam os resultados ou as suas consequências para as
escolas. Discute-se o modelo a implementar e os instrumentos para o operacionalizar para
garantir a homogeneização, de modo a poder comparar…E depois se justificarem as
diferenças” (2010, p. 93).
É como se tudo fosse a exame, ao melhor estilo escolar tradicional, mas de forma
desvinculada dos sistemas de regras, da cultura educacional e da ação pedagógica,
sendo a avaliação transformada num complexo sistema de expertise, de regras
periciais que transcenderiam a legitimidade, os saberes teóricos e práticos dos atores
escolares, justificando, assim, a emergência dos novos profissionais da avaliação e da
garantia da qualidade (Lima, 2015, p. 1342).

Na mesma linha de pensamento, o CNE acrescenta que a autoavaliação deve continuar a
ser suporte da autonomia e da organização educativa e, a avaliação externa deve
permanecer independente e garantir a necessária regulação global, objetivando o fim
último da escola: “ajudar a construir pessoas e comunidades mais fortes – mas sempre no
respeito pelo princípio constitucional da igualdade de oportunidades” (2015a, p. 211).
Conscientes das potencialidades e limitações de cada uma delas, reconhecendo
que a avaliação das escolas deve ter como principal fim a construção de processos
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contínuos de melhoria, assumindo uma dimensão formativa, também nós defendemos a
complementaridade e a combinação entre as duas formas de avaliar, pois, como atesta
Fernandes (2015a), é através do processo de triangulação que surgem ideias mais
credíveis e são tomadas decisões mais consentâneas com a melhoria das aprendizagens
dos alunos. Apesar de a autoavaliação constituir um elemento-chave para o
desenvolvimento institucional, consideramos que a abordagem externa é essencial “não
só porque confere a credibilidade ao submeter o contraste interno, mas também porque
fornece o feedback com novas informações de avaliação obtidas através de outros meios”
(Mateo, 2000, p. 176; Correia, 2016).
Neste âmbito, cremos ser de grande importância a existência de um
acompanhamento efetivo às escolas, de modo a que a avaliação externa do desempenho
de cada uma se torne um instrumento real ao serviço da qualidade da educação, não
permitindo que se transforme num obstáculo ao desenvolvimento, fruto de uma utilização
desadequada. Para além disto, acreditamos que seja importante que às equipas
responsáveis pela implementação da autoavaliação se lhes requeiram “conhecimentos
técnicos” e “formação específica em avaliação e em metodologia de investigação social”
(Fialho, 2009, p. 117), não permitindo que se torne num exercício burocrático comum
(Carvalho, Almeida, 2017). Apesar de, em educação, não existir um caminho correto e
único de proceder, defendemos que a autoavaliação deve ser guiada por um processo
compartilhado, “comprometido com determinados valores de natureza essencialmente
formativa e conducente a uma melhoria global e sustentada de todos os dispositivos,
estratégias e práticas que visem uma educação de qualidade em termos científicos,
pedagógicos e democráticos” (Afonso, 2010a, p. 17).
Na medida em que cada um destes processos avaliativos produz conhecimento
sobre a realidade que avalia, o propósito da sua existência não deve limitar-se à
apresentação desse conhecimento, deve antes tentar oferecer indícios para melhorar os
aspetos que resultem problemáticos. Para tal, a questão da confiança no processo, nas
metodologias, nos atores envolvidos, no modo como são produzidos os juízos avaliativos
fundamentados em evidências, tornam-se aspetos chave na hora de orientar a melhoria
educativa. Confiança que deve envolver tanto os responsáveis pela definição das políticas
educativas como os professores que, necessariamente, se veem implicados nas estratégias
de melhoria que têm de levar a cabo, passando pela comunidade educativa num sentido
mais amplo e por outros atores sociais preocupados com os temas centrais das agendas
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educativas. A este respeito, Afonso (2010a) destaca a relevância que deve ser dada à
formação de professores não só no que à avaliação das aprendizagens diz respeito, mas,
também, à formação dos e pelos pares e, ainda, a avaliação institucional das escolas
(principalmente no respeitante à autoavaliação). Como afirma,
sem essa competência, a acrescentar a todas as outras que são constitutivas de uma
concepção profissional de professor (com ou sem responsabilidades de direcção e
gestão), será plausível esperar que os sistemas de avaliação acabem por justificar a
expansão (e eventual burocratização) de outras estruturas especializadas para a sua
implementação e/ou induzam a criação de estruturas de meta‐avaliação mais adequadas
ao exercício do poder dos especialistas, recrutados por organizações específicas,
eventualmente com grande autonomia em relação ao Estado, mas, possivelmente,
radicalmente afastados dos interesses dos actores educativos e dos seus contextos locais
e institucionais (Afonso, 2010a, p. 20).

A avaliação parece constituir um modo emergente de legitimar e regular a
educação cuja variação se estabelece em racionalidades, em sistemas de normas e em
relações de poder (Tristão, 2016). E, para Lima, a situação em Portugal é
sui generis, uma vez que a avaliação externa das escolas dos ensinos básico e
secundário foi introduzida para compensar uma autonomia, sobretudo retórica, por
parte dessas escolas, as quais permanecem subordinadas a uma administração
fortemente centralizada, a uma direção atópica, ou fora do seu lugar, localizada nos
serviços concentrados e desconcentrados do Ministério da Educação, e não no interior
de cada escola, assim originando uma autonomia técnico-instrumental, ou de
execução (2015, p. 1341).

A crescente generalização da avaliação das instituições educativas reflete-se num défice
de autonomia, num cenário que se acerca da muita avaliação para pouca, ou nenhuma,
autonomia, evidenciando a dimensão política e ideológica da avaliação, “ao desligar-se
da realidade e produzir sobre ela uma espécie de máscara ou névoa, que dificulta a sua
apreensão crítica” (Lima, 2015, p. 1342). Orientada para uma lógica dos resultados,
verifica-se o predomínio de uma racionalidade burocrática quanto ao modo como são
recolhidos e codificados os dados tratando-se de um meio de regulação pós-burocrático
alicerçado em conhecimentos que radicam nas burocracias (Ramsdal, Van-Zanten, 2011).
Assim, quando pensamos na função e evolução das práticas avaliativas para um modelo
político de origem construtivista assente no agir comunicacional (Habermas, 1998), em
prejuízo da racionalidade técnica, reconhecemos que aquilo a que assistimos se aproxima
mais de uma deriva gerencialista com a adoção de práticas de gestão de qualidade
empresariais, fazendo da avaliação um instrumento de demonstração de desempenhos
focados não só nos resultados dos alunos como, também, nos da organização e gestão.
Concordamos com Santos quando refere que “as escolas só podem saber para onde
vão se dispuserem de instrumentos que lhes permitam, em primeiro lugar, conhecer-se,
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saber o que são e para onde vão” (1992, p. 27). Como tal, acreditamos na possibilidade
de
desvincular os processos avaliativos das organizações educativas de uma tendência
excessivamente neoliberal, criando-se espaços e práticas reflexivas que substanciem
de forma emancipatória os seus atores, que questionem a realidade e enfraqueçam a
racionalidade incitadora da apatia e da subserviência dos fadados ao cumprimento de
instruções sem as questionar (Carvalho, Folgado, 2016, p. 257).

Acreditamos na autoavaliação como processo de melhoria e inovação, desde que baseado
em estratégias de implicação dos sujeitos educativos, que vão para além da recolha de
dados e sejam sustentados em relações de trabalho cooperativo. Acreditamos numa
autoavaliação construída em objeção à “tradicional falta de reflexão e de compromisso
democráticos” (Lima, 2001a, p. 1). Numa autoavaliação sistemática, que envolva os
vários atores educativos e que se organiza por procedimentos adaptados à realidade e aos
contextos de cada organização. Que não seja entendida como um fim em si mesma, antes
como um meio para atingir um fim. Que faça parte da organização educativa e do
desenvolvimento curricular, sendo portadora da mudança efetiva e que conduza à
melhoria da qualidade dos serviços prestados.
Consideramos que a avaliação constitui um instrumento importante de
conhecimento da realidade das instituições educativas, organizando as potencialidades e
as ações mais favoráveis ao exercício das funções científicas e sociais que lhes são
inerentes, com mais qualidade e eficácia. Contudo, para que isto se cumpra, importa que
haja uma ampla e democrática participação da comunidade educativa e que os processos
avaliativos tenham um forte sentido de integração. Que se fortaleça a análise crítica,
partindo daquilo que está a acontecer nos sistemas educativos, descobrindo as
discordâncias e os enganos, lutando por uma educação democrática e emancipatória. Que
o sistema de ensino, ao anunciar uma educação de qualidade identificada com princípios
democráticos, apresente uma prática coerente com os princípios de uma lógica
emancipatória.
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A garantia da qualidade no campo educativo é, como pudemos constatar, uma
preocupação que não conhece fronteiras nem limites temporais. Contudo, a natureza das
preocupações pode variar de acordo com o contexto e o enquadramento social, político e
histórico do país em causa. As consequências resultantes da falta de qualidade nos
sistemas educativos são, igualmente, conhecidas e as repercussões noutros setores da
sociedade, indesejáveis. Como tal, vários têm sido os países a criar organismos cuja
responsabilidade principal é a de garantir o cumprimento de padrões altos de qualidade
no ensino que se ministra, adaptando o caminho a seguir no sentido de uma melhoria
contínua. Estes organismos, em muitos países designadas por inspeções da educação, têm
a seu cargo o trabalho rigoroso e exigente de melhorar a qualidade da educação,
estabelecendo a ponte entre as escolas e a tutela.
Pelo lugar de destaque que a inspeção da educação ocupa quando em causa está
o garante de uma educação de maior qualidade, o Capítulo II será dedicado
exclusivamente a este organismo.
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CAPÍTULO II
A INSPEÇÃO DA EDUCAÇÃO
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Iniciamos este segundo capítulo com a clarificação do conceito de inspeção da
educação, apresentando propostas teóricas de diferentes autores, que situam este
organismo em campos cujos terrenos fazem variar a forma como é percecionada e
entendida.
Estreitando o foco, realizamos uma breve retrospetiva histórica da inspeção da
educação em Portugal ao longo de mais de dois séculos de existência. Apresentamos os
avanços e os recuos político-legais da sua criação, evidenciando a luta pela entrada de
elementos do sexo feminino no sistema inspetivo português. Realizamos uma
caracterização deste organismo refletindo sobre as suas especificidades e sobre a
evolução das suas funções e atribuições à luz das políticas educativas, apresentamos as
atividades que desenvolve, os principais objetivos e a sua missão.
Num segundo momento, realizamos uma análise comparativa entre sistemas
inspetivos de alguns países que permitirá a construção de uma teia de características e
especificidades que os individualiza e proporcionará uma maior e mais profunda
compreensão do sistema inspetivo português. Nesta análise abordamos os principais
fatores impulsionadores de qualidade da educação e apresentamos algumas das áreas
onde este organismo tem mais influência.
Partindo de uma das atividades que maior visibilidade76 (Sousa, Costa, Marques,
Pacheco, 2016; Madeira, Duarte, 2018) confere à inspeção da educação em Portugal – a
AEE – que, no plano teórico, surge como uma das atividades que mais influencia o
aumento da qualidade da educação, e da influência desta no AAE, seguimos com a
apresentação da produção científica nacional e internacional com foco na temática,
concorrendo para a formação de uma ideia mais clara do lugar e do peso do AAE na
melhoria da qualidade da educação. Atestada a importância que o acompanhamento de
escolas tem numa melhoria efetiva e duradoura da qualidade da educação, passamos o
foco para a atividade que nos propomos estudar. Descrevemos os objetivos gerais e
específicos que lhe estão associados, a metodologia de trabalho e os resultados que, de
acordo com a IGEC, ela tem gerado.

Sousa, Costa, Marques e Pacheco afirmam que “Na sua complexidade organizacional, curricular e pedagógica, a Avaliação Externa
de Escolas é uma das questões mais investigadas nos últimos anos, precisamente a partir do momento em que se tonou obrigatória no
sistema educativo público e se foi consolidando nas escolas e comunidade” (2016, p. 54).
76
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1. A Inspeção da Educação
1.1. Definição do termo

O termo inspeção é, geralmente, definido como um exame organizado ou
exercício de avaliação formal, realizado com especial cuidado e com um foco crítico. Este
conceito, fundamental na maioria das organizações, é considerado essencial no assegurar
da conformidade legal das instituições e no cumprimento dos padrões estabelecidos.
Etimologicamente deriva do latim inspicere que, de acordo com o Dicionário
Enciclopédico, significa: “Examinar como inspector77: inspeccionar uma escola.
Examinar com grande atenção” (Lello, Lello, 1980, p. 1300). Na International
Encyclopedia of Education é definido como “The process of examining a school’s
structures, processes, culture, and capacity for improvement” (Peterson, Baker, McGaw,
2010, p. 2622).
Num contexto educativo o termo inspeção da educação tem sido definido de
diferentes modos, por autores distintos. Wilcox (2000) refere-se à inspeção educativa
como o processo de avaliação da qualidade e/ou desempenho dos serviços educativos,
programas ou projetos institucionais onde os inspetores não estejam diretamente
envolvidos. Admitindo um distanciamento entre inspetores e inspecionados, esta
perspetiva considera os inspetores elementos externos na relação que estabelecem no
âmbito das suas funções com as escolas.
Neste âmbito, as inspeções escolares devem orientar as suas práticas de modo a
reunirem informações corretas e pertinentes sobre o que se passa no sistema educativo,
produzindo feedbacks que conduzam a uma melhoria do desempenho das funções
docentes e a uma consequente melhoria da qualidade educativa. Richards (2001), por
exemplo, define-o como um processo de observação do trabalho das escolas através do
qual são recolhidas evidências de uma variedade de fontes e reportados julgamentos. Para
o autor os inspetores educativos não são apenas observadores da realidade educativa, não
são câmaras de vídeo que recolhem imagens de determinada realidade, os inspetores
precisam de interpretar a realidade percecionada e triar a informação que precisa de ser
reportada.

De acordo com o mesmo dicionário inspetor é aquele “Que inspecciona, que examina. S. m. Agente de diversos serviços públicos,
encarregado de certas funções de vigilância e de fiscalização. Inspector de finanças, inspector do ensino, inspector de polícia, etc.”
(Lello, Lello, 1980, p. 1300).
77
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De indicar que a este ponto de vista subjaz a ideia de inspetor como sujeito
reflexivo, espelho de uma racionalidade que emancipa e suscita mecanismos de mudança.
Para Crerar (2007) a inspeção constitui um escrutínio periódico, orientado por normativas
específicas, que pretendem verificar se estão a ser cumpridos os requisitos legais
estabelecidos por entidades superiores, consideração que acentua um exercício de
natureza burocrática.
Noutra linha de reflexão, Dedering e Müller (2011) referem que a inspeção da
educação consiste numa avaliação sistemática das condições de trabalho, dos métodos e
dos resultados das escolas. Para os autores, as inspeções educativas devem ser baseadas
em critérios padronizados que permitam aferir a qualidade das instituições, de acordo com
normativas determinadas por órgãos administrativos centrais, destacando uma
racionalidade tecnocrática, certa e objetiva, que evidencia o controlo e a mensuração dos
resultados. Lupimo (2014) refere-se à inspeção da educação como a ocasião específica
em que uma escola é examinada e avaliada tendo em conta os objetivos a que responde.
Já para Obiweluozor, Momoh e Ogbonnaya (2013) inspecionar a educação significa o
constante e contínuo processo de orientação baseado em visitas frequentes de inspetores
às escolas, focando a atenção num ou mais aspetos da instituição. Pode, ainda, ser vista
como um instrumento através do qual as autoridades políticas e administrativas mantêm
o contacto necessário com as escolas, os professores, os alunos e a restante comunidade
educativa, garantindo o funcionamento satisfatório do sistema.
Neste sentido, este organismo é tido como uma entidade cumpridora do papel de
coordenação, comunicação e controlo dos padrões educativos de determinada sociedade,
enfatizando as dimensões instrumentais ao serviço de novas modalidades de regulação
das políticas públicas educativas. Pode ainda referir-se que de acordo com Ololube e
Major (2014), a inspeção educativa representa um exame crítico e consequente avaliação
a organizações educativas, como espaços de promoção de conhecimento, o que parece
configurar-se como uma ideia de “controlo” da qualidade daquilo que se ensina e como
se ensina, numa tentativa de melhoria progressiva. Do ponto de vista dos autores a
inspeção educativa procura a promoção do apoio e orientação necessários à melhoria de
cada instituição.
Verificamos, pois, a existência de definições que posicionam a inspeção da
educação num campo cujo terreno é desafiado por uma sociedade dinâmica que exige
dos sujeitos inspetivos capacidades reflexivas, interativas e críticas, próprias de uma
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racionalidade emancipatória. E definições que a posicionam num campo cujo terreno se
assemelha a uma realidade de tipo racionalista e técnico-instrumental, próximo de um
universo semântico mais relacionado com o da esfera económica e empresarial. Contudo,
aspetos comuns devem ser considerados nestas definições, nomeadamente a existência de
uma componente avaliativa que implica um feedback e uma melhoria do desempenho.
Observamos também que as inspeções são projetadas por forma a garantir que os vários
segmentos de uma organização sejam consistentemente adaptados às metas estabelecidas,
cumprindo com os padrões estabelecidos, independentemente da natureza dos meios
utilizados para atingir esse fim. Isto para que se possa assegurar a existência de um acordo
entre a estrutura da organização e a sua estratégia, através de uma avaliação periódica e
crítica do seu desempenho em relação aos seus objetivos.
Assim sendo, as inspeções, enquanto organismos especializados com ligação ao
sistema educativo, são responsáveis por cuidar e acompanhar as organizações que dele
fazem parte, exigindo um contato direto e o mais próximo possível. São um meio através
do qual os Estados reformadores procuram garantir novos meios de controlo sobre os
serviços que têm sob a sua responsabilidade, numa altura em que os sistemas de controlo
hierárquico-burocratizados convencionais foram modificados (Baxter, 2017). Neste
cenário, os inspetores assumem-se como
part of a much wider governing system in which they interact with many other
players who have an influence on devising and implementing policies. Their place
in this complex organisation is a very specific and privileged one which allows
them to dialogue with both policy makers and with practitioners. Inspectors also
enjoy the legitimacy conferred by their expertise, their professionalism and the
independence of their judgement (SICI, 2019, p. 17).

Importante, também, é termos presente que nem todos os sistemas que são
apelidados de inspeção operam de maneiras idênticas (Altrichter, Kemethofer, 2015). O
significado de inspeção escolar é interpretado de formas distintas em países diferentes e,
em alguns, são usadas outras terminologias para identificar organismos que possuem
exatamente as mesmas funções (Ehren, 2016a).
Aliás, em determinados países africanos, por exemplo, o termo supervisão é usado
para definir serviços cuja função está intimamente ligada a funções inspetivas, de
controlo, de avaliação/aconselhamento, apoio a escolas, professores e diretores
(DeGrauwe, 2007). Praticas inspetivas podem, também, ser encontradas por detrás do
termo quality reviewers. Neste âmbito, indicamos, que um conjunto de Estados e Distritos
dos Estados Unidos da América introduziram recentemente estes avaliadores de modo a
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complementarem o Sistema Federal de responsabilização baseado em testes, com
medidas adicionais de práticas educativas (Ehren, Hatch, 2013). No Departamento de
Educação de Nova York, por exemplo, foi criado um organismo de quality reviews de
forma a complementar os New York State Tests usados para medir a performance dos
alunos e o progresso destes nas escolas. Ehren e Hatch (2013) descrevem a forma como
estes organismos incluem nas suas atividades visitas às escolas com observação da prática
letiva, pretendendo apoiar as escolas nos seus esforços de melhoria contínua, equilibrando
a sua ação entre um posicionamento mais burocrático e instrumentalizado e um
posicionamento mais vinculado ao aperfeiçoamento das práticas pedagógicas, passando
de uma racionalidade instrumental para uma racionalidade comunicativa78 (Habermas,
2004) e desta para a anterior.
Num clima de globalização e comparações internacionais, a avaliação e a
responsabilização tornaram-se questões-chave (Merki, 2011) levando a que alguns
sistemas educativos introduzam regimes de governação baseados em evidências,
operacionalizados por entidades cujos propósitos se aproximam dos das inspeções
educativas de muitos países, mesmo que o nome pelo qual sejam conhecidos seja outro.
Recolhem dados através das visitas que fazem às escolas e usam-nos para avaliar a
qualidade da educação, responsabilizando as organizações pelo cumprimento de metas
relacionadas com o desempenho, o ensino, a organização e a liderança. Estimulam a
melhoria do reviço prestado através da publicação de documentos onde são descritos os
seus pontos fortes e as suas fragilidades e traçadas recomendações para ações a serem
realizadas (Ehren, Altrichter, McNamara, O'Hara, 2013), numa aproximação à linguagem
empresarial, ou até bélica, ao jeito da usada por Sun Tzu (2009) na obra A arte da Guerra.
Ressurgem posicionamentos estratégicos e são definidos, tática e engenhosamente, os
melhores caminhos a seguir para o alcance dos objetivos determinados superiormente,
tornando atual e perfeitamente adaptada à realidade educativa uma escrita que data de há
mais de vinte e cinco séculos79. Independentemente do nome que se lhes dá, estes
organismos acabam por refletir as políticas educativas nacionais constituindo um fator

De acordo com Habermas, a “racionalidade comunicativa exprime-se na força unificadora da fala orientada ao entendimento mútuo,
discurso que assegura aos falantes envolvidos um mundo da vida intersubjetivamente partilhado e, ao mesmo tempo, o horizonte no
interior do qual todos podem se referir a um único e mesmo mundo objetivo” (2004, p.107). Acrescenta Carvalho que esta
racionalidade “assenta no carácter subjectivo, pois todos os homens são interlocutores no espaço público, por isso ela é comunicativa;
comunica argumentos, comunica confrontos de ideias esclarecidas e valida a autonomia dos sujeitos libertos da privação da palavra,
exemplo acabado de subjugação. A racionalidade significará a tendência natural do ser humano apto a falar e a agir, e terá
concretização nas formas comportamentais que são a expressão das boas razões. O seu discurso, mesmo não sendo coercitivo, tem
por objectivo alterar a conduta dos indivíduos. É um discurso com efeitos de transformação nos outros” (2009b, p. 299).
79
A obra foi escrita durante o século IV a.C.
78
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essencial do próprio sistema ao assegurarem e promoverem a sua eficácia e qualidade
(Altrichter, Kemethofer, 2015) sem, no entanto, deixarem de espelhar um poder
centralizado.

1.1. Retrospetiva histórica da inspeção da educação em Portugal
Refere Carvalho que sempre foi comum sentirmos
falta de uma obra que nos auxiliasse a situar-nos numa linha de continuidade, vinda
de muito longe e passando por nós, justificando a nossa presença ali, no lugar
ocupado, a nossa actuação, a nossa visão dos problemas pedagógicos, permitindo-nos
uma consciência profissional que só a custo, e desamparadamente, cada um consegue
construir para si próprio (1986, p. 7).

Partilhando da visão do autor, também a nós nos parece que para compreendermos mais
profundamente o atual sistema inspetivo devemos enquadrá-lo e situá-lo historicamente.
Devemos perceber de que forma surgiu e as mudanças e transformações a que foi sujeito
ao longo de mais de dois séculos de existência.
A história da inspeção do ensino em Portugal remonta a 1771, sendo anterior à
própria institucionalização do ensino no país. Até então, a instrução pública não era
reconhecida pelo então rei, D. José I, que ignorando a existência de focos de instrução da
responsabilidade de particulares nobres ou da Igreja, nunca idealizara a construção de
uma estrutura que permitisse instruir os portugueses permitindo-lhes aceder a mais e
melhor ensino (Carneiro, 2003a). É neste cenário de desinteresse perante a
institucionalização do ensino que se encontra justificação para a inexistência de
documentação referente à inspeção do ensino pois “Só se inspeciona aquilo que se
pretende que seja produtivo. E no período que antecedeu ao regime de Pombal, o Estado
aceitava que as escolas existissem, mas não as criava, não as financiava, nem se mostrava
preocupado com o seu financiamento” (Carneiro, 2003a, p. 152).
Após a morte do rei D. João V e ascensão do seu filho D. José I ao trono do reino,
Sebastião José de Carvalho e Melo – Marquês de Pombal – é chamado pela Coroa
portuguesa para o cargo de Ministro dos Negócios Estrangeiros e da Guerra e é a partir
daqui que se dão conta das mais sérias intenções reformistas no que toca ao setor da
instrução pública.
De forma paulatina, D. José I foi concedendo mais poder ao Marquês tornando-o
num governante severo e rigoroso cujos traços lhe valeram grandes inimizades com a
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classe nobre. Na arena religiosa, foi responsável pela decisão de expulsão dos Jesuítas de
Portugal que, na altura, possuíam grande peso na intervenção na sociedade portuguesa
com reflexos na vida escolar do país. “Os Jesuítas […] continuavam a ser a sua
preocupação máxima. Cada vez que um inesperado estorvo à sua política, uma crítica aos
seus actos lhe provocava a irritabilidade, os Jesuítas eram […] os responsáveis, o perpétuo
inimigo que importava combater” (Azevedo, 1909, p. 341). Isto porque “os filhos
espirituais de Santo Inácio constituíam, no seu todo, um escol intelectual do século XVI
e nada os limitava, nada os intimidava” (Costa, 1964, p. 322). Assim sendo, é determinada
a lei que proíbe os Jesuítas de se dedicarem ao ensino e à docência, bem como a destruição
de todos os livros por eles usados e, consequentemente, o encerramento das suas escolas
e a sua expulsão, “deixando no mundo um imenso vazio pedagógico” (Deusdado, 1995,
p. 219). É perante este sentimento de vazio que o Estado é pressionado a assumir o que
até então nunca o tinha preocupado – a instrução pública.

Da Monarquia à República
As primeiras inspeções foram realizadas pela Real Mesa Censória80 a pedido do
Marquês de Pombal, então ministro de D. José I. O objetivo da atividade deste organismo
passava pelo conhecimento do estado das escolas menores (ensino primário e secundário)
em Portugal e, a partir daí, iniciar a construção de um sistema educativo nacional, à
semelhança do que já ia acontecendo noutros países europeus.
A Real Mesa Censória teve grande importância na implementação do ensino
público em Portugal (Carneiro, 2003a). Inicialmente este organismo, em coordenação
com o Ordinário, o Santo Ofício e a Mesa do Desembargo do Paço era responsável pelo
exame de livros. Por este serviço ser da responsabilidade de quatro entidades considerouse que a inspeção começava a ficar dividida e enfraquecida, tornando-se indispensável
confiar esta missão a uma entidade que assumisse essa responsabilidade em plenitude e
rigor (Carneiro, 2003a) – a Real Mesa Censória.
“a partir de 1755, o Marquês de Pombal propõe-se a três objectivos fundamentais. Em primeiro lugar, implantar, de facto, a soberania
de Direito Divino. Complementarmente, impedir a entrada em Portugal de ideias contrárias a essa ideologia política do absolutismo
esclarecido ou iluminado, nomeadamente as que fermentavam em França. Por último, eliminar a influência dos seus inimigos,
principalmente dos Jesuítas, que vêm a ser expulsos de Portugal em 1759. Com o peso da tradição e os ensinamentos da história por
detrás dele, e homem hábil, o Primeiro-Ministro de D. José dirigiu a reforma de consolidação do seu poder em três vias que se
complementavam: a reforma do ensino, a instituição da Real Mesa Censória e, a par desta, a criação da Imprensa Régia (…) A Real
Mesa Censória, substituindo a Censura Inquisitorial, transfere para o Estado o exercício da Censura. (Rodrigues, 1980, p. 34) e, por
Alvará de 4 de junho de 1771 (http://193.137.22.223/fotos/editor2/RDE/L/S18/1771_1780/1771_06_04alvara.pdf) é confiada a esta
organização a administração as escolas de Estudos Menores do Reino.
80
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Em 1772, com a Lei de Novembro81 (Plano Regulador) é instituído o ensino em
Portugal iniciando-se a construção de escolas, a criação de lugares para professores, a
definição de métodos e matérias a ensinar, sendo entregues à Real Mesa Censória os
Serviços de Inspeção do país. Assim se lê na referida Lei82:
Conformando-me com todos os sobreditos Pareceres: Sou servido crear todas as
Escolas públicas, e todos os Mestres dellas, que se acham indicas no referido Plano.
O qual Mando tenha força de Lei; que faça parte desta; e que com ella seja impresso,
e sempre incorporado nos Exemplares della: Concedendo, como Concedo, á dita Real
Meza Censoria todas as Jurisdicções necessarias, para proceder aos sobreditos
Estabelecimentos de Escolas; ás qualificações, e nomeações dos Mestres, que as
devem reger; e ás determinações dos Lugares, em que devem exercitar: Observandose a estes respeitos o seguinte.
I. Ordeno: Que para os sobreditos Provimentos de Mestres se mandem afixar
Editaes nestes Reinos, e seus Dominios para a Convocação dos Oppositores aos
Magisterios: E que assim se fique praticando no futuro em todos os casos de vacatura
das Cadeiras.
[…]
III. Item Ordeno: Que todos os sobreditos Professores subordinados á Meza,
sejam obrigados a mandarem a Ella no fim de cada Anno Lectivo as Relações de
todos, e cada hum dos seus respectivos Discipulos; dando contas dos progressos, e
morigeração delles; (…).
[…]
VI. Item Ordeno: Que na Cidade de Lisboa, Capital dos Meus Reinos, nomêe
o Presidente da Mesa os Ministros della por turnos, para que distribuidos pelos
differentes Bairros, visitem as Aulas, e Escolas delles, de quatro em quatro mezes,
sem determinados dias; e dem nella conta dos progressos, ou dos defeitos, que
observarem, para se occorrer a eles com remedio prompto, e efficaz: Em tal forma,
que os Ministros de cada huma das sobreditas Visitas sejam sempre diversos; e as
Nomeações dellas feitas em segredo. O mesmo praticará nas Cidades, e Villas desses
Reinos, e nas dos Meus Dominios Ultramarinos, pelos Commissarios, que a Meza
nomear.

No final do documento surge a seguinte nota:
Lei, por que Vossa Magestade he servido occorrer aos funestos Estragos das Escolas
Menores; fundando-as de novo; e multiplicando-as nos seus Reinos, e todos seus
Dominios, debaixo da Inspecção da Real Meza Censoria; na fórma acima declarada

Esta Lei orientava-se a partir de três objetivos essenciais: a legitimação da reforma
através da crítica ao ensino ministrado pelos Jesuítas, dos seus programas e compêndios;
o assegurar do controlo do ensino; e o de garantir a construção de uma organização o mais
sólida possível, que permitisse a abertura de escolas nas cidades mais importantes do país,
apesar da carência de recursos humanos que na altura se verificava (Barroso, 1995a).
A periodicidade das visitas, a surpresa relativamente ao momento em que iriam
acontecer de forma e evitar a preparação dos visitados, o secretismo em relação à

Referindo-se a esta Lei, Carneiro refere não ter dúvidas de que constituiu um marco na História da Educação portuguesa “pois criou
a primeira rede de escolas públicas e estabeleceu normas gerais de organização e funcionamento do que começava a assumir-se como
‘sistema escolar’” (2003a, p. 196).
82
Consultada a 03/01/2018 de http://www.ige.min-edu.pt/upload/docs/Lei-6-11-1772.pdf
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identificação do visitador com objetivo do processo ser o mais isento possível, e a
exigência de um relatório escrito que permitisse um conhecimento sobre o estado geral
da educação, espelham uma inspeção cujo principal objetivo era o de fiscalizar. Ainda
assim, os documentos que a regulavam e suportavam transparecem uma preocupação
ténue com o apoio prestado às escolas e com a prevenção de problemas na medida em
que procurava constituir “remédio pronto e eficaz” para os casos em que “ocorressem
defeitos” (Lei de Novembro/Plano Regulador). Neste âmbito exigiam-se profissionais
que possuíssem a capacidade básica de reportar a realidade que encontravam, não se lhes
exigindo grandes capacidades reflexivas, críticas ou decisórias. Realidade que
concorreria para a instrumentalização dos inspetores e da organização inspetiva, com
funções limitadas às definidas superiormente.
Em 1777, D. Maria I, filha de D. José I, assume o poder do reino destituindo das
funções governamentais o então Ministro, Marquês de Pombal. Dez anos mais tarde, em
1787, perante as transformações políticas, sociais, económicas e culturais, os serviços de
ação inspetiva sofrem uma reorganização passando a fazer parte da jurisdição da Real
Mesa da Comissão Central sobre o Exame e Censura dos Livros.
No final do período monárquico, a inspeção do ensino primário e secundário passa
a depender da Direção Geral da Instrução Pública e a do ensino técnico e profissional,
integrada na Direção Geral do Comércio, sob a tutela do Ministério dos Negócios83 do
Reino.
Até 1870 não foram registadas alterações substanciais no que concerne à inspeção
do ensino em Portugal. Assistiu-se a uma vontade crescente de intervir nas escolas no
âmbito da fiscalização, avaliação e dinamização tendo-se esboçado projetos nesse
sentido. Contudo, nunca se chegou a construir uma estrutura suficientemente sólida,
credível e duradoura que efetivasse o programado. As ações de índole inspetivo levadas
a cabo foram fracas, inconsistentes e não permitiram continuidade. Falava-se da
necessidade de uma inspeção permanente como indispensável à superação das
dificuldades e deficiências existentes, essencial à melhoria do ensino, mas, apesar desta
intenção, nenhuma das iniciativas foi suficientemente forte para que permitisse a sua
instituição (Carneiro, 2003a).

83

O Ministério dos Negócios de Instrução Pública, o primeiro destinado a cuidar em exclusividade dos assuntos relacionados com a
instrução, foi criado pelo DL de 22 de junho de 1870 por pressão de D. António da Costa, tendo durado apenas 69 dias face à queda
do Governo que havia sido criado.
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A 15 de maio de 1870, período conturbado vivido em Portugal, palco de vários
conflitos políticos, ocorreu uma revolução de onde saiu vitorioso um movimento chefiado
por Marechal Saldanha que, encarregue de formar governo, entrega a pasta da Marinha a
seu sobrinho, D. António da Costa de Sousa Macedo. Em junho desse ano é criado o
Ministério da Instrução Pública, tendo D. António da Costa sido feito titular dessa pasta,
com forte apoio de todo o país que lhe reconhecia especial e excecional competência,
ousado propagador da instrução popular. Distinguido como escritor, político e pedagogo,
tinha ideias bem claras sobre os problemas e as necessidades da instrução, considerandoa essencial na elevação da pessoa humana e do nível social de um país.
D. António da Costa mostra uma preocupação especial com o ensino primário,
considerando que era nele que residia o progresso para Portugal. Sobressaem duas
preocupações essências em relação a este ciclo de estudos: a criação de um corpo docente
habilitado, estável e razoavelmente remunerado e a criação de um mecanismo permanente
de fiscalização, dinamização e valorização (Carneiro, 2003b).
É através do DL n.º 16 de Agosto de 187084 que o estadista deixa a sua marca mais
profunda tendo-o, nas palavras de Carneiro (2003a), imortalizado. Afirmava D. António
que
duplica-se a necessidade de um corpo de inspecção, […] porque se a inspecção é com
tanta razão considerada em todos os países como o grande auxiliar do ensino e se esses
países, ao dotá-la, não olham a despesas, entre nós torna-se ela absolutamente
indispensável porque a nossa organização descentralizadora vem modificar os
costumes nacionais. Não deixará esta reforma de causar estranheza em algumas
localidades: até correria o perigo de produzir o descrédito de si mesma (como tem
sucedido a outras inovações) se não fosse implantada e dirigida com todo o cuidado.
Sem um sistema positivo e eficaz de inspeção geral, melhor seria não estrear a
descentralização da escola, nem empreender a nova reforma. Sem inspeção não há
ensino, não há escola, não há descentralização realizada” (Costa, 1900, p. 272).

Mais acrescenta
a indispensabilidade da inspeção é axioma em toda a parte.
[…]
Assim, o sistema de inspeção que propomos funda-se em três bases:
- possibilidade de se aplicarem inspetores exclusivamente aos deveres do cargo;
- possibilidade em se converter a inspeção em negócio sério, que hoje não é;
- possibilidade de ser a escala das inspeções um incentivo para o magistério primário85
(Costa, 1900, p. 273).

A breve reforma de 1870 tinha como objetivo a descentralização do serviço de
inspeção e a instituição da exclusividade do cargo para inspetores da instrução primária,
84

Disponível em http://193.137.22.223/fotos/editor2/1870.pdf (Consultado a 05/01/2018).
Considerando indispensável o incentivo à progressão na carreira dos professores do Magistério Primário D. António da Costa
oferecia a possibilidade do professor “primário do sexo masculino” (Costa, 1900, p. 225) desempenhar funções de inspetor, não sem
antes ter a obrigatoriedade de passar pela docência em escolas de 1.º grau, subir às escolas de 2.º grau e exercer docência em escolas
normais.
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passando a auferir uma remuneração superior à dos professores (Justino, Almeida, 2016)
como forma de marcar uma superioridade hierárquica destes em relação aos professores.
As expectativas decorrentes da aprovação da Lei de 16 de Agosto de 1870 foram
enfraquecendo com a queda do Governo e a extinção do Ministério da Instrução Pública,
que acabava de ser criado. Segue-se um período onde o princípio da inspeção permanente
era defendido com intervenções sequenciais. Surgiram novos projetos sem que, no
entanto, nenhum tivesse sido adotado oficialmente.
Em 1881 é aprovado o Regulamento de 28 de Julho que preceitua a criação de um
sistema inspetivo que, pela primeira vez, cria e prove lugares para inspetores que passam
a trabalhar com as escolas, nas escolas e para as escolas, como já acontecia noutros países
europeus.
Pese embora os avanços consideráveis no respeitante à carreira de inspeção,
Carneiro (2003b) mostra-nos que nem todos os atores educativos, nomeadamente os
professores, se sentiam satisfeitos com a forma de trabalho destes profissionais. Refere
que vários jornais de professores da época faziam alusão à falta de inspetores e às funções
excessivamente burocráticas, reclamando um corpo de inspetores mais disponíveis para
a assistência às escolas. Do mesmo modo o jornal A Federação Escolar denunciava o
descontentamento da classe docente que exigia um corpo de inspeção permanente e em
número suficiente para que pudesse julgar com conhecimento o mérito ou o desmérito
dos seus subordinados (Carneiro, 2003b).
Em 1890, numa tentativa de revitalizar e qualificar o ensino, é criado o Ministério
da Instrução Pública e das Belas Artes86, responsável por manter o serviço inspetivo nas
condições que tinham desde então. Contudo, dois anos depois da criação deste Ministério,
num cenário de mudanças políticas, o mesmo é extinto e, com ele, é também extinta a
inspeção ordinária e permanente, com a justificação de que “a inspeção é indispensável
para vigiar o modo como os professores se desempenham de sua obrigação, mas à
inspeção permanente é preferível a inspeção extraordinária” (Carneiro, 2003b, p. 257).
Assim sendo, os subinspetores são agregados a outras instituições passando a designarse de funcionários da extinta inspeção, cabendo-lhes a realização de atividades
maioritariamente de natureza administrativa.
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Este Ministério durou menos de dois anos tendo sido extinto por Decreto de 3 de Março de 1892, voltando os respetivos assuntos a
ser tratados no Ministério do Reino, como anteriormente sucedia.
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Num panorama de agitação política e social em Portugal, com o Ultimato Inglês
a 11 de janeiro de 1890, assiste-se a um
contínuo agravar da situação educativa, no sentido de uma crescente desorganização
e da facilidade a todo o custo, já que conforme se sucediam os governos, sucediam-se
também as mudanças no ensino, que visavam, apenas, a diminuição de despesas, ou
o aliciamento de apoio eleitoral (Proença, 1997, p. 328).

A situação dos anos consequentes mantém-se num cenário onde a inspeção não possui
qualquer estatuto, os inspetores não têm trabalho específico, as escolas são controladas
pontualmente e os problemas educativos subestimados.
Pela Lei de 24 de Dezembro de 189487 estabelece-se, novamente, a fiscalização
dos serviços da instrução primária e fala-se, pela primeira vez na história da inspeção
educativa, de visitadoras e inspetoras lendo-se, no artigo 54.º da supracitada Lei, que “a
inspeção e visita das escolas de meninas pode ser exercitada por inspectoras e
visitadoras”. Porém, um diploma resultante deste Projeto deixou cair tal inovação, não
chegando a efetivar-se a inspeção por elementos de sexo feminino.
Resumidamente, a inspeção primária permanente, extinguida em 1892, foi
reestabelecida em 1894, mas só em 1901 é que é organizada de modo definitivo, com a
criação de inspetores e subinspetores (Nóvoa, 1987). Assumindo uma posição crítica em
relação à realidade que se vivia, Dias tece a seguinte consideração relativamente ao
serviço inspetivo:
Não cabe na esfera política das conveniências eleitorais […] que para o seu
desempenho se requerem aptidões especiais e bom senso, de imparcialidade, de zelo
e de instrução pedagógica e profissional […]. Acreditamos que as atuais inspeções
são mais baratas…mas não se pode confiar em inspeções fortuitas, de fugida,
platónicas, que nada podem ver nem remediar… Do que se precisa é de um corpo de
inspetores bem escolhidos entre pessoas alheias à política, de reconhecida
competência profissional, honestos e imparciais, tirados, em regra, dos quadros do
professorado (1897, p. 44).

Acrescenta, ainda, que “um inspector não se improvisa […]; o inspector faz-se na longa
prática do ensino oficial ou particular, após largos anos de estudos pedagógicos e
profissionais” (1897, p. 64).
Também os docentes reclamavam um corpo inspetivo constituído por elementos
recrutados de entre os que possuíssem formação e experiência na docência. Exigiam uma
inspeção que se identificasse com os problemas da vida escolar, “conhecedor[a] das
dificuldades da profissão, [que] falasse a mesma linguagem e possuísse saber baseado na
experiência. Não se eximiam à avaliação, desde que feita por profissionais seleccionados
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por mérito comprovado, mas rejeitavam e contestavam a avaliação feita por estranhos”
(Carneiro, 2003b, p. 396).
No entanto, é apenas em 1901 que a inspeção conquista o estatuto de instituição
assumindo-se, por imperativo da lei, como órgão de valorização e dinamização do sistema
educativo tendo, para tal, sido elaborado um plano de ação legalmente aprovado. Aliás, é
com a Reforma de 1901 que a independência dos inspetores é assegurada tendo-lhes sido
concedidos salários bastante superiores aos dos professores da instrução primária (Nóvoa,
1987). Outra realidade que contribuiu para a consolidação do estatuto destes profissionais
foi o processo de difícil acesso à profissão sendo, por isso, um objetivo perseguido por
uma parte significativa dos professores do sexo masculino88.
Apesar disto, a imprensa da época fazia ressaltar o ceticismo criado em torno dos
critérios de escolha dos indivíduos que iriam ocupar o cargo de inspetores. Referia o
jornal Educação Nacional n.º 282, de 16 de fevereiro de 1902:
A política impõe-se para despachar afilhados sem habilitações, indivíduos que ontem
desdenharam da escola primária e hoje caem sobre ela como abutres, pretendendo
apossar-se de lugares para que lhes falta absoluta competência, e que, de direito e de
justiça, devem ser dados aos técnicos, aos professores que nas lides do ensino
sobressaíra, pelo seu trabalho, pelo seu estudo. Só indivíduos saídos da escola, e que
dela são verdadeiros conhecedores, estão à altura de desempenhar cargo tão
importante, de enormes responsabilidades futuras. Não sendo assim, a catástrofe é
inevitável, e tristes dias estão reservados à instrução popular.

No mesmo sentido A Federação Escolar n.º 699, de 16 de fevereiro de 1902, apresenta o
seguinte comentário:
De tantos pretendentes ao lugar de subinspetor, nada menos de dez para cada círculo,
não ficariam à espera do exame a vigésima parte – esses trambolhos de aptidão
pedagógica e profissional fugiriam do exame, não teriam coragem de ali aparecer a
dar a triste nota da sua estupidez perante um júri ilustrado e independente. Mas isto
não convém ao Sr. Hintze, porque os lugares alcançados só pelo talento não obrigam
o nomeado a prestar vassalagem política a tão conspícuo e fecundo reformados.

A polémica desencadeada perante a hipótese de virem a assumir responsabilidades na
inspeção sujeitos indigitados apenas por razões políticas abrandou com a publicação do
DL n.º 3, de Maio de 1903. Esta Lei colocava, nos 43 círculos escolares, candidatos
exclusivamente aprovados num concurso realizado para o efeito ou recrutados de entre
os que haviam pertencido à extinta inspeção.
Portugal passava, assim, a dispor de um corpo inspetivo apenas para a instrução
primária. Contudo, estes profissionais encontravam-se extremamente ocupados com o
serviço burocrático e limitados por falta de tempo, de meios e de estatuto para poderem
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influenciar as escolas no sentido de seguirem percursos pedagógicos mais qualificados.
Deste modo, o território português tinha, na prática, um corpo inspetivo que não podia
inspecionar pois “as ações de controlo e de avaliação não se traduzem em simples
atuações de índole burocrática-administrativa, mas antes num amplo processo
participativo de todos os sectores interessados, os quais integrarão uma autêntica ‘massa
crítica’ envolvente” (Fonseca, 1981, p. 136). Reclamavam-se sujeitos críticos, ativos e
possuidores de capacidades reflexivas que conferissem sentido à complexidade da
dinâmica organizacional da escola.
Referem Carneiro e Afonso (2008) que, apesar das possíveis deficiências dos
critérios de recrutamento dos inspetores, estes eram os superiores hierárquicos mais
próximos dos professores e possuíam um conjunto de competências que lhe outorgavam
reconhecimento e notoriedade local, regional e nacional que, aliás, se mantiveram com a
implantação da República.

Da República à Revolução de 1974

Após o 5 de outubro de 1910, com a Implantação da República, o posicionamento
profissional dos inspetores sofre alterações vendo-se-lhe aumentado o prestígio e o
respeito por parte da comunidade educativa. O DL de 29 de Março de 1911 abrange a
componente pedagógica e a de controlo do ensino primário e estabelece os vencimentos
a atribuir a cada inspetor, de acordo com a categoria a que pertenciam no sistema. O
vencimento que auferiam, se comparado com o de outros funcionários da mesma área
profissional, demonstra o elevado estatuto remuneratório de que dispunham. Por via do
disposto neste documento, a Inspeção vê redefinida a sua organização, funcionamento,
competências e meios, tanto em termos funcionais como em termos de razoabilidade e
eficácia (Carneiro, Afonso, 2008).
Apesar disto, a estrutura e implementação dos Serviços de Inspeção não
contrastavam muito com o anterior modelo. A maior novidade foi a separação das funções
de dirigir das de fiscalizar o ensino. A de dirigir passou a fazer parte das responsabilidades
da Direção-Geral e a de fiscalizar das da Inspeção Pedagógica. Veem-se, assim,
separadas funções tão distintas que antes pertenciam a um só órgão.
A dimensão e a complexidade do ensino pareciam, agora, exigir com cada vez
mais força a criação de um Ministério (da Educação) que agregasse as escolas e
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construísse uma organização coerente e progressiva com a qualidade pedagógica
necessária a uma formação de maior qualidade.
O ano de 1917 é marcado pela entrada de mulheres no sistema inspetivo. Num
documento sobre o Papel da mulher em Portugal, lê-se que “Júlia Franco, professora do
ensino primário oficial, leciona em Portel e Montemor-o-Novo e é a primeira mulher
nomeada inspetora escolar interina” (Liñares, 2014, p. 91). Em 1932 a escritora e
pedagoga Irene Lisboa reivindica maior abertura no processo de entrada das mulheres no
sistema inspetivo e critica a persistência de estereótipos relativos ao sexo para o exercício
do cargo, afirmando que “se a mulher tem capacidades provadas para ser inspetora, que
seja inspetora”89 (Lisboa, 1928, p. 6). A própria recebe o cargo de Inspetora Orientadora
do ensino primário infantil apesar de, pouco tempo depois, o cargo lhe ter sido retirado e
ter sido obrigada ao desempenho de funções puramente burocráticas, por recusar um lugar
em Braga – realidade percecionada por alguns autores (Morão, 1985; Liñares, 2014)
como uma forma de exílio para uma pedagoga incómoda pelas suas ideias avançadas.
Estamos, portanto, perante um corpo de inspetores constituído por um corpo
maioritariamente masculino. As imagens e as representações que vão sendo contruídas
são,

consequentemente,

masculinas,

traduzindo-se

numa

profissão

altamente

masculinizada.
Não obstante este marco na história da inspeção portuguesa, os tempos que se
seguiram não foram favoráveis a esta posição. Lume e Pintassilgo referem que só
para o final do regime é que algumas mudanças terão sido visíveis, como acontece em
1970 na tomada de posse de novos inspectores-orientadores – no caso, oito homens e
cinco mulheres -, questão que não deixa de ser salientada pelo então Director-Geral –
José Gomes Branco – no discurso aí proferido (2002, p. 12).

Em 1933, os serviços de orientação pedagógica e inspeção são reorganizados e
integrados nas Direções Gerais. No que concerne ao ensino particular e através do DL
n.º 22842, de 18 de Julho de 1933, é criada a Inspeção Geral do Ensino Particular,
organismo responsável pela inspeção destas instituições.
O DL n.º 408/71, de 27 de Setembro, reforma as estruturas e os serviços do
Ministério da Educação Nacional e cria a Direção Geral do Ensino Básico da qual passou
89

Numa luta pela entrada de mulheres no sistema inspetivo, Adelaide Cabete participa no congresso Feminista de Washington, em
1925, onde discursou como representante do governo português defendendo o acesso das mulheres às mais altas funções
administrativas dentro do ensino. Reivindica o direito de poderem desempenhar o cargo de inspetoras educativas justificando-se com
o facto de já exercerem a profissão de professoras em todos os graus de ensino. Na Lei n.º 2033 de 27 de Junho de 1949 volta a ler-se
uma referência à participação de elementos do sexo feminino na carreira inspetiva: “O inspetor superior será um professor do ensino
superior ou médio. Dos inspetores, três serão professores do ensino liceal, um do ensino técnico profissional e os dois restantes do
ensino primário. Dois dos inspetores, um do ensino médio e outro do primário, serão do sexo feminino” (Consultado a 15/01/2018 de
http://www.comregras.com/wp-content/uploads/2017/08/225-17_livro_reformasebasesdaeducacao_cne_net.pdf
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a depender a inspeção do ensino primário, continuando a do ensino secundário, que
incluía o ciclo preparatório, integrada na Direção Geral do Ensino Secundário e a do
ensino particular na Inspeção-Geral do Ensino Particular.

Da Revolução de 1974 à atualidade
A massificação da educação a que assistimos na década de setenta obrigou a uma
reorganização e redefinição das estruturas centrais do ME, criando-se Serviços Centrais
com funções distintas, separando-se as funções executivas das de controlo que, até então,
eram da dependência das Direções Gerais de Ensino.
Com a publicação do DL n.º 540/79, de 31 de Dezembro é criada a InspecçãoGeral de Ensino, organismo administrativamente autónomo cujas funções passavam pelo
controlo pedagógico, administrativo-financeiro e disciplinar do subsistema de ensino não
superior. De acordo com o referido DL competia a este organismo verificar e assegurar o
cumprimento das disposições legais e das orientações definidas superiormente, garantir
aos serviços de conceção e execução do ME informações atualizadas sobre a situação no
subsistema; informar os órgãos competentes e serviços de execução e acompanhamento
sobre as diferenças e anomalias encontradas, propondo as medidas que considerava
adequadas à sua superação; superintender a classificação do serviço do pessoal discente
e exercer a ação disciplinar necessária. Era, pois, o organismo que assumia “o propósito
salazarista de tudo vigiar e de tudo controlar. […] braço disciplinar que atingia aqueles
que, num sentido ou noutro se desviavam da norma instituída pelo regime autoritário”
(Lume, Pintassilgo, 2002, p. 17), representante da teoria mecanicista e burocrática de uma
organização estruturada pelo autoritarismo inibitório da emancipação. Contudo, referem
Lume e Pintassilgo que o discurso dos inspetores escolares contém, ao mesmo tempo,
“uma ambiguidade, por vezes a contra-corrente do discurso oficial” (2002, p. 17)
refletindo a valorização da dimensão pedagógica da sua atividade, procurando a melhoria
da qualidade do ensino, propondo métodos ativos e focados nos alunos.
Com o DL n.º 304/91, de 16 de Agosto, este organismo passa a designar-se
Inspecção-Geral de Educação e, em 1993, através do DL n. º 140/93, de 26 de Abril,
Inspecção-Geral da Educação. Nos anos consequentes a inspeção foi objeto de vários
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normativos90 que, apesar de centrarem as suas funções no âmbito da auditoria e do
controlo do funcionamento das organizações educativas, patenteiam, gradualmente,
competências de apoio técnico, visando elevar os padrões de qualidade do serviço
educativo prestado.
Vinte anos depois, em 2011, na sequência da fusão do ME com o Ministério da
Ciência e do Ensino Superior e da reorganização das estruturas do Estado no sentido de
lhe dar uma maior coerência e capacidade de resposta no desempenho das suas funções,
eliminando redundâncias e reduzindo custos de funcionamento, as estruturas inspetivas
fundem-se, criando-se em 2012 e através do Decreto Regulamentar n.º 15/2012, de 27 de
janeiro, a IGEC.
Atualmente, a IGEC constitui um serviço central da administração direta do
Estado, beneficiando de autonomia administrativa e tem, como missão,
assegurar a legalidade e regularidade dos actos praticados pelos órgãos, serviços e
organismos do MEC ou sujeitos à tutela do membro do Governo, bem como o
controlo, a auditoria e a fiscalização do funcionamento do sistema educativo no
âmbito da educação pré-escolar, da educação escolar, compreendendo os ensinos
básico, secundário e superior e integrando as modalidades especiais de educação, da
educação extra-escolar, da ciência e tecnologia e dos órgãos, serviços e organismos
do MEC (DL n.º 125/2011, de 29 de dezembro, artigo 11.º).

Cabe-lhe, ainda,
a) Apreciar a conformidade legal e regulamentar dos atos dos órgãos, serviços e
organismos do MEC ou sujeitos à tutela do membro do Governo e avaliar o seu
desempenho e gestão, através da realização de ações de inspeção e de auditoria, que
podem conduzir a propostas de medidas corretivas, quer na gestão, quer no seu
funcionamento;
b) Auditar os sistemas e procedimentos de controlo interno dos órgãos, serviços e
organismos da área de atuação do MEC ou sujeitos à tutela do membro do Governo,
no quadro das responsabilidades cometidas ao Sistema de Controlo Interno da
Administração Financeira do Estado;
c) Contribuir para a qualidade do sistema educativo no âmbito da educação préescolar, dos ensinos básico e secundário e da educação extraescolar, designadamente
através de ações de controlo, acompanhamento e avaliação, propondo medidas que
visem a melhoria do sistema educativo e participando no processo de avaliação das
escolas de ensino básico e secundário e das atividades com ele relacionadas;
d) Participar no processo de avaliação das escolas de ensino básico e secundário e
apoiar o desenvolvimento das atividades com ele relacionadas;
e) Zelar pela equidade no sistema educativo, científico e tecnológico, salvaguardando
os interesses legítimos de todos os que o integram e dos respetivos utentes,
nomeadamente registando e tratando queixas e reclamações, e procedendo às
necessárias averiguações;
f) Assegurar a ação disciplinar e os procedimentos de contraordenação, previstos na
lei, nomeadamente, através da respetiva instrução;
g) Controlar a aplicação eficaz, eficiente e económica dos dinheiros públicos nos
termos da lei e de acordo com os objetivos definidos pelo Governo e avaliar os
resultados obtidos em função dos meios disponíveis;
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h) Conceber, planear e executar ações de inspeção e auditoria aos estabelecimentos
de ensino superior, no respeito pela respetiva autonomia, aos serviços de ação social
e aos órgãos, serviços e organismos tutelados pelo MEC em matéria de organização e
de gestão administrativa, financeira e patrimonial, nomeadamente quando
beneficiários de financiamentos nacionais ou europeus atribuídos pelo MEC;
i) Avaliar a qualidade dos sistemas de informação de gestão, incluindo os indicadores
de desempenho;
j) Assegurar o serviço jurídico-contencioso decorrente dos processos
contraordenacionais, em articulação com a Secretaria-Geral do MEC;
k) Registar e analisar as reclamações inscritas nos livros de reclamações dos
estabelecimentos particulares e cooperativos de educação pré-escolar e dos ensinos
básico e secundário, bem como nas instituições de ensino superior privado (Decreto
Regulamentar n.º 15/2012, de 27 de janeiro).

Apesar da centralidade das responsabilidades e atribuições deste organismo
patente no Decreto Regulamentar n.º 15/2012, de 27 de janeiro, existem outros
normativos que lhe atribuem responsabilidades e competências em áreas específicas
nomeadamente:
- Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro: estabelece o regime jurídico das instituições de
ensino superior (artigo 149.º);
- DL n.º 251-A/2015, de 17 de dezembro: aprova a Lei Orgânica do XXI Governo
Constitucional, determinando que o ME exerce, conjuntamente com o Ministro da
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, a direção sobre a IGEC (artigos 20.º e 21.º) no
que diz respeito às suas áreas de competência;
- DL n.º 22/2014, de 11 de fevereiro: estabelece o regime jurídico da formação contínua
de professores e define o respetivo sistema de coordenação, administração e apoio,
atribuindo à IGEC o controlo e a inspeção das atividades de formação contínua previstas
no DL (artigo 28.º);
- DL n.º 92/2014, de 20 de junho, alterado pela Lei n.º 69/2015, de 16 de julho: estabelece
o regime jurídico das escolas profissionais privadas e públicas, no âmbito do ensino não
superior, determinando que as escolas profissionais estão sujeitas à fiscalização do MEC,
através da IGEC (artigo 11.º);
- DL n.º 152/2013, de 4 de novembro: aprova o Estatuto do Ensino Particular e
Cooperativo, estabelecendo que a IGEC procede regularmente a ações de fiscalização às
escolas particulares e cooperativas (artigo 7.º);
- DL n.º 276/2007, de 31 de julho: define o regime jurídico da atividade de inspeção,
auditoria e fiscalização dos serviços da administração direta e indireta do Estado;
- DL n.º 166/98, de 25 de junho: institui o sistema de controlo interno da administração
financeira do Estado;
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- DL n.º 139-A/90, de 28 de abril, com a redação atual do DL n.º 41/2012, de 21 de
fevereiro, e posteriormente alterado pelo DL n.º 146/2013, de 22 de outubro, pela Lei n.º
80/2013, de 28 de novembro, pela Lei n.º 12/2016, de 28 de abril, e pela Lei n.º 16/2016,
de 17 de junho: aprova o Estatuto da Carreira dos Educadores de Infância e dos
Professores dos Ensinos Básico e Secundário;
- Portaria n.º 265/2012, de 30 de agosto, alterada pela Portaria n.º 44/2014, de 20 de
fevereiro: define as regras e procedimentos a observar quanto à celebração,
acompanhamento e avaliação dos contratos de autonomia a celebrar entre os AE ou
escolas não agrupadas, e o MEC, determinando que a IGEC é responsável pela avaliação
dos resultados dos contratos de autonomia, no quadro das competências de avaliação
externa das escolas que lhe estão legalmente atribuídas (artigo 10.º);
- Despacho normativo n.º 4-A/2016, publicado no Diário da República n.º 114, Série II,
de 16 de junho de 2016: estabelece as regras a que deve obedecer a organização do ano
letivo nos estabelecimentos públicos de educação pré-escolar e dos ensinos básico e
secundário.
A inspeção do ensino em Portugal tem, como vimos, o seu percurso marcado por
transformações de conceções e de práticas resultantes do desenvolvimento da teoria da
administração, das perspetivas políticas e dos objetivos que são traçados para o setor
educativo (Campos, 2017). Com as mudanças do regime de autonomia, no decorrer dos
anos 90, passa a ser exigida à escola uma gestão mais independente e emancipada
resultando numa (aparente) maior descentralização dos sistemas educativos, levando a
um “aumento de competências e remodelação dos órgãos de gestão das escolas, na
elaboração de projetos educativos e na instauração de mecanismos de avaliação e
prestação de contas” (Barroso, 1999, p. 129).
Assim sendo, de um modelo hierárquico de produção e de um Estado
centralizador, o foco volta-se para a autonomia e a descentralização, associando-se as
políticas educativas a um projeto democrático de sociedade. Contudo, devemos notar a
possibilidade desta autonomia ser “mitigada” e usada como
instrumento fundamental de construção de um espírito e de uma cultura de
organização-empresa; a descentralização [ser] congruente com a ‘ordem espontânea’
do mercado […] e a participação [ser] essencialmente uma técnica de gestão, um fator
de coesão e consenso. Assim, nesta perspectiva, conceitos como “autonomia”,
“comunidade educativa”, “projecto educativo”, continuarão a ser convocados, e até
com maior frequência, mas como instrumentos essenciais de uma política de
modernização e racionalização, como metáforas capazes de dissimularem os conflitos,
de acentuarem a igualdade, o consenso e a harmonia, como resultados ou artefactos,
e não como processos e construções colectivas (Lima, 2002b, p. 31).
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Nesta conjuntura de gradual descentralização, a inspeção educativa assume um
papel de grande importância de cariz supervisor (Campos, 2017). Tradicionalmente
caracterizado pelas funções de controlo da conformidade legal (dimensão burocrática) e
da qualidade do ensino (dimensão pedagógica) este organismo reveste-se hoje de uma
multiplicidade de funções, alterando o foco tradicional colocado no professor e na sala de
aula, para a escola enquanto instituição e para os ambientes organizacionais da
aprendizagem (Justino, Almeida, 2016). Nesta perspetiva descentralizadora da
administração educativa, o papel de acompanhamento do inspetor é evidenciado através
do apoio ao “desenvolvimento qualitativo da organização escolar e dos que nela realizam
o seu trabalho de estudar, ensinar ou apoiar a função educativa através de aprendizagens
individuais e coletivas, incluindo a formação de novos agentes” (Alarcão, 2001, p. 19).
Neste novo modelo inspetivo, o apoio técnico e de aconselhamento da inspeção é
enfatizando e, com ele, os pontos coincidentes entre o papel de supervisor e o de
avaliador, de difícil separação, ao falarmos de um órgão de administração educativa,
como é a Inspeção (Teixidó, 1997; Terassêca, 2011).
Neste cenário, a diversidade de práticas assumida pelos inspetores impera
assumindo “papéis híbridos em que se miscigenam os componentes avaliativos, de
acompanhamento, de controlo, de inspeção, etc.” (Ventura, 2006, p. 235). Esta
multiplicidade de papeis resulta num desafio constante para todos os profissionais por
serem obrigados a assumir atribuições e responsabilidades de naturezas distintas, umas
mais ligadas a processos de natureza burocrática e de fiscalização, outros de natureza
mais corporativa e pedagógica sendo vistos como intermediários entre a escola e a tutela.
Requer-se um corpo inspetivo que estimule e incentive a adoção de processos de
aperfeiçoamento, que seja eticamente comprometido, crítico, motivado e inovador, capaz
de romper com os pressupostos da eficiência económica e da produtividade,
característicos da racionalidade técnica.
A evolução do sistema educativo, a natureza das intervenções, o maior ou menor
desenvolvimento de algumas áreas de ação, e o próprio modelo de organização da
Administração Pública levam a que a estrutura da IGEC se vá alterando e que conheça
diversas configurações. Atualmente é dirigida por um Inspetor-Geral, coadjuvado por três
Subinspetores-Gerais. Para as áreas de suporte, a IGEC dispõe de uma estrutura
hierarquizada, englobando unidades orgânicas nucleares e flexíveis. E, para as áreas da
inspeção, de uma estrutura matricial compostas por equipas multidisciplinares.
163

Da estrutura hierarquizada fazem parte duas unidades nucleares: a Direção de
Serviços Jurídicos (DSJ) e a Direção de Serviços de Administração Geral (DSAG). E
duas unidades orgânicas flexíveis: a Divisão de Aprovisionamento, Contabilidade e
Património (DACP) e a Divisão de Comunicação e Sistemas de Informação (DCSI).
Da estrutura matricial fazem parte nove equipas multidisciplinares: a Equipa
Multidisciplinar do Ensino Superior e Ciência (EMESC), a Equipa Multidisciplinar da
Educação Pré-Escolar e dos Ensinos Básico e Secundário (EMEE), a Equipa
Multidisciplinar de Auditoria e Controlo Financeiro (EMAF), a Equipa Multidisciplinar
da Área Territorial Norte (EMN), a Equipa Multidisciplinar da Área Territorial Centro
(EMC), a Equipa Multidisciplinar da Área Territorial Sul (EMS), a Equipa
Multidisciplinar de Provedoria (EMP), a Equipa Multidisciplinar de Acompanhamento,
Controlo e Avaliação - Norte (EMACA-N) e a Equipa Multidisciplinar de
Acompanhamento, Controlo e Avaliação - Sul (EMACA-S).
Às equipas multidisciplinares de caráter temático (EMEE, EMESC, EMAF e
EMP) cabem funções de conceção, de execução e de coordenação nacional das atividades
inspetivas na respetiva área funcional. Às equipas multidisciplinares de caráter territorial
(EMN, EMC, EMS, EMACA-N e EMACA-S) cabe, essencialmente, a coordenação
regional e a execução das atividades inspetivas.
Às direções de serviços (DSJ e DSAG) e às divisões (DACP e DCSI) cabe
assegurar, na respetiva área funcional, o suporte instrumental à realização da atividade
inspetiva.
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Figura 1: Organigrama da IGEC

Fonte: IGEC (2018a, p. 14)

Os recursos humanos encontram-se distribuídos pelos grupos de pessoal dirigente,
inspetivo, técnico superior, assistente técnico e assistente operacional.

O pessoal

inspetivo integra a carreira especial de inspeção, de acordo com os termos do DL n.º
170/2009, de 3 de Agosto. A designação para os cargos de Direção Superior,
nomeadamente, Inspetor-Geral e Subinspetores-Gerais é realizada após recrutamento e
seleção, por despacho do membro do Governo da tutela. Para os cargos de Direção
Intermédia (estrutura hierarquizada) a designação é feita após recrutamento e seleção por
despacho do Inspetor-Geral. Os Chefes de Equipa (estrutura matricial) são designados
por despacho do Inspetor-Geral, de acordo com a legislação em vigor.
Como observamos, estamos perante uma organização vertical, pautada pelos
princípios da racionalidade que é imposta pela divisão do trabalho, pela hierarquia dos
cargos e funções e pela obediência às normas, refletindo a organização burocrática
preconizada por Weber (1971). Não obstante, não pretendemos a adoção de posições
radicais que posicionem a inspeção num campo puramente burocrático onde o
pensamento dos inspetores seja enfraquecido por influência de uma racionalidade técnica
que os limita, diminui e enfraquece. Consideramos, sim, a existência de
multirracionalidades, relacionadas e conectadas, formando o modelo proposto por
Habermas (1987) onde os sujeitos comunicam e interagem através da linguagem,
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independentemente da posição que ocupam na organização, criando sentidos sociais
compartilhados que orientam a racionalidade, sem embargo de esta ser formal ou técnica.

1.1.2. Programas e Atividades desenvolvidos

As atividades desenvolvidas no âmbito dos diferentes Programas desenvolvidos
pela IGEC pretendem assegurar a legalidade e regularidade dos atos praticados pelos
órgãos, serviços e organismos das áreas governamentais da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior e da Educação (IGEC, 2017) e distinguem-se pelo tipo de intervenções: i)
pontuais e ii) sistémicas.
As i) intervenções pontuais são aquelas que não são suscetíveis de previsão ou
programação prévia. Normalmente são desenvolvidas por apenas um inspetor e integram
as atividades do Programa de Provedoria, Ação Disciplinar e Contencioso
Administrativo.
As atividades dos Programas de Provedoria pretendem salvaguardar a defesa e a
promoção dos direitos e interesses legítimos dos cidadãos e a equidade e justiça do
Sistema Educativo. Consistem no atendimento, análise e resposta às queixas apresentadas
pelos utentes e agentes do sistema educativo, contribuindo para a prevenção e eliminação
de problemas e inconformidades que surjam em meio escolar ou nos serviços da
responsabilidade do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e do MEC.
A Ação Disciplinar está relacionada com o conjunto de procedimentos de carácter
disciplinar desenvolvidos com o objetivo de se verem esclarecidos os factos que possam
perturbar o normal funcionamento do sistema educativo, repondo a sua normalidade.
O Contencioso Administrativo traduz-se na representação do MEC em Tribunais
Administrativos, em processos onde a IGEC tenha tido intervenção em instância
administrativa ou, no caso de ser solicitada a sua intervenção, na defesa em juízo dos
direitos e interesses da tutela.
As ii) intervenções sistémicas são suscetíveis de programação prévia. Neste tipo
de intervenções é selecionado um objeto de observação, um universo de intervenção e são
definidos objetivos. Cada uma das atividades é sustentada por um roteiro que orienta a
atividade dos inspetores tendo como finalidade a promoção de níveis mais elevados na
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qualidade das aprendizagens, nos modelos e nos processos de gestão. São desenvolvidas
em equipa e destas intervenções fazem parte as atividades dos Programas de Controlo,
Auditoria, Avaliação e Acompanhamento.
Do Programa de Controlo fazem parte atividades cujo objetivo é o de verificar a
conformidade legal do funcionamento das unidades organizacionais ou de segmentos do
sistema educativo, identificando fatores que possam condicionar a sua eficiência e
eficácia, tendo em conta os meios disponíveis e os serviços prestados.
As atividades deste Programa, bem como outras de intervenção seletiva e
estratégica combinadas com ações de acompanhamento de execução das recomendações,
integram os dispositivos de regulação do sistema educativo da responsabilidade da IGEC.
Cada uma delas pressupõem a elaboração de relatórios de forma a produzir informação
sobre o sistema educativo, a introduzir as correções necessárias e propor à tutela as
medidas adequadas de regulação.
No Programa de Controlo cabem, as seguintes atividades:
1. Organização do Ano Letivo;
2. Provas de Avaliação Externa do Ensino Básico e Exames Nacionais do Ensino
Secundário;
3. Organização e Funcionamento dos Estabelecimentos do Ensino Particular e
Cooperativo;
4. Cursos Profissionais;
5. Educação e formação de adultos;
6. Acesso ao Ensino Superior;
7. Bolsas de Estudo a Estudantes do Ensino Superior;
8. Provedor do Estudante e Conselho Pedagógico: Processo de apreciação e decisão de
queixas dos estudantes;
9. Adequação do recurso à contratação de Bolseiros de Investigação Científica;
10. Implementação do Programa de Estímulo ao Emprego Científico;
11. Processo de organização de campos de férias.
O Programa de Auditoria é desenvolvido através da análise do funcionamento das
entidades auditadas. As dimensões que pode tomar vão da estrutura orgânica das
entidades, à constituição dos órgãos de gestão e exercício das suas competências,
passando pelo funcionamento dos serviços de apoio e análise dos sistemas de informação
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ou dos diversos procedimentos instituídos, tendo por referência o quadro legal aplicável
em cada um dos casos e as obrigações daí decorrentes.
Estas atividades objetivam verificar a conformidade legal dos atos de gestão e de
funcionamento interno das instituições, emitindo opiniões sólidas e fundamentadas que
possibilitem avaliar a adequação das matérias observadas às normas regulamentares.
Pretendem, também, elaborar recomendações que possam, não só, contribuir para a
melhoria dos resultados da atividade desenvolvida como, também, colmatar eventuais
fragilidades, irregularidades ou ilegalidades detetadas.
As entidades auditadas são, principalmente, AE e escolas não agrupadas,
instituições do ensino superior e da ciência e organismos da responsabilidade dos
Ministros da Educação e da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Os critérios a aplicar
nas auditorias assentam na relevância, materialidade, conformidade, eficácia, eficiência e
pertinência.
Deste Programa fazem parte as seguintes atividades:
1. Sistema de Controlo Interno da Administração Financeira do Estado;
2. Auditorias Temáticas;
3. Auditorias aos Estabelecimentos de Ensino Superior Privados;
4. Auditorias aos Apoios Concedidos pelo ME ao Ensino Particular e Cooperativo;
5. Auditorias aos Serviços Académicos das Instituições de Ensino Superior.
Constituindo a avaliação um instrumento para melhorar o ensino, a aprendizagem
e os resultados dos alunos, procura-se, através das atividades do Programa de Avaliação,
incentivar práticas de autoavaliação, promover uma ética profissional marcada pela
responsabilidade, fomentar a participação social na vida da escola e tornar público o
trabalho desenvolvido nas escolas, contribuindo para o desenvolvimento das mesmas.
Partindo do princípio de que o desenvolvimento profissional dos docentes tem um
forte impacto na melhoria da qualidade do ensino e dos resultados do sistema educativo
(IGEC, 2017), a IGEC desenvolve, ainda, atividades de avaliação externa nos Centros de
Formação de Associação de Escolas, contribuindo para a melhoria da qualidade do
sistema de formação e da oferta formativa.
No âmbito deste Programa são desenvolvidas as seguintes atividades:
1. Avaliação Externa das Escolas – Ciclos de Avaliação;
2. Avaliação Externa dos Centros de Formação de Associação de Escolas (CFAE).
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As atividades do Programa de Acompanhamento pretendem observar a ação
educativa desenvolvida pelos AE, por forma a conhecer melhor os processos de
implementação das medidas de política educativa e melhorar as práticas, em coordenação
com os responsáveis pelas instituições.
Através delas pretende-se implementar um acompanhamento frequente e contínuo
do trabalho desenvolvido nos jardins-de-infância e nas escolas dos ensinos básico e
secundário, promovendo ações de reflexão sobre as práticas, com vista a uma melhoria
da qualidade das aprendizagens e dos resultados escolares dos alunos.
Deste Programa fazem parte as seguintes atividades:
1. Acompanhamento da Ação Educativa;
2. Apoio Tutorial Específico;
3. Gestão do Currículo: Ensino Experimental das Ciências;
4. Jardins de Infância da Rede Nacional;
5. Gestão do Currículo: Ensino do Inglês no 1.º e 2.º ciclos do Ensino Básico;
6. Desenvolvimento da Oralidade e da Produção Escrita.
Para além das intervenções pontuais e sistémicas já apresentadas e considerando
as relações internacionais estabelecidas, a IGEC promove ainda Atividades
Internacionais. Estas atividades consistem na representação e participação ativa do
organismo em conselhos, conferências, projetos e programas nacionais, europeus e
internacionais. A maioria destas atividades é desenvolvida em parceria com as inspeções
de educação de outros países e podem variar entre atividades de caráter regular e
permanente e de caráter periódico ou temporário, de acordo com a duração de cada
projeto/programa.
Justificando a pertinência da participação neste tipo de projetos internacionais, a
IGEC (2017) acrescenta que, por intermédio delas, podem ser identificadas as grandes
prioridades da Europa e do mundo nas áreas da educação, relacionadas com o
Acompanhamento, o Controlo, a Auditoria e a Avaliação.
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2. A inspeção da educação numa análise comparada
O ato inspetivo não é uma prática estranha na maioria dos países do mundo. Tendo
surgido a par da criação da educação pública (DeGrauwe, 2007), a inspeção foi usada,
fundamentalmente, como salvaguarda de uma educação equitativa a todos os cidadãos,
garantido que os responsáveis educativos seguiam as mesmas regras e cumpriam
programas semelhantes.
Vários sistemas educativos mundiais têm sido impelidos a desenvolver processos
de melhoria que possibilitem a elevação dos padrões de qualidade da educação e a
melhoria dos resultados dos alunos, num elogio a ambientes de competição sustentados
na superioridade da racionalidade económico-empresarial que, de resto, nos parecem
contrários ao ambiente propício a uma educação humanizada91. No entanto, o debate em
torno da melhor maneira de alcançar este objetivo continua a ser objeto de discussão e
muitos têm sido os países a introduzir nos seus sistemas educativos, organismos
inspetivos como forma de estimular a melhoria da qualidade do serviço oferecido
(Gaertner, Wurster, Pant, 2014), notando-se uma tendência emergente para a admissão
deste elemento (Ozga, 2011).
Numa perspetiva internacional, observa-se que entre 1937 e 1956 o número de
organismos inspetivos aumenta um pouco por todo o mundo (Rodrigues, 2010). Nas
recomendações das Conferências Internacionais instituídas pelo Bureau International
d'Éducation92 (BIE), a inspeção mereceu destaque exclusivo, resultando na publicação de
várias orientações quanto aos seus fins, à função dos seus trabalhadores, à sua formação
e âmbito de atuação. No tocante às funções e ao papel dos inspetores o Annuaire
International de l´Éducation (BUREAU, 1937) recomenda que os inspetores devam
compreender os professores e aconselhá-los dentro do respeito pela liberdade intelectual.
Recomenda, ainda, que estes profissionais possuam uma boa preparação pedagógica e
psicológica, para além de qualidades intelectuais e morais consistentes, expressando a
necessidade de uma racionalidade assumida através da relação intercomunicativa do
inspetor com a ação, “com o mundo dos factos, que é feita através da mesma linguagem
assente numa moral universal liberta de constrangimentos e, por isso, autêntica, livre para

A este propósito recordamos as palavras de Maria Montessori: “Todos falam de paz, mas ninguém educa para a paz. As pessoas
educam para a competição e esse é o princípio de qualquer guerra. Quando educarmos para cooperarmos e sermos solidários uns com
os outros, nesse dia estaremos a educar para a paz” (2004, p. 36).
92
Organismo da UNESCO especializado no desenvolvimento de conteúdos, métodos e estruturas educativas. Constrói redes de
intercâmbio e experiências, e promove a cooperação regional e internacional.
91
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criticar e problematizar, [que] não se reconhece como infalível, [mas que] porém, visa a
transformação dos interlocutores” (Carvalho, 2009b, p. 299).
Em 1956 reconhece-se que o papel destes atores está cada vez mais relacionado
com o papel de assessor pedagógico, sendo sugerido que sejam libertos de papéis
puramente burocráticos que possam incitar um desvio da sua missão primordial – a
pedagógica. Neste documento de 1956 (BUREAU, 1958) são, igualmente, focados
conselhos relativos à postura que os inspetores devem adotar nas suas visitas às escolas,
alertando para correções no relacionamento com os professores ao emitirem juízos de
valor sobre o trabalho destes. Sugere-se que o façam de modo objetivo, estimulando e
orientando o trabalho que desenvolvem. Aponta-se, igualmente, para a promoção,
desenvolvimento e eficácia das instituições educativas e para a importância de se
assegurarem relações entre as autoridades centrais e as comunidades escolares, num
exercício de descentralização progressiva dos poderes.
Em virtude dos desequilíbrios encontrados entre as inovações educativas
legisladas e o fraco eco encontrado nos sistemas escolares e na sociedade no início da
década de 70, o secretariado da UNESCO considerou urgente a harmonização na
formação dos agentes educativos que, direta ou indiretamente, estivessem ligados às
práticas supervisivas (González, 1991). Como tal, em 1977 o Annuaire International de
l´Éducation destaca o papel do inspetor como agente de regulação, assumindo a
circulação de informação entre escolas, professores e centros de investigação (BUREAU,
1977).
A partir da década de 80 a inspeção, primeiramente encarada como órgão de
orientação e aconselhamento pedagógico, passa a ser considerada como um órgão de
regulamentação do sistema educativo. A evolução e reconfiguração do seu papel para
atividades de controlo da qualidade da educação tem contribuído para que, no âmbito das
suas atividades, se converta numa “agência de qualidade” (Rodrigues, 2010, p. 27) o que
significa uma evolução e reconfiguração no sentido do controlo da qualidade da educação
em prol do sucesso dos seus alunos, remetendo-a para uma dimensão instrumental ao
serviço das modalidades de regulação estatal.
Atualmente, os serviços inspetivos são responsáveis pelo estabelecimento de
critérios sobre o que deve ser considerado educação de qualidade ou escola de excelência
(Ball, 1998) incorporando, na maior parte das vezes, meios para que as escolas e
municípios ajam de acordo com esses requisitos (Ehren, Visscher, 2006; Wolf, Janssens,
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2007; Gartner, Pant, 2011). Nesta linha de trabalho, a introdução de inspeções escolares
é justificada com o argumento de que as escolas são cada vez mais responsáveis pela
qualidade do trabalho que desenvolvem e, no sentido de lhes proporcionarem mais
autonomia, devem ser submetidas a inspeções externas regulares (Vanhoof,
VanPetergem, 2007; Rodrigues, 2010), garantindo a existência de padrões mínimos de
qualidade dos processos.
Na realidade, testemunhamos à preconização de discursos políticos em torno da
promessa da descentralização dos poderes educativos e do aumento da autonomia das
escolas sem, no entanto, encontrarmos práticas que os corroborem pois o peso do Estado
centralizador, pelo menos em Portugal, não o permite e “as poucas alterações entretanto
ocorridas na administração das escolas portuguesas, fazem da autonomia uma temática
muito abordada em sede discursiva, mas com reduzida aplicação prática” (Ribeiro,
Machado, 2011, p. 157).
Os contextos onde a inspeção opera variam muito de país para país, obrigando a
análises atentas da história e das formações culturais dos diferentes contextos se o
objetivo for o de a enquadrar e justificar. Contudo, as políticas educativas e de inspeção
têm deixado de se limitar a contextos nacionais para fazerem parte de uma nova
comunidade política Europeia (Grek, 2015) manifestada através de organizações como a
SICI e moldada por orientações que emanam de organizações internacionais como, por
exemplo, a OCDE.
A SICI foi fundada em 1985 pela OCDE que, na procura de uma conexão
transnacional entre sistemas, agrega inspetores, sistemas de inspeção e metodologias de
avaliação em educação de diversos países europeus. Iniciou as suas funções
in the mid-1990s and it really started from, I think it was, 5 or 6 of the established
inspectorates, the heads of the inspectorates in Europe meeting together and
recognizing mutual benefit in having just a series of regular meetings over time.
Not terribly formal, not terribly structured. So, it was Scotland, England,
Portugal, France, the Netherlands and the Czech Republic, were also involved
(Grek, Lawn, Ozga, Segerholm, 2013, p. 489).

Assegurar a qualidade e a avaliação das organizações educativas estava entre os principais
interesses deste organismo: “Open borders in the European Union mean greater mobility
among both teachers and pupils. Thus, school inspection needs to include quality
assurance at home while, at the same time, opening up to other systems abroad” (SICI,
1989, p. 3).
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Neste sentido, a SICI foi criada e impulsionada pelo sistema inspetivo holandês,
força matriz da sua consolidação. Com o aumento da internacionalização 93 e da
mobilidade europeia, viu-se obrigada a formalizar o seu processo de funcionamento
tendo-se tornado, em 1995, uma associação legal cujos objetivos passavam pela partilha
de experiências, atualização e evolução dos sistemas educativos, procura ativa de formas
de melhorar os métodos de trabalho e estabelecimento de bases para a cooperação entre
as várias autoridades.
Nos últimos anos o crescimento da SICI proveio dos países da Europa Central e
Oriental (Bulgária, Albânia, Roménia) que, de acordo com as avaliações da OCDE,
necessitariam de apoio mais focalizado por parte dela. O principal apoio que disponibiliza
relaciona-se com princípios e práticas que assegurem a qualidade dos serviços educativos
(SICI, 2001). Realiza-se através da organização de oficinas de formação, promoção de
projetos de colaboração bilateral e multilateral relacionados com a atividade inspetiva,
procurando a produção de conhecimento sobre temáticas-chave na política das inspeções,
antecipar formas e metodologias de intervenção e partilha de experiências e pontos de
vista. Esta colaboração realiza-se através da SICI Inspection Academy (SIA): escola de
formação que desenvolve projetos que procuram alargar competências dos sistemas
inspetivos europeus, apoiando a possibilidade de produzir áreas comuns de conhecimento
e metodologias de trabalho. Através dos projetos desenvolvidos confrontam-se culturas e
modelos de intervenção, incentiva-se a produção de instrumentos específicos, o desenho
de metodologias, a formação e o trabalho de campo. A SIA tornou-se uma comunidade
de aprendizagem onde os inspetores mais experientes trabalham em estreita colaboração
com os mais novos por forma a melhorar a qualidade dos seus processos. Deste modo, a
SICI, através da SIA, dá origem a um novo modelo europeu de inspeção e a um corpo
comum de inspetores ligados através da web e de encontros anuais nos diferentes países
membros (Grek, Lawn, Ozga, Segerholm, 2013).
De modo a contribuir para o desenvolvimento e afirmação de cada um dos
organismos inspetivos e sob a égide Better Inspection, Better Learning, o Plano
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Os membros atuais são: Albânia, Alemanha (Baixa Saxónia, Baviera, Hamburgo, Alemanha, Hessen, Renânia do Norte/ Vestefália,
Renânia/Palatinado, Saxónia), Áustria, Bélgica (Comunidade Alemã, Belga, Comunidade Flamenga, Comunidade Francesa),
Bulgária, Chipre, Dinamarca, Escócia, Eslováquia, Estónia, Finlândia, França, Irlanda, Itália (Invalsi, Tirol do Sul (Comunidade
Germanófona)), Inglaterra, Irlanda do Norte, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Montenegro, Noruega, Portugal, Países Baixos, País de
Gales, República Checa, Roménia, Sérvia, Suécia e Turquia. O desenvolvimento do trabalho da SICI é decidido anualmente em
Assembleia Geral, que conta com representantes de todos os países membros. O Comité Executivo (CE) é composto por representantes
eleitos e assegura que as decisões da Assembleia Geral são implementadas. O CE engloba o Secretariado Geral, elemento coordenador
de todo o trabalho da Associação. O Presidente do CE é eleito de entre os respetivos membros e é o Presidente da SICI. (Consultado
a 21/11/2017 de http://www.ige.min-edu.pt/content_01.asp?BtreeID=03/01&treeID=03/01/05&auxID=&newsID=350#content)
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estratégico 2016-2020 da SICI (SICI, 2016) define como objetivos específicos: apoiar o
desenvolvimento das instituições e as competências profissionais dos inspetores;
promover e apoiar parcerias e cooperação entre sistemas inspetivos, e participar de forma
ativa no debate internacional sobre a avaliação e a melhoria da qualidade na educação.
Esta internacionalização da inspeção é traduzida por Grek como o fenómeno do
“travelling inspectors” (2014, p. 40) pois, muito embora sempre tenha sido uma atividade
que implicava deslocações, os inspetores foram firmemente enraizados onde a sua
posição local era muito influente sendo considerados como conhecedores da educação.
Nos últimos anos, estes profissionais surgem, cada vez mais, como especialistas
equiparados a outros no contexto educativo, preocupação sentida pela SICI quando
afirma:
Inspectorates are today only one among many institutions and organisations that
produce evaluative material on schools, teaching and learning. The place, role and
status of inspectorates can no longer be taken for granted. The quality of their products
and services will increasingly be compared with other sources and could be challenged
by other evaluators…. Failing this challenge will endanger the future of inspectorates,
as they will be failing to deliver the information and analyses that our societies need
(SICI, 2004, p. 18).

Parece-nos, portanto, pertinente refletir sobre o perfil dos novos inspetores,
analisando as suas características e tentando perceber aquilo que mudou nestes
profissionais. De acordo com Bruggen, existem duas gerações de inspetores na Europa:
To this first generation belong the inspectorates of England (Ofsted), Scotland,
Northern Ireland, the Netherlands, Flanders, Wales, Portugal, Ireland, the Czech
Republic. The second generation started from 2003 on; they often look at the ‘older’
inspectorates in order to learn from their experiences. To this second generation
belong: Sweden, Norway, Slovakia, most parts of Spain, the 19 German Laender with
their systems of full inspection – but all a little bit different, Estonia, the Germanspeaking Swiss cantons, France (2010, p. 39).

Contundo, Grek e Lawn (2011) referem que, em alguns casos, os inspetores mais novos
parecem mais organizados em termos de ensino e aprendizagem de benchmarking94 em
detrimento das observações e julgamentos que fazem parte das práticas mais comuns. A
este propósito Bruggen afirma: “My impression is that older inspectorates like the
inspectorates of England, the Netherlands and other ones are less detailed in these lists
and leave more (professional) room for the ‘clinical eye’ and the professional judgement
of their inspectors” (2010, p. 59). Estamos, assim, perante um “novo” corpo inspetivo.
Um corpo inspetivo que se apresenta e anuncia como menos mecanicista e burocrático
94

Processo contínuo e sistemático que permite a comparação das performances das organizações e respetivas funções ou processos
face ao que é considerado o melhor nível, visando não apenas a equiparação dos níveis de performance, mas também a sua superação.
Ou seja, é um instrumento de melhoria de eficiência, onde um organismo/entidade tem uma outro organismo/entidade como ponto de
referência, investigando-o e comparando-o consigo próprio para descobrir onde pode melhorar os seus produtos, serviços ou práticas.

174

sem, no entanto, deixar de ser permeável a técnicas economicistas e gestionárias pois
continua subordinado a comparações de performance e a mensurações que induzem a
competitividade.
As funções de compartilhar, desenvolver, melhorar e cooperar da SICI podem,
contudo, não ser suficientes em si mesmas, obrigando ao delineamento e alcance de metas
mais ambiciosas, justificando o impulso interno para a melhoria dos serviços (Grek et al.,
2013). Assumindo um papel mais forte, a organização reivindica o seu lugar num novo
espaço político da UE como uma organização perita, reconhecida pelas diversas agências
internacionais por proporcionar valor acrescentado ao oferecer experiência na prática de
avaliar a educação, na comparação de dados e análise de aspetos-chave da educação
europeia (SICI, 2004).
Neste cenário, os principais objetivos desta associação passam por fornecer acesso
internacional ao conhecimento dos serviços nacionais de inspeção, elevar a qualidade do
debate educativo na Europa, reforçar o estatuto das inspeções nacionais e fortalecer a
posição e os conhecimentos dos inspetores por meio da cooperação internacional (SICI,
2004). Estes objetivos refletem uma tentativa de combinar o desenvolvimento nacional
dos serviços inspetivos com uma presença e influência internacional, reforçada através
do posicionamento da SICI como principal fonte de conhecimentos nos debates europeus.
Esta realidade, contudo, levanta questões relacionadas com a problemática a que Freire
apelida de “compreensão histórica” (1997a, p. 47) de determinado acontecimento. Ou
seja, as comparações que possam existir no âmbito das atividades desenvolvidas através
da SICI devem estar cientes de que a compreensão de determinada prática educativa ou
metodologia de trabalho não operarão, necessariamente, de forma idêntica em contextos
diferentes. “A intervenção é histórica, é cultural, é política” (Freire, 1997a, p. 48)
obrigando a que as experiências não sejam transplantadas de um país para outro, mas
reinventadas tendo em conta as características de cada um.
Neste âmbito, atentemos num dos documentos estruturantes da SICI – o
“Memorado de Bratislava” (SICI, 2013) – resultante de discussões, debates e partilha de
ideias que, durante dois anos, foram sendo realizados pelos membros que a compõe e que
apresenta 10 premissas que devem guiar os organismos que as integram:
1.

2.

A inspeção, que tem sido uma característica forte da prática educativa há mais de
dois séculos, tornou-se, nos últimos anos, mais proeminente e ocupa agora uma
posição central nos sistemas educativos em muitos países europeus para além deles.
A natureza e as finalidades das atividades inspetivas são, geralmente agir como um
avaliador de qualidade, como um garante da própria qualidade e como agente de
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prestação de contas. Os procedimentos específicos enraizados na cultura e nas
tradições de cada país e têm convencionalmente incluído contributos para difusão
eficaz da política educativa, por vezes como agentes diretos dessa política ou,
situação mais comum, utilizando a avaliação para garantir e para ajudar a orientar
as mudanças na própria política.
3. Uma característica fundamental das inspeções e a sua focalização direta nas
evidências da aprendizagem e na necessidade de um ensino de mais elevada
qualidade.
4. Estão a emergir tendências importantes nas inspeções, em parte como resposta ao
movimento de internacionalização da política educativa. Estas tendências têm
enfatizado a necessidade de as Inspeções serem expeditas e têm conduzido a um
enfoque mais forte no risco e na proporcionalidade. Como consequência, tem-se
registado uma tendência para o fortalecimento dos contributos catalisadores e
capacitadores das inspeções tanto ao nível de escola como do sistema.
5. A inspeção não deve retirar às escolas a responsabilidade de atingirem por si uma
qualidade elevada. Uma autoavaliação conducente à melhoria, em vez do
cumprimento de um planeamento determinado externamente é essencial para o
aumento sustentável da qualidade das aprendizagens dos alunos.
6. À medida qua a necessidade para uma maior flexibilidade e inovação nos sistemas
educativos se tornou nuclear para a política educativa, a inspeção necessita alcançar
um equilíbrio entre os seus papéis tradicionais e ajudar a fomentar a inovação
consistente. A própria inspeção deve ser flexível e inovadora, para responder aos
desafios de um contexto educativo em mudança
7. As formas pelas quais a inspeção pode apoiar a inovação em educação estarão
circunscritas pelas políticas e práticas de cada país. A inspeção será sempre apenas
um elemento num processo complexo. Todavia, independentemente de tais
constrangimentos, a sua influência pode ser profunda, em particular no seu
potencial para questionar o pensamento, avaliar o impacto e fomentar a melhoria.
8. A relação entre inspeção e inovação pode ser complexa, a inovação apenas terá
sucesso se for promovida pelos professore e o forte enfoque das inspeções nas
práticas de sala de aula pode destacar e clarificar o impacto da inovação na
aprendizagem.
9. A imagem da inspeção devia ser positiva e construtiva; a representação dos media
sobre o seu impacto é muitas vezes distorcida, destacando as conclusões negativas
e atribuindo à inspeção o papel exclusivo de ‘vigilância’. O potencial impacto
positivo da inspeção será mais visível quando os inspetores tiverem credibilidade
profissional elevada e as suas funções plenamente compreendidas.
10. Os governos devem garantir que o potencial das inspeções para terem um
contributo importante para a inovação esteja assente em estratégias de melhoria e
de inovação desde o início (SICI, 2013, p. 3).

Ora, apesar de a maioria dos países europeus possuir um sistema de inspeção
educativo (SICI, 2014), a sua origem e modo de funcionamento variam bastante de país
para país e, até, a nível regional, dentro do mesmo país. Em países como a Irlanda, a
República Checa, Portugal e a Eslováquia há um serviço de inspeção a nível nacional
enquanto que na Alemanha cada um dos Estados possui uma inspetoria própria e
independente. Em países como a Inglaterra e o País de Gales os sistemas inspetivos são
um organismo independente dos responsáveis pelas políticas educativas.
No entanto, em Portugal e na Escócia, por exemplo, essa separação não se verifica.
E na Bulgária, por outro lado, as inspeções são da responsabilidade dos governos locais,
apesar de terem de responder a diretrizes estabelecidas pelo ME. Na Dinamarca também
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não há um sistema formal de inspeção nacional sendo, o processo de aferição da qualidade
da educação, da responsabilidade das autoridades locais (SICI, 2014). Na Suíça esta
realidade varia de Cantão para Cantão, verificando-se a existência de sistemas inspetivos
que atuam como parte da autoridade educativa nacional e noutros casos, como unidade
independente (Huber, 2011). Observamos a existência de um corpo inspetivo plural que,
a nível organizacional, vai gozando de um maior ou menor grau de dependência em
relação ao ministério que serve, revelando o nível de centralização das políticas
educativas de cada país e a confiança que é depositada na organização enquanto
organismo responsável por garantir e promover uma educação de qualidade.
A origem desta organização varia de acordo com as características e a
historicidade de cada país. Na Inglaterra95, Irlanda, República Checa, Áustria e Suécia
existe desde meados do século XIX (Lindgren, Hult, Segerholm, Rönnberg, 2012),
enquanto que em Portugal e na Holanda, por exemplo, está em funcionamento há mais de
200 anos remontando, no caso português, ao século XVIII, antes da institucionalização
do ensino no país, em 1771. Na França, as primeiras inspeções de escolas públicas foram
criadas no final do século XVIII pelo regime de Napoleão, enquanto noutros países esta
prática só é observada a partir do século XX (DeGrauwe, 2007). São disto exemplo os
primeiros serviços de inspeção educativa realizados na Inglaterra que datam de 1939
(Wilcox, 2000) e, mais recentemente, os serviços inspetivos alemães que foram
introduzidos entre 2004 e 2008 com objetivo de responderem à descentralização das
políticas educativas e em reação aos resultados das avaliações internacionais.
Porém, enquanto determinados países seguem um caminho de adoção de políticas
mais voltadas para a prestação de contas através da inspeção, outros há que vão adotando
percursos de sentido contrário. É disto exemplo a Finlândia que viu abolidos os serviços
inspetivos em 1990. Em 1994, os mecanismos de controlo do sistema educativo deste país
foram deslocados para os municípios que financiavam as escolas e geriam o sistema a
nível local. A responsabilidade pela avaliação do sistema exerce-se a nível central, pelo
National Board of Education a quem competem as avaliações, nacionais e internacionais,
a educação comparada e a avaliação dos resultados educativos. A nível regional, a
responsabilidade recai sobre os municípios a quem compete apoiar as escolas na produção
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O sistema de inspeção educativo inglês é um dos mais conhecidos a nível europeu. Existe desde 1838 apesar da criação da Ofsted,
como hoje é conhecida, datar de 1992. A criação da Ofsted marcou uma mudança na cultura da inspeção inglesa enfatizando um papel
de mais regulamentação e supervisão, afastando-se do papel de desenvolvimento e aconselhamento às escolas. O estatuto deste
organismo objetivava a criação de um regime de inspeção mais transparente de modo a fornecer aos pais informações claras e
imparciais sobre as escolas do país, ajudando-os na escolha da que considerassem melhor para os seus filhos (Baxter, 2013).
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de informação relevante sobre os produtos da educação. E, a nível local, compete às
escolas a avaliação do desempenho dos alunos e das instituições (Neves, 1999). O sistema
educativo finlandês96 vem, deste modo, demonstrar que é possível existirem sistemas
bem-sucedidos com pressupostos opostos ao padrão corporativo global cujo paradigma
prevê rigorosas inspeções e testes padronizados.
Embora com variações de país para país, o fundamento da existência destas
instâncias parece ser o de garantir o nível de qualidade do ensino, a prestação de contas e
a melhoria da escola (Ehren, Visscher, 2006; Jaffer, 2010). Os inspetores comprometemse a apresentar soluções para diferentes problemas oferecendo-se para acompanhar a
implementação e o desempenho das escolas na aplicação de políticas educativas, num
processo de examinação do desempenho de profissionais (semi)autónomos, promovendo
a identidade competitiva de cada organização educativa através de processos de avaliação
tanto objetivos como legítimos.

Com este compromisso, e não deixando “tudo à

natureza” de cada instituição, pois isso seria “negar a própria ideia de educação”, muitos
são os Governos que consideram necessária a criação de um
órgão verdadeiro, [uma] instituição administrativa que execute o processo de
instrução. O ‘desenvolvimento completo e harmonioso de todas as capacidades’,
tendo como contrapartida social uma humanidade esclarecida e progressiva,
requeria uma organização específica para a sua realização” (Dewey, 2007, p. 93).

Nesta linha de pensamento, também Bolívar sublinha a importância e necessidade de
incentivos e recursos que favoreçam a melhoria, enfatizando o facto de não se poder
“confiar ao acaso nas iniciativas e processos de todos os professores” (2012, p. 13) e,
como tal, se exigir um equilíbrio justo e coerente entre forças e dinâmicas internas e
externas.
Numa perspetiva europeia, a diversidade de sistemas de inspeção é enorme pois
cada um responde a uma cultura e a um contexto específico, próprios dos seus sistemas
educativos. Diferentes contextos políticos nacionais, diferentes sistemas educativos e
aparelhos governamentais incorporam o sistema de inspeção em estruturas que,
consequentemente, variam nos procedimentos de governação, metodologias e
mecanismos de impacto.

96

Focado em proporcionar uma educação possuidora da melhor qualidade possível, este sistema educativo aposta na formação dos
professores que, consequentemente, se sentem mais motivados e envolvidos nos processos de desenvolvimento educativo das escolas
melhorando de forma espontânea os seus conhecimentos e habilidades profissionais, “considerando o apoio que recebem do Estado
nesse âmbito como um direito, e não como uma obrigação, como ocorre em sistemas educacionais prescritivos baseados na
responsabilização docente como justificativa para reformas neoliberais” (Bastos, 2017, p. 814).
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Historicamente podem ser destacados dois eixos essenciais no que respeita aos
estilos de inspeção educativa (Garcia, 2000; Alonso, Fernández, Lastra, 2003; Eurypedia,
2013): um que vê a escola como um todo e procura a qualidade a um nível institucional
e outro que procura a qualidade educativa a partir da qualidade dos seus professores. Estes
estilos de inspeção remetem para dois tipos de governação que Clarke e Ozga (2011)
definem como “soft governance” e “hard governance”.
Ao passo que o primeiro opera através da atração de pessoas para a participação
nos processos de mediação criando redes e parcerias de atores, assenta em valores
democráticos de participação de todos os sujeitos educativos, indispensável à
democratização política e social. Já o segundo requer a definição de metas, o
gerenciamento de desempenho, a criação de indicadores e o uso de dados para promover
a concorrência. Caracteriza-se por um ambiente de cumprimento daquilo que é “imposto
e não deliberado em colaboração mútua, [uma vez que] não se negoceia o que está
previamente estabelecido, quantifica-se à custa de uma efectiva padronização e controlo”
(Carvalho, 2009b, p. 298), atestando a racionalidade inerente a uma administração
centralizada.
Nesta perspetiva, os sistemas inspetivos de Inglaterra e da Holanda, a título de
exemplo, são bons modelos do estilo “hard governance” pois agendam as visitas
inspetivas com base nos outputs de cada escola e priorizam as visitas às escolas que
apresentam resultados mais fracos e mais fragilidades. Nestes países a preocupação dos
serviços inspetivos recai sobre o controlo e a prestação de contas por parte das escolas e
dos professores. De aditar que em Inglaterra existe, inclusivamente, um sistema de
sansões/reconhecimento para as escolas que apresentem melhores ou piores resultados.
As bem pontuadas são elogiadas publicamente enquanto as que apresentam resultados
inferiores, apesar de receberem apoios para a superação das dificuldades, são punidas
podendo passar por despedimentos ou, no limite, pelo fecho de escolas. Aqui, a inspeção
é considerada um organismo especializado em monitorar iniciativas de melhoria
educativa, oferecendo orientação (Ofsted, 2013).
De sublinhar que esta forma de inspecionar possui um conjunto de padrões em
torno da qualidade das escolas que serve de base às avaliações. Nota-se um afastamento
no que respeita à confiança colocada nas autoavaliações realizadas pelas escolas
apoiando-se, a avaliação externa, mais nos dados de desempenho dos alunos em testes
padronizados aproximando o modo de governação a uma “hard governance”. Estes
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exemplos realçam a aposta na dominação e no autoritarismo onde o espaço para a
liberdade e a responsabilidade dos atores educativos é nula ou pouco percetível,
(a)firmando um caminho marcado por jugos impeditivos da emancipação e do
enriquecimento.
Os modelos contrastantes de inspeções escolares onde se encaixa a “soft
governance” podem ser encontrados na Áustria, Irlanda, França, República Checa, Suíça
e Portugal. O propósito destes sistemas inspetivos é o de visitar as escolas e de lhes
fornecer um feedback sobre as suas forças e fragilidades, não pretendendo punir, mas
acompanhar e auxiliar no processo de melhoria, num exercício de respeito pela liberdade
e singularidade de cada organização.
Na última década, vários estudos comparativos (Bruggen, 2010; Winter, Rider,
2010; Allen, Burgess, 2012; Hussain, 2012; Klerks, 2012; OECD, 2013b; Nelson, Ehren,
2014; SICI, 2014; Altrichter, Kemethofer, 2015; Ehren, Gustafsson, Altrichter, Skedsmo,
Kemethofer, Huber, 2015; Gustafsson, Ehren, Conyngham, McNamara, Altichter, 2015)
foram realizados com o intuito de compreender a eficácia da inspeção educativa e as
contribuições que oferece à melhoria dos sistemas educativos. Estes estudos possibilitam
um conhecimento mais profundo das características dos diferentes sistemas inspetivos e
da forma como interferem e influenciam a qualidade dos sistemas educativos, apontando
para o impacto que podem ter sobre o percurso do ensino/aprendizagem dos alunos.
Destes estudos conclui-se que a (i) frequência das visitas, (ii) os indicadores de
qualidade, (iii) as consequências, (iv) a publicação dos resultados da inspeção e (v) o
feedback dado no final de cada visita, estão entre os aspetos mais fortes no que respeita à
produção de mudanças nas escolas, como explica a figura que se segue:
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Figura 2: Efeitos decorrentes da ação inspetiva
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Fonte: Ehren et al. (2013, p. 14)

Passemos à análise de cada um destes aspetos:
(i)

Em determinados países (Holanda, Inglaterra, Suécia, Irlanda, Áustria, República

Checa, Portugal, Suíça) a frequência das visitas é cíclica e baseia-se num conjunto de
padrões base. Noutros (Holanda, Inglaterra, Suécia, Portugal), para além das visitas
cíclicas, desenvolvem-se visitas diferenciadas, agindo-se de forma menos normatizada,
adaptando a ação às características das escolas e às suas especificidades (Ehren et al.,
2015). O esperado é que os sistemas inspetivos que usam visitas diferenciadas em
detrimento das cíclicas tenham mais impacto na melhoria dos serviços educativos uma
vez que, uma abordagem mais direcionada e personalizada, que atenda às características
de cada escola, levará a uma maior eficiência no uso dos recursos de que dispõe. Os
serviços inspetivos na Holanda, Inglaterra e Suécia, por exemplo, têm uma forte tradição
na implementação de cronogramas diferenciados de visitas, para além das cíclicas (Ehren,
et al, 2015). A Holanda usa, inclusivamente, análises de alerta precoce para agendamento
das visitas às escolas mais vulneráveis, enquanto cada escola também recebe pelo menos
uma visita a cada quatro anos onde são focadas áreas específicas ou avaliadas metas
nacionais. Do mesmo modo, a Ofsted, em Inglaterra, realiza visitas regulares de inspeção
a todas as escolas do país e, mediante a classificação dada, é-lhes feito um monitoramento
mais regular. Na Suécia, a supervisão inclui visitas básicas de inspeção a todas as escolas
uma vez em cada três anos sendo que, as escolas que são avaliadas com uma nota inferior
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passam a receber inspeções mais regulares. Os critérios de seleção das escolas também
variam de acordo com o país. Na Suécia a escolha das escolas é aleatória. Na República
Checa são selecionadas a partir das escolas que participam no TIMSS e, na Áustria e na
Irlanda, pelo reduzido número de escolas, todas elas são inspecionadas (Gustafsson et al.,
2015).

(ii)

Os indicadores de referência de qualidade são usados pelos serviços inspetivos

de modo a conseguirem avaliar a qualidade das escolas. Geralmente incluem indicadores
para monitorar a conformidade da escola com os regulamentos e normativos legais,
indicadores de processo que enfatizam os princípios e as práticas de uma boa educação e
indicadores que permitam medir a proficiência dos alunos a determinadas áreas-chave. O
esperado é que os sistemas inspetivos que avaliam os processos, para além dos resultados,
tenham maior impacto nas escolas em comparação com os que valorizam apenas os
resultados e o cumprimento dos normativos, na medida em que estes consideram a
dimensão humanista da organização educativa e atendem ao contexto social, económico
e político onde está inserida, à sua história e às características que a definem como
organização singular. Espera-se que essa abordagem mais ampla estimule as escolas a
concentrarem-se em metas mais abrangentes, envolvendo-se em comportamentos
estratégicos que se traduzam em consequências menos intencionais (Barber 2004; Ladd
2007). Espera-se que o paradigma positivista de avaliação baseado na medição a partir de
indicadores rígidos, compatíveis como a educação contábil de Lima (1997), seja
enfraquecido pelos resultados das abordagens mais reducionistas da escola.

(iii)

Considerando as diferenças existentes nas estruturas jurídicas dos diversos

sistemas inspetivos, as consequências qua as escolas poderão sofrer na sequência de uma
intervenção também variam. Alguns têm poder para encerrar escolas ou despedir
professores, enquanto outros nem os relatórios finais das visitas tornam públicos
(Bruggen, 2010; Ehren, Dijkstra, 2013; SICI, 2014). Em comum partilham o facto de as
escolas mais frágeis serem acompanhadas de forma mais sistemática por parte das equipas
inspetivas, sendo-lhes realizados planos de melhoria específicos que terão,
obrigatoriamente, de implementar. À medida que as escolas iniciam o processo de
melhoria, o envolvimento dos inspetores varia consoante o país ou a região. Veja-se o
caso da Alemanha: na Baixa Saxónica, a inspeção fornece recursos e orientações extensas
182

através do seu website enquanto na Saxônia e em Berlim, os conselhos e as orientações
provêm de agências separadas. Na Inglaterra, as escolas que requerem melhorias
encontram apoio em equipas de inspeção que lhes apresentam documentos relativos ao
funcionamento de escolas com alto desempenho ou promovem reuniões com
professores/outros profissionais dessas escolas de modo a servirem de inspiração. Estas
metodologias são motivadas pelo ideário tecnocrata onde soluções automatizadas,
construídas sobre os pilares da eficácia, da eficiência e da produtividade, constituem
propriedade de alguns e são implementadas por outros, não considerando a
vulnerabilidade que pode estar por detrás das soluções embaladas. Soluções que
descredibilizam a capacidade crítica, criativa e transformadora dos atores educativos
reduzindo-os a sujeitos-objetos, meros executores de ações voltadas a objetivos decididos
por outros que não eles. No campo oposto encontram-se as escolas que apresentem bom
desempenho. Para estas as consequências poderão passar pela obtenção de um bónus
financeiro (Flandres - Bélgica e República Checa) ou pela oportunidade de assumirem a
gestão de outras escolas. Ehren, et al. (2015) referem que os sistemas de
responsabilização que funcionam sob o pressuposto de que os atores educativos são mais
motivados se ameaçados com sanções, caso não cumpram os padrões estabelecidos, são
apelidados de alto risco. Deste ponto de vista a pressão pelo alcance de resultados
superiores aumentará a probabilidade de as escolas cumprirem com os padrões definidos
pela inspeção e pelos Ministérios que as tutelam na medida em que, ao serem de
conhecimento geral as expectativas e os resultados da inspeção, as partes interessadas
sentir-se-ão obrigadas a agir em conformidade. Para Meyer e Rowan (2006) é cada vez
mais evidente que a imposição de padrões claros de desempenho, quando associados à
presença de punições, produz uma conformidade real com as regras e orientações. Ou
seja, as escolas parecem trabalhar mais para agirem em conformidade com as orientações
dos Ministérios que as tutelam quando isso é valorizado ou quando podem perder algo
que valorizam. Esta posição é corroborada por Gustafsson et al. (2015) ao afirmarem que
a ação inspetiva impulsiona a mudança de uma forma indireta, essencialmente através de
métodos coercivos diretos que obrigam as escolas a adotarem medidas que levem à
melhoria. A literatura sugere, portanto, que as respostas da escola à pressão da inspeção
serão, provavelmente, mais influenciadas quanto maiores forem as sanções/recompensas
que poderão advir da avaliação do seu desempenho. Esta realidade dá-nos conta de uma
escola cuja eficiência e emancipação surgem reféns do grau de regulação a que é
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submetida, vendo diminuída a sua liberdade. Para alguns autores, a informação e o
feedback, por si só, poderão não ser suficientes para motivar as escolas a elevar os seus
padrões de desempenho (Elmore, Fuhrman, 2001; Nichols, Glass, Berliner, 2006).
Contudo, nesta perspetiva, quanto mais exigente for o sistema, mais a escola sofrerá se
os resultados entregues não forem os esperados. A inspeção sueca, por exemplo, pode
retirar licenças de funcionamento a escolas que não cumpram com os requisitos mínimos
esperados, cancelar financiamentos e, até, fechar escolas. Na Holanda, em Inglaterra e na
República Checa as inspeções não podem sancionar de forma direta as escolas tendo, para
isso, de informar o ME para que este proceda em conformidade. Nestes países, assim
como em Portugal, a escola é obrigada a desenvolver um plano de melhoria que é avaliado
e acompanhado pelas equipas de inspeção. Os sistemas inspetivos de Inglaterra, Holanda
e Eslováquia apresentam uma “escada de intervenção” onde figuram medidas a adotar
por forma a impedir as escolas de enfraquecerem ainda mais (Bruggen, 2010, p. 80). Em
Flandres (Bélgica), uma escola com níveis de qualidade não satisfatórios poderá ver
condicionado o seu funcionamento sob a condição de certos aspetos serem melhorados.
Noutros países - Holanda, Inglaterra, República Checa e Suécia97, pode dar-se o
encerramento de uma escola caso seja classificada com níveis negativos. Na Noruega os
inspetores podem, inclusivamente, abrir ações legais contra uma escola se a sua qualidade
for avaliada muito negativamente (SICI, 2014). O encerramento de escolas pode gerar
alguma inquietação se vista como uma consequência irreversível. No entanto, e veja-se o
exemplo da Inglaterra, é comum as escolas encerrarem em julho e reabrirem em setembro,
nos mesmos edifícios, com a maioria dos alunos da escola anterior e alguns professores
da instituição anterior, embora sob o controlo de uma nova equipa de gestores com mais
experiência e com um novo nome (OECD, 2013b). Em Portugal, a IGEC não tem poder
para encerrar escolas mesmo que os resultados da avaliação do seu desempenho sejam
insatisfatórios. O encerramento de escolas pode apenas ser justificado pelo número
reduzido de alunos ou pela reorganização da rede escolar. Aqui, o mais importante é que
uma escola com problemas mais sérios no que respeita a níveis de qualidade seja
pressionada a tomar medidas rápidas e a procurar ajuda de modo a evitar que a escola se
degrade ainda mais.

“…the new Education Act (…) gives Skolinspektionen [sistema inspetivo sueco ] the authority to shut schools down or impose
economic penalties on poor schools. Thus, inspections can determine the future of schools” (Lindgren, et al., 2012, p. 583).
97
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(iv)

No que respeita à publicação, ou não, dos relatórios finais por parte das equipas

inspetivas, as diferenças entre sistemas são consideráveis. Alguns (Holanda98, Inglaterra,
Suécia, Irlanda, Alemanha, Portugal) publicam os relatórios onde descrevem o
funcionamento das escolas de acordo com os padrões inspetivos, identificando áreas de
melhoria. Outros, como é exemplo a Áustria, os diretores das escolas têm o dever de
manter informada a comunidade escolar sobre os resultados das inspeções, apesar de não
os tornarem públicos. Na Suíça a publicação dos relatórios finais também não é prática
(Bruggen, 2010). De uma maneira ou de outra os relatórios finais são tidos como fatores
de alto impacto nas escolas, principalmente se tornados públicos (SICI, 2014). Uma das
diferenças mais notadas no que respeita a estes relatórios é o nível de detalhe das
descrições e o nível de precisão das observações que os vários sistemas apresentam. As
escolas visitadas são, frequentemente, obrigadas a elaborar um plano de ação a partir
destes relatórios onde são definidos objetivos a cumprir e apresentadas formas de atuação
para os alcançar. O número de países onde a publicação destes relatórios se verifica tem
vindo a crescer podendo significar o reflexo de uma sociedade mais moderna e aberta
(SICI, 2014) ou, pelo contrário, o reflexo de uma sociedade mais controladora e
dominadora que vê na publicação dos relatórios um meio de pressionar a escola à adoção
de caminhos que levem à melhoria em prejuízo de verem a sua imagem julgada
publicamente. Para Scott (1998) e Grek e Lawn (2011) os documentos elaborados pelas
equipas inspetivas expressam a forma como o Estado vê a educação e, no processo de a
ver, simplificam-na, voltam a imaginá-la e alteram-na. Os inspetores realizam um
trabalho a partir do qual a tutela constrói e delineia os objetivos políticos que devem ser
cumpridos e alcançados podendo desenhar-se uma relação próxima entre a inspeção, o
Governo e a produção destes documentos (Börjesson, 2011). As políticas e as práticas
educativas vão, assim, sofrendo alterações na, e através, da documentação, o que significa
que a documentação tem um efeito positivo na inspeção, no Governo e na educação
(Lindgren et al., 2012). Argumentos em prol da publicação dos resultados das inspeções
afirmam trazerem benefícios ao serem usados pelos pais sempre que surge oportunidade
de optarem pelas escolas dos seus filhos (Ehren, Dijkstra, 2013). Justifica-se, também, a
sua publicação alegando que um relatório negativo poderá estimular a escola à melhoria
(Karsten, Visscher, Dijkstra, Veenstra, 2010). Publicados, ou não, consideramos que
devem ser tidas em conta as consequências que resultam da exposição pública da escola,
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Na Holanda, os relatórios são enviados não só às escolas como, também, aos membros do Governo e do Parlamento (Neves, 1999).
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podendo obstaculizar uma interpretação clara dos resultados na medida em que, a partir
do momento que os resultados de determinada intervenção são tornados públicos, a escola
fica sujeita a juízos de valor, a questionamentos e críticas que poderão legitimar a adoção
de caminhos que tenham como único propósito o alcance de uma imagem de qualidade e
de sucesso. Seja numa perspetiva de aumentar a transparência dos processos e de apelar
à participação dos que desejem contribuir para uma escola mais democrática. Seja numa
perspetiva de aumentar a pressão das escolas para a adoção de caminhos mais
estimulantes da melhoria da qualidade, em nome da eficácia e eficiência tipicamente
burocrática e dominadora, os relatórios parecem constituir um instrumento que auxilia a
escola a melhorar e a oferecer uma educação de qualidade superior.

(v)

Os feedbacks dados pelas equipas inspetivas constituem outro fator com forte

impacto na melhoria dos sistemas educativos (Ehren, Shackleton, 2016) dependendo da
qualidade e do nível de aceitação (Ehren, Dijkstra, 2013). Qualquer tipo de informação
que seja dada pelos inspetores durante ou após a inspeção pode ser considerada um
feedback (Dobbelaer, Godfrey, Franssen, 2017). A extensão e a natureza do feedback são
muito variadas. Em alguns países, a inspeção termina com um breve comentário verbal e
com a apresentação de um relatório escrito, enquanto noutros há discussões prolongadas
entre as partes interessadas, podendo estender-se durante várias semanas após o término
da visita (SICI, 2014). Em alguns estados da Alemanha, por exemplo, são realizadas
apresentações extensas sobre os resultados de uma avaliação a toda a comunidade
educativa. Noutros, Inglaterra por exemplo, a Ofsted termina as suas visitas com um curto
feedback direcionado apenas aos professores/diretores que trabalham há mais tempo na
organização e a alguns governantes diretamente relacionados com a sua gestão, focandose, o mais claramente possível, naquilo que as escolas têm de melhorar. Outros sistemas
dão a possibilidade aos professores de se reunirem com as equipas visitadoras e,
informalmente, de lhes serem transmitidas algumas considerações ou conselhos que
levem à melhoria. Outros dão ainda oportunidade aos professores de solicitarem um
feedback verbal imediatamente após o término de uma visita. A inspeção do País de Gales
é disso exemplo pois proporciona a oportunidade aos professores de participarem numa
sessão curta de feedback com o inspetor que visitou a sua sala de aula sendo, esta prática,
muito apreciada pelos professores (Bruggen, 2010). Na Suíça é obrigatório que o
feedback seja dado a conhecer a todos os pais, aos representantes dos alunos e que este
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seja discutido em reuniões de conselho de escola (Altrichter, Gamsjager, 2017). Na região
de Palatine, na Alemanha, o feedback é dado à escola numa conferência moderada por
um dos inspetores. Esta conferência
does not only exist of the presentation of the results to all members of the school
community, but the more important part of it is a group-work phase, where the
members of the school community discuss certain topics of the report and come to
conclusions about the school’s strengths and the areas in need of further action. These
results are presented to the conference by each group. With this procedure the AQS
[German school inspection] wants to support the comprehension of the report and
wants to ensure that the report and results are used in a constructive way (Bruggen,
2010, p. 74).

Na Escócia e na Eslováquia também são desenvolvidas reuniões entre a escola e os
inspetores onde são abordados os resultados das avaliações. São apelidadas de
“professional meetings” e consideradas pontes importantes entre o trabalho dos
professores e o dos inspetores (Bruggen, 2010, p. 74). Na Escócia todas as escolas
recebem um feedback detalhado em vários momentos como parte do processo de
inspeção. O principal resultado público é, no entanto, um relatório informal enviado a
toda a comunidade educativa (incluindo os pais), onde são apresentados aspetos que
necessitam de ser melhorados e que deverão ser acompanhados durante um a dois anos
(Osler, 1999). Em Portugal, sempre que são encontradas insuficiências durante uma visita
inspetiva, o sistema inspetivo pode fornecer recomendações direcionadas às próprias
instituições, aos decisores políticos e, até, ao próprio sistema inspetivo. Os relatórios
produzidos são públicos e estão ao alcance de qualquer sujeito pertencente, ou não, à
escola inspecionada. Atualmente, as escolas portuguesas são obrigadas a elaborar planos
de melhoria que respondam às recomendações das equipas da IGEC, gozando de um
acompanhamento por parte destes profissionais de modo a que verifiquem até que ponto
as fraquezas são superadas. O feedback dado pelos inspetores, bem como o relatório final,
deve dar a conhecer as áreas de melhoria e promover uma reflexão séria e profunda sobre
os seus processos e resultados (Matthews, Sammons, 2004; Ehren, Visscher, 2006). De
acordo com Penninckx (2015) os sistemas inspetivos devem, ainda, influenciar o
pensamento dos decisores dentro de uma organização educativa, refletindo-se na
alteração nas suas ações. Na maioria dos países, as inspeções assumem que as escolas
refletem sobre o parecer dado, elaboram estratégias de melhoria adequadas e colocamnas em ação. Esta apreciação terá mais impacto quanto mais específico, frequente e
adaptado ao contexto da escola este for. O feedback é, tendencialmente, valorizado pelos
professores especialmente se for dado com o sentido de gerar mais confiança e não no de
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punição (Dedering, Müller, 2011; Dobbelaer, Prins, Dongen, 2013). Esta posição mais
positiva da inspeção contribui para a promoção do carácter crítico e reflexivo da
comunidade educativa no sentido de combater a centralização do poder que emana as
regras e se cinge à verificação e imposição da sua aplicação, afastando-se do espírito de
subordinação próprio da verticalidade técnico-burocrática. Esta realidade é reforçada pelo
relatório SICI (Bruggen, 2010) onde é revelada a vontade dos professores em empreender
discussões mais profundas que os leve a melhorar profissionalmente. Confirmada,
também, por Standaert (2000) e Visscher e Coe (2003) ao referirem que o feedback dado
num ambiente mais privado e baseado na cultura da escola inspecionada parece ter um
impacto particularmente positivo, desde que não sejam realizados elogios ou críticas
pessoais, pois poderão tornar-se menos eficazes. Reforçando a importância dos
feedbacks, Nusche, Halász, Looney, Santiago e Shewbridge acrescentam que “the quality
of feedback given to them [schools] about their performance, as well as their capacity to
improve their own work using this feedback, have become a key success factor in the
Swedish system” (2011, p. 78). No entanto, o nível de especificidade do feedback pode
ter diferentes efeitos. Se for muito específico e detalhado pode correr-se o risco de
confundir o leitor ou direcionar a atenção para factos que não sejam necessários à
melhoria. Assim sendo, Visscher e Coe (2003) ressalvam a importância destes relatórios
não serem demasiado detalhados para que não se tornem confusos para os leitores. Os
autores sugerem que o
feedback should be made to seem credible and accurate, and perceived as providing
information and supporting self-determination, rather than as surveillance or control.
It should seek to generate feelings of competence but not complacency … it should
encourage recipients to attribute their level of performance to the effort they have
applied or to specific, alterable factors such as their choice of strategy, and so make
them feel they have control over the outcomes (2003, p. 328).

A este respeito, a OECD (2013b) refere que a aceitação dos resultados da inspeção é
necessária para impulsionar a melhoria das organizações, mas que isolada não é
suficiente. Acrescenta que a clareza das expectativas estabelecidas pela inspeção e o seu
nível de envolvimento com as escolas influenciarão, de forma significativa, os resultados
alcançados. Dobbelaer, Godfrey e Franssen (2017) destacam a importância das
competências comunicativas do inspetor99 que dá o feedback. Inspetores com uma atitude
mais autoritária poderão desencadear reações de resistência e rejeição enquanto

99

Acerca das competências comunicativas e da influência que pode ter na aceitação do feedback da inspeção deve ler-se o estudo de
Dobbelaer, Prins e Dongen (2013) acerca do impacto do feedback dado por professores treinados para o efeito.
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abordagens mais positivas são mais prováveis de serem acatadas e consideradas nos
processos de melhoria (Kelchtermans, 2007). Dean (1995) mostra que o feedback da
inspeção pode ser descredibilizado e pouco tido em conta no caso de, por exemplo,
inspetores com formação base de ensino secundário serem encarregues de inspecionar
escolas do primeiro ciclo. Esta é uma questão abordada também por Madeira e Duarte
(2018) que atestam que “Para promoverem a melhoria, ao nível da aprendizagem dos
alunos e estimularem a inovação na sala de aula […] e não agirem apenas ao nível da
conformidade da ação docente com os dispositivos legais, os inspetores precisam de
formação em pesquisa” (2018, p. 54). Os autores relembram que a própria legislação
sobre a formação docente propõe uma dimensão investigativa, tida como essencial à
compressão de situações e diversidade de perfis de aprendizagem e à descoberta de
respostas para a imprevisibilidade dos problemas próprios do dia a dia profissional,
determinando a obrigatoriedade dessa formação no contexto da formação dos inspetores.

Pese embora o supramencionado, Ehren et al. (2015) atestam que os sistemas
inspetivos mais eficazes são aqueles que utilizam um modelo diferenciado de práticas e
metodologias, avaliando as práticas educativas e os resultados das escolas e relatam,
publicamente, as conclusões a que chegam. Acrescentam que, para que um sistema
inspetivo influencie positivamente o educativo e leve à melhoria da qualidade, é
importante que as mudanças sejam consideradas como uma alteração de cultura e não
como uma imposição determinada por agentes externos. Esta ideia vem romper com a
noção de eficácia e eficiência da “solução ótima”, retrato das estruturas fortemente
hierarquizadas e de governo autocrático onde as mudanças são impostas superiormente.
Da mesma opinião é Douglas (1999) quando refere que a melhoria não pode ser
simplesmente uma imposição externa, havendo a necessidade de haver um processo
interno. Para que isto se verifique importa que a cultura e o sistema de avaliação sejam
construídos com base numa compreensão sobre o caminho que a instituição terá de seguir
(Brennan, Shah, 2000), considerando a singularidade de cada uma, as capacidades
profissionais dos que nela trabalham, insistindo numa racionalidade comunicativa que
envolva e responsabilize, numa busca pela autonomia.
Não obstante a influência que os sistemas inspetivos têm na melhoria da qualidade
da educação, é importante notarmos que a forma como cada um promove essa melhoria
e o tipo de melhoria que sustentam diverge de sistema para sistema como é observado em
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Ehren et al. (2013). O sistema inspetivo irlandês, por exemplo, define objetivos bastante
amplos relacionados com a contribuição que desejam dar à autoavaliação e ao
desenvolvimento das escolas e à melhoria do sistema educativo. Na Suécia o sistema
inspetivo pretende assegurar o direito a uma educação de qualidade a todos os alunos,
promovendo um ambiente harmonioso e seguro contribuindo, assim, para a melhoria de
todo o sistema educativo. Na Áustria o objetivo deste organismo também passa por
fornecer o apoio necessário às escolas para que possam desenvolver, de forma sólida e
constante, a qualidade da educação que ministram e assegurar o cumprimento legal dos
normativos. O propósito do sistema inspetivo holandês é o de melhorar as escolas através
da promoção de uma educação de qualidade estando a “educação de qualidade” definida
de forma específica na estrutura do organismo. O sistema inspetivo suíço concentra-se
nas características das lideranças das escolas, na cooperação, no clima e gestão em
contexto de sala de aula e no envolvimento dos pais, elementos essenciais na melhoria da
qualidade do ensino (Schweinberger, Quesel, Mahler, Höchli, 2017). A Ofsted, em
Inglaterra, foca o trabalho na promoção da melhoria das escolas, garantindo que os
serviços educativos são centrados nos alunos, encorajando o desenvolvimento e a
melhoria do sistema educativo como um todo. E, em Portugal, o objetivo geral da IGEC
passa por contribuir para a melhoria da qualidade, da equidade e da justiça na Educação.
Os sistemas inspetivos parecem constituir entidades catalisadoras da qualidade da
educação, ajudando as escolas a assegurar padrões de qualidade no serviço educativo que
prestam, produzindo informação sobre o serviço que oferecem e possibilitando processos
de reflexão internos (Sanches, 2005). Este organismo surge como meio de governar e
melhorar os padrões educativos, testemunhando um crescimento exponencial de
popularidade, numa realidade de crescente tentativa de descentralização governativa.
Atua como implementador de políticas educativas e impulsiona e facilita a consecução
das metas nacionais de responsabilização de cada país, umas vezes assumindo papéis de
controlo e regulação expressando uma racionalidade técnico-instrumental e outras,
assumindo uma postura mais dialógica e de orientação, impulsionadora de uma educação
emancipadora.
Estudos empíricos com foco nos efeitos da ação inspetiva revelam que a inspeção
tem tido algum impacto no desenvolvimento e melhoria das escolas no que respeita ao
incentivo e aperfeiçoamento da autoavaliação das organizações e na capacitação das
escolas em melhorarem as aprendizagens dos seus alunos (Whitby, 2010; Klerks, 2012;
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Allen, Burgess, 2012; Hussain, 2012; García, 2013; OECD, 2013b; Gustafsson et al.,
2015; Ehren, 2016b). No entanto, também há os que revelam que a inspeção, sendo um
organismo externo de responsabilização do sistema, poderá levar à manifestação de
consequências negativas não intencionais (Matthews, Sammons, 2004; Rosenthal, 2004;
Hanushek, Raymond, 2005; Luginbuhl, Webbink, DeWolf, 2009; Nelson, Ehren, 2014).
A preparação das visitas por parte das escolas é um fator importante quando o
assunto se prende com o impacto da ação inspetiva. Alguns estudos têm demonstrado que
as escolas refletem sobre a qualidade da educação quando uma inspeção, ao fazer-se
anunciar, obriga a escola a um trabalho de preparação.
Neste âmbito, o suposto é que as escolas se foquem nas prioridades que terão de
adotar para melhorarem, se esforcem por perceber melhor as características que lhe são
próprias e, partilhando recursos, construam um plano de desenvolvimento para a
instituição (Bubb, Earley, 2008). Também Plowright (2007) descreve a forma como a
preparação para as visitas inspetivas e, em particular, a autoavaliação realizada antes de
uma, se traduz numa maior abertura de diálogo entre os vários sujeitos educativos. Para
o autor, as inspeções funcionam como impulsionadoras do pensamento crítico em aspetos
que a escola tem de melhorar, atuando como catalisadoras para acelerar a revisão de
políticas e o desenvolvimento dos atores educativos.
Partilhando esta opinião, Penninckx, Vanhoof, DeMaeyer e VanPetegem (2014)
descrevem a forma como professores e diretores da região de Flandres, na Bélgica, se
referem à preparação das visitas inspetivas, referindo que esta leva a uma apreciação do
valor da sua profissão e a uma melhor compreensão das políticas educativas. Professores
desta região demonstram que o aviso da visita inspetiva permite uma reflexão sobre o
ensino à luz dos quadros de referência do sistema inspetivo (Penninckx, 2015).
Na Inglaterra, por exemplo, esta preparação e processo de reflexão têm de ser
contínuos pois a inspeção avisa as escolas apenas no dia anterior à visita e, como tal, terão
de garantir que, em qualquer momento, estão preparadas para a receber (Ehren, 2016b).
Nesta linha de trabalho, estudos realizados na Holanda, Escócia e Irlanda demonstram,
também, resultados positivos da ação inspetiva explicando como os inspetores
impulsionam ações de melhoria e auxiliam na identificação de prioridades, criando maior
conhecimento sobre aquilo que é mais urgente mudar (Blok, Sleegers, Karsten, 2008; Her
Majesty’s Inspectorate of Education (HMIE), 2010).
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Mudanças no que respeita à forma como os professores organizam o ensino e
alteram o formato das suas aulas podem, igualmente, ser verificadas. Spink (2012)
descreve como, na sequência de uma visita inspetiva professores definem objetivos mais
claros no planeamento das aulas, alteram práticas avaliativas e melhoram o uso dos
resultados das avaliações.
Na Alemanha os diretores da maioria das escolas inspecionadas diz desenvolver
medidas concretas após uma visita inspetiva, implementando planos de melhoria com
cronogramas associados (Dedering, Muller, 2010). Estudos referentes aos sistemas
inspetivos do País de Gales e da Escócia também revelam que as escolas inspecionadas
implementam estratégias de melhoria como o apoio direcionado para alunos com mais
dificuldades, a reorganização dos conteúdos curriculares, o reforço da qualidade das
lideranças ou a promoção do ensino profissional (HMIE, 2010, 2012). No estudo de Ehren
e Visscher (2008) conclui-se que as escolas inglesas usavam o feedback recebido pelos
inspetores para melhorem o seu funcionamento e, meio ano depois, os planos de melhoria
continuavam a ser implementados e melhorados. Na Holanda as escolas formulam e
implementam planos de ação de acordo com as diretrizes dos feedbacks inspetivos,
levando a melhorias na aprendizagem dos alunos (Hogenbirk, Braak, 2013). Em Flandres
(Bélgica), o impacto das inspeções parece focar-se mais na melhoria dos edifícios
escolares (Penninckx, et al., 2014). Schweinberger et al. (2017) mostram-nos como na
Suíça a forma como os professores avaliam o feedback inspetivo afeta a aquisição de
conhecimento dentro da escola, traduzindo uma melhoria efetiva da qualidade da
educação. Ainda assim, referem que o feedback é muito centrado em aspetos ligados à
gestão e à administração das instituições, negligenciando aspetos mais voltados para as
aprendizagens dos alunos o que, na prática, pode traduzir-se numa escola com uma gestão
e uma administração de maior qualidade e isso não significar necessariamente uma
instituição com um ensino de maior qualidade.
Contudo, a reflexão sobre as considerações dos inspetores pode não conduzir a
uma mudança real (Spink, 2012). Plowright (2007) revela-nos que após um período de
discussão sobre o que tem de ser alterado para se melhorar, as ações podem não ser
concretizadas ou, no caso de o serem, podem cair em esquecimento e a realidade voltar
àquilo que era antes da inspeção.
Esta realidade pode ser justificada com a falta de clareza dos relatórios da inspeção
pois pode dar-se o caso de não serem especificadas de forma clara as ações de melhoria
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(Matthews, Smith, 1995). Ou, então, podem focar-se naquilo que deve ser mudado não
atendendo à forma como o fazer e isso possa constituir uma dificuldade para a escola.
Algumas escolas consideram que as alterações verificadas são construídas,
essencialmente, durante a passagem/permanência das equipas inspetivas, não
constituindo um efeito de mudança a longo prazo (Perryman, 2010). Os autores
apresentam-nos uma escola que, após uma intervenção inspetiva, surge mudada sem, no
entanto, nos garantirem que esta mudança tenha sido apropriada pelos atores que dela
fazem parte, comprometendo a sua sustentabilidade, credibilidade e durabilidade. Tornase, por isto, urgente a valorização de medidas que garantam, em cada organização, a
criação de capacidade interna de transformação o que obriga à adoção de políticas
educativas que desenvolvam condições que estimulem o desenvolvimento da capacidade
interna de aprendizagem, preparando os seus atores para o desempenho das suas funções
e, consequentemente, favoreçam a contínua adaptação da escola aos desafios e aos
contextos que vão surgindo.

Figura 3: Modelo de efeito e eficácia da inspeção educativa

Inspeção como
instrumento de
obtenção de
conhecimento

Novos
conhecimentos
estimulam ações de
desenvolvimento e
melhoria

Os dados empíricos sobre a qualidade da
educação servem de base para a
responsabilização

A recolha de dados atua
como forma de
comunicação e
cumprimento de padrões

A responsabilização pode
levar a uma reordenação
das medidas de melhoria

Solicitar a conformidade padrão
pode estimular processos de
desenvolvimento

Inspeção como
instrumento de
desenvolvimento
educativo

Inspeção como
instrumento de
prestação de contas

Os processos de desenvolvimento permitem
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A responsabilização
permite uma
orientação consciente
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padrões estabelecidos

Inspeção como
instrumento de
monitoramento do
cumprimento dos padrões

Fonte: Landwehr (2011).

Tendo em conta o esquema, a melhoria e o desenvolvimento educativo constituem
apenas uma das quatro funções que, de acordo com Landwehr (2011), a ação inspetiva
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satisfaz. De facto, a função principal dos sistemas inspetivos é a de caracterizar a
qualidade das organizações que visitam levando a que diretores e professores que
expectam aprender algo de novo sobre as suas escolas possam ficar desapontados com os
relatórios de feedback das equipas (Gaertner, Wurster, Pant, 2014). Isto porque a principal
função do levantamento deste tipo de dados contribui para que as perceções existentes
acerca dos problemas encontrados, sejam oficializados (Landwehr, 2011). Ou seja, as
equipas inspetivas tendem a identificar os problemas que já são mais ou menos
conhecidos pelas escolas, atestando a sua existência por meio da posição
hierarquicamente superior que ocupam relativamente à organização educativa.
No entanto, ao serem assinalados e ao serem descritos e oficializados através dos
relatórios, os problemas são transformados em algo que pode ser abordado tanto fora
como dentro da escola. Para além disto, o facto de o conhecimento obtido pelas equipas
inspetivas ser um conhecimento, de certo modo, avaliativo, pode ser altamente
significativo uma vez que durante as visitas, as características das escolas são avaliadas a
partir de normas, objetivos e expectativas.
Assim, o reconhecimento de determinados aspetos permitirá à escola identificar
pontos de partida para atuar em conformidade e, ao mesmo tempo, funcionar como
pressão para a ação. A justificação por detrás desta visão é a de que uma inspeção bem
realizada deve constituir um impulso à resolução de problemas e ao fortalecimento do
potencial das escolas (Landwehr, 2011), numa atitude que se distancie, o mais possível,
de formas autocráticas de administração. Este processo parte do princípio de que a
inspeção é amplamente aceite o que obriga à construção de critérios transparentes e
plausíveis que se tornem credíveis aos olhos dos visitados. O relatório por eles criado
deverá ser, igualmente, acessível, aceitável e transparente (Gaertner, Wurster, Pant,
2014), de modo a que se testemunhe uma transferência das políticas educativas do campo
da modernização de influência neoliberal, para o da democratização.
Este conhecimento pode, também, ser usado como base de um mecanismo de
responsabilização na medida em que o conhecimento criado pela inspeção, na forma de
relatório, pode ser usado pela escola e pela tutela para explicar a realidade das
organizações que tem sob a sua alçada e exigir que as menos preparadas e com mais
fragilidades adotem posturas e caminhos que levem à melhoria. Neste caso, a função de
responsabilização resulta num impulso para a melhoria das escolas numa perspetiva de
cima para baixo, em vez de autodeterminada, apontando para uma postura presente por
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diversas formas na teoria da burocracia. Normalmente, os resultados das visitas inspetivas
constantes nos relatórios realizados são usados como base de negociação entre as escolas
e os seus responsáveis tendo, os segundos, o compromisso de verificarem de forma
contínua o cumprimento do anteriormente acordado.
As quatro principais funções da inspeção educativa apresentadas por Landwehr
(2011) têm como objetivo central a verificação e instituição das políticas educativas e
normas instituídas. Neste sentido a inspeção pode ser vista como um mecanismo que
comunica expectativas e normas às organizações educativas, numa lógica de verificação
e fiscalização do legalmente instituído, como consequência do controlo que se deve
manter impreterivelmente.
Há, contudo, efeitos intencionais decorrentes da ação deste organismo que devem
ser considerados. Desde os anos 90 que assistimos a um crescimento de documentação
referente aos efeitos não intencionais de determinados sistemas onde se inclui o inspetivo
(Ehren, Jones, Perryman, 2016). Estas consequências não intencionais são
frequentemente negativas, podendo dar-se o caso de anularem as positivas e, pese embora
o anteriormente descrito acerca dos efeitos positivos da ação inspetiva, alguns estudos
revelam o escasso, nulo, ou mesmo, o negativo impacto do trabalho desenvolvido por este
organismo.
É disto, precisamente, exemplo o estudo de Klerks (2012) que comprova a
existência de efeitos residuais no que diz respeito ao impacto da ação inspetiva na
evolução dos alunos, sugerindo que a maioria dos resultados da ação destes profissionais
é inconclusiva. Outro exemplo provém do estudo de Ehren e Shackleton (2014) que
comprova a influência positiva deste organismo no que toca ao sucesso académico dos
alunos do ensino secundário em literacia sem, no entanto, o conseguirem demonstrar a
outras disciplinas.
De mencionar, ainda, que outros autores referem que a ação inspetiva não eleva
as capacidades dos estudantes nem de professores e tanto as lideranças intermédias como
as de topo parecem afirmar que a inspeção não traz novidades na sua ação e que o
feedback dado não acrescenta nada que estes profissionais não soubessem já (Wilcox,
Gray, 1994; Ferguson, Earley, Fidler, Ouston, 2001), não fazendo qualquer diferença para
o desenvolvimento e aprendizagem dos alunos (Brookes, 2008; Joana, 2013).
Curiosamente, até as escolas que desenvolvem planos de melhoria em resposta aos
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relatórios da inspeção são, geralmente, pouco otimistas em relação às alterações e à
melhoria efetiva que daí poderá surgir (Kogan, Brunel, 1999).
Estudos provenientes de países como a Alemanha, Bélgica e Irlanda são
reveladores da parca mudança que se verifica nas escolas após a intervenção das equipas
inspetivas. A justificá-lo está a superficialidade com que são realizadas as atividades sem
consequências para a ação do professor na medida em que não se sugerem medidas nem
práticas concretas que possam concretizar-se em contexto sala de aula. Estas visitas são,
por esse motivo, consideradas ‘eventos únicos’ com pouco suporte à superação das
dificuldades diagnosticadas (Ehren, Jones, Perryman, 2016). Gartner, Wurster e Pant
(2014) demonstram, ainda, como em escolas alemãs a ação inspetiva resulta em mudanças
pouco claras. Do estudo desenvolvido por Ehren et al. (2015) conclui-se que algumas
escolas holandesas consideram haver pouco impacto no que toca à ação dos professores
em sala de aula, ao currículo e à governação das escolas. Joana (2013) conclui que o
principal impacto da ação inspetiva nas escolas portuguesas está mais associado à
melhoria do funcionamento das escolas a um nível administrativo e organizacional, não
se lhes sendo reconhecido impacto na melhoria dos processos pedagógicos.
Outras consequências intencionais devem, igualmente, ser consideradas:
comportamentos estratégicos da escola (ou de fachada) durante a visita inspetiva,
adulteração de dados, de práticas letivas ou de gestão de acordo com o perfil dos
inspetores ou dos quadros de referência do sistema inspetivo, stress, aumento da carga de
trabalho na preparação da documentação que a inspeção solicita à escola e
desmoralização de professores e outros atores educativos (Hardy, 2012; Berry, 2012;
Tunç, Ínadi, Gündüz, 2015).
Neste contexto, alguns estudos apresentam exemplos de respostas estratégicas de
professores e diretores à inspeção, explicando como planificam de forma artificial
determinadas aulas para agradar aos inspetores, como gerem aquilo que vão ensinar de
forma a ir ao encontro dos quadros de referência e das expectativas dos visitadores
(Hardy, 2012; Jones, Tymms, 2014) num princípio de “teach to inspection” (Ehren, Jones,
Perryman, 2016, p. 89). Outros autores demonstram como os professores preparam
melhor as aulas durante a visita inspetiva (Chapman, 2001; Brimblecombe, Shaw,
Ormston, 1996), planeando-as da forma mais segura possível, evitando a possibilidade de
perderem o controlo durante a observação da inspeção. Ehren, Jones e Perryman (2016)
apresentam-nos um efeito a que chamam de ‘paralisia organizacional’ que ocorre quando
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as escolas não desenvolvem comportamentos inovadores e motivadores de mudança por
sentirem que são uma ameaça, uma vez que não são considerados pelos quadros
orientadores das equipas inspetivas e não fazem parte dos indicadores de medição.
Schweinberger et al. (2017) aludem, também, a esta situação referindo que o facto de as
escolas serem obrigadas ao cumprimento de um conjunto de padrões pode levar a
impulsos de sufoco na procura de soluções inovadoras. A par disto, a pressão e o foco
colocado na melhoria das escolas levam a que estas sejam encorajadas a desenvolver
perfis únicos que se adequem às características ímpares que possuem e isso limita a
comparação entre organizações e a resposta adequada a padrões.
De notar que, em alguns casos, as inspeções parecem, ainda, reduzir a
produtividade do trabalho produzido nas escolas pois, ao despenderem demasiado tempo
na preparação das visitas, as atividades letivas podem vir a ser reduzidas ou, no limite,
suspensas (Berry, 2012). As consequências poderão, inclusivamente, passar pela perda
de valor pedagógico sentido pelos professores por sentirem que a sua atividade é reduzida
a números e percentagens, surgindo um sentimento de perseguição e culpa através do
controlo burocrático que é realizado (Jeffrey, Woods, 1996). Nessa medida, a inspeção
faz com que os professores percam a confiança profissional no seu trabalho, redefinindo
a sua profissão de uma perspetiva moral para uma perspetiva instrumental, objetivando
alcançar o mais alto nível nos testes e avaliações a que são submetidos. Estes sentimentos
poderão prejudicar a confiança e o compromisso dos professores aumentando o cinismo
e o ressentimento sobre o processo de inspeção, reduzindo a confiança dentro do sistema
(Bates, 2012; Berry, 2012; Courtney, 2013).
Os resultados destes estudos obrigam a uma reflexão cuidada sobre as causas que
motivam estes comportamentos e a uma leitura mais atenta sobre as características dos
sistemas inspetivos que os despoletam. A este respeito, Altrichter e Kemethofer (2015)
referem que na base destes comportamentos está a pressão para a melhoria incitada pela
ação inspetiva que motiva os atores educativos a agirem em conformidade com aquilo
que consideram ser os padrões de avaliação usados.
Deste ponto de vista parece ser possível afirmar que os sistemas inspetivos cujo
estilo de governação se assemelha a um estilo hard governance, de natureza mais
punitiva, poderão levar a um aumento da pressão sobre as escolas e, com isto, a um
aumento das consequências intencionais. Da mesma forma que as escolas que apresentem
mais fraquezas e onde a educação seja deficitária (mesmo que o sistema inspetivo não
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seja de estilo hard governance) serão pressionadas à adoção de estratégias que as tornem
mais fortes e, nesta pressão para a melhoria, surgirão efeitos intencionais. Ou seja, o facto
de os sistemas inspetivos definirem expetativas acerca do que consideram uma educação
de qualidade parece, por um lado, constituir um fator positivo por constituir um ponto de
referência para que professores e diretores se empenhem em melhorar a qualidade do
ensino e da organização das escolas. Por outro, pode ser o mote para arranjarem
estratégias disfuncionais a longo prazo, mas que respondam adequada e positivamente às
exigências das equipas inspetivas no momento das visitas.
Terrasêca, aludindo ao sistema inspetivo português, é bastante crítica no que
respeita aos efeitos de uma das atividades implementada por este organismo, a avaliação
externa. Crê a autora que as avaliações externas,
independentemente da sua qualidade intrínseca, não conseguem atingir aquilo que,
através da enunciação de objetivos para a sua acção, se têm proposto realizar. Não
raras vezes, estas avaliações desencadeiam mecanismos de reação algo crispada que
leva a contornar percursos e a procurar estratégias que permitam encontrar a melhor
forma de obter aqueles dados que melhor enfatizem os aspectos positivos do trabalho
desenvolvido e, assim, melhor se coadunem com o que é representado como esperado
(2011, p. 109).

Acrescenta que as mudanças provocadas pela avaliação das escolas
são pontuais, não atingindo a raiz dos problemas e, assim, não reunindo condições
para permitirem que algo de efetivamente relevante e significativo mude na qualidade
do serviço prestado, na qualidade das aprendizagens realizadas ou, mesmo, nos modos
de trabalho dos profissionais da educação (2011, p. 109).

Para além destes efeitos observáveis em contexto escolar, Penninckx e Vanhoof
(2015) sublinham os que também podem ser observados dentro da própria inspeção. Os
autores referem que os efeitos negativos de natureza emocional poderão ter impacto na
própria inspeção e prejudicar a validade e confiança dos resultados por estes profissionais
alcançados.
É difícil clarificar os resultados alcançados pela inspeção educativa quer em
termos de impacto, quer em termos de efeitos produzidos (Ehren et al., 2015). O que
parece podermos afirmar é que a inspeção constitui um elemento central na
implementação das políticas educativas e na medição dos resultados educativos. Os
inspetores são centrais nos projetos políticos governamentais por constituírem um corpo
regulatório que atua como conhecedor da realidade associada às políticas educativas,
numa posição de subordinação relativamente à tutela que os obriga a uma atuação mais
rígida, que se distancia de uma racionalidade comunicativa e potenciadora de
comportamentos mais democráticos.
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Assim, esta racionalidade técnica que caracteriza a sua atuação, certa e objetiva,
caracterizada pelo controlo e pela verificação da conformidade legar, ignora o facto de
cada modo de racionalidade se basear num sistema de valores, convertendo os interesses
particulares da tutela em interesses universais.
Desta análise comparada podemos, ainda, perceber a forma como os diferentes
sistemas inspetivos, reconhecendo as melhores práticas, se baseiam nas metodologias e
formas de atuação uns dos outros e, adaptando-as às suas realidades, procuram
aperfeiçoar-se. Esta realidade é justificada pelo “fenómeno da globalização (e da
europeização), [através do qual] a produção de quadros globais de interpretação do mundo
tende a escapar ao Estado nacional, às fronteiras e às restrições dos governos” (Costa,
Pires, 2011, p. 336), passando a apelidar-se de “regulação transnacional” perante “o
hibridismo da regulação nacional” (Barroso, 2013b, p. 19). Sendo

que

este

posicionamento é visível a partir da influência que a UE tem sobre a orientação e a
legitimação de medidas políticas específicas dos países membros, possibilitando
apreender um conjunto de mudanças, influências e interdependências transnacionais que
contribuem “para a estruturação progressiva de um espaço europeu comum de educação”
(Costa, Pires, 2011, p. 336) e permitem a comparação de sistemas. Ou seja, esta realidade
evidencia a adoção de políticas meritocráticas incitadoras de ambientes competitivos
assentes numa racionalidade económico-empresarial. Políticas que sustentam a
competição como componente educativa “pela confusão fomentada entre progresso e
eficiência, […] corroborando a natural superioridade de uns sobre os outros e,
consequentemente, permitindo que se estabeleça a competição entre indivíduos e grupos,
reproduzindo a disposição dos mercados, como algo a preservar e a exaltar” (Carvalho,
2009c, p. 126).
De referir que estes estudos comparativos partem do pressuposto de que os
sistemas inspetivos, à semelhança dos sistemas industriais, “fabricam” produtos da
mesma natureza e são suscetíveis de serem percebidos e manipulados através da mesma
lente de leitura, patenteando a influência das políticas de cunho neoliberal ditadas pelos
organismos internacionais.
Em Portugal, são diversos os sinais que denunciam a influência de outros modelos
inspetivos na identificação das competências da IGEC nomeadamente os do Reino Unido
e da Escócia. De acordo com o GTAA (2006) o modelo escocês “How good is our school”
revelou-se fundamental pela clareza dos conceitos, natureza formativa e descrição dos
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critérios de avaliação. O modelo de autoavaliação da Irlanda do Norte constituiu outra
fonte de inspiração e influência ao modelo português. Lê-se no relatório da GTAA
De entre as diferentes fontes de informação, merecem referência alguns dos modelos
em uso nas Inspecções da Educação dos países do Reino Unido, em especial na
Escócia, pela enorme popularidade que desfruta em toda a Europa e pela dinâmica
educativa que tem promovido ao dar às escolas a responsabilidade e os instrumentos
de interpelação quanto ao conhecimento que tem da sua própria qualidade. O segundo
destaque refere-se ao modelo de auto-avaliação seguido na Irlanda do Norte, pela
forma como é apresentada no âmbito de uma estratégia nacional de melhoria da
educação, onde se integra a avaliação das escolas, a avaliação e a melhoria do
currículo e da prestação do serviço educativo nos diferentes níveis de ensino, a
melhoria dos padrões de qualidade da formação inicial e contínua dos professores e a
renovação das metodologias inspectivas no sentido de contribuir para a garantia da
qualidade (2006, p. 9).

Para além da influência destes modelos destacamos a da SICI “quer em termos de
descrição de modelos, quer em termos de análise crítica” e o peso que constituiu a
“consulta de vários textos sobre a gestão educativa, e em especial das escolas, e sobre as
políticas de avaliação conduzidas internacionalmente, como os publicados pela OCDE,
ou textos de investigação sobre a melhoria das escolas e os efeitos da avaliação” (GTAA,
2006, p. 9). Oliveira e Ventura (2013) acrescentam que a construção do quadro de
referência da atividade de AEE, por exemplo, teve por base a metodologia adotada pela
EFQM e os pareceres e recomendações do CNE.
Parece, pois, evidente a procura da IGEC em acompanhar a evolução dos novos
modos de regulação uma vez que as políticas de avaliação externa são fruto do processo
de atualização da própria instituição (Afonso, Costa, 2010; Costa, Pires, 2011). Embora
aludindo aos sistemas educativos, Terrasêca afirma:
Assistimos, também, à tendência para, internacionalmente, se procurar compaginar os
modos de funcionamento dos diversos sistemas educativos nacionais, pelo menos no
que se refere à definição do que devem ser os seus produtos e qualidades inerentes.
Queremos com isto dizer que se torna necessário reconhecer a existência de uma
pressão internacional para que os sistemas educativos se submetam aos diversos
estudos comparativos (2012, p. 113)

Percecionamos a construção de um sistema de inspeção educativo nacional
preocupado em acompanhar e adotar estratégias de modos de regulação oriundos de
sistemas tanto situados no campo da hard governance, como dos situados no campo mais
democrático e menos fiscalizador, da soft governance. Na prática percecionamos um
sistema inspetivo obrigado a responder a uma multiplicidade de solicitações relacionadas
com o controlo e a fiscalização e, ao mesmo tempo relacionadas com o acompanhamento
e o apoio à melhoria. Esta posição díptica da IGEC pode levantar questões relacionadas
não só com a forma como a organização é vista e entendida pelos demais agentes
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educativos e sociedade no geral como, também, questões relacionadas com a dificuldade
que os próprios inspetores poderão sentir ao serem obrigados a desempenhar atividades
de natureza tão distinta que, de tão distantes que se encontram, torna-se difícil percecionalos num mesmo organismo.
Estamos em crer que, independentemente da natureza das atividades
desenvolvidas pela IGEC, o lugar institucional100 a partir do qual é acionada é sempre o
mesmo – um lugar de “poder e do seu efetivo exercício” (Terrasêca, 2012, p. 117) –
resultando nalguma incompatibilidade entre as finalidades e os objetivos de determinadas
atividades.

3. A inspeção da educação: um olhar sobre a produção científica
Numa perspetiva internacional muitas têm sido as investigações que têm dedicado
a sua atenção à inspeção da educação como objeto de estudo. Em Portugal o número de
estudos empíricos em torno deste organismo tem crescido nomeadamente em torno do
efeito e impacto da AEE e, consequentemente, da autoavaliação, por se crer contribuir
para a qualidade da educação (CNE, 2015b) e por constituir “um dos instrumentos
decisivos dos novos modos de regulação dos sistemas educativos europeus” (Justino,
Almeida, 2016, p. 31).
Desde o início do século XXI que assistimos a um aumento da pressão
institucional para a adoção de “modelos, dispositivos ou simples práticas de autoavaliação
[…] seja numa lógica de prestação de contas, seja na lógica de compreensão e melhoria
dos processos e resultados educativos” (Alves, Machado, Veiga, Cabral, 2014, p. 41),
obrigando a uma investigação mais intensiva sobre os fenómenos.
O facto da AEE ser da responsabilidade da IGEC, enquanto organismo dependente
do Estado, leva a que os estudos realizados se foquem neste organismo e nas suas
responsabilidades de modo a poder construir-se uma visão mais adaptada e voltada para
os processos que possibilitam a melhoria dos resultados académicos, pessoais e sociais.
Pela centralidade conferida à AEE, estes estudos têm permitido estudar e olhar de
diferentes prismas outras atividades inspetivas, como é o caso da atividade de AAE do
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Nesta linha argumentativa e aludindo ao lugar institucional ocupado pela inspeção da educação, Carvalho e Costa referem que este
organismo é uma das “agências de administração central da educação historicamente construídas como agências de supervisão e
controlo” (2017, p. 685).
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Programa de Acompanhamento. A obrigatoriedade da autoavaliação conferida pela AEE
supõe que, pelo menos num campo teórico, as escolas se conheçam melhor, que passem
a identificar as suas fragilidades e potencialidades de forma mais objetiva e rigorosa, de
modo a traçarem um caminho estratégico que incite uma educação de qualidade superior.
Assim sendo, e partindo da influência da AEE no AAE, passamos a apresentar alguns
estudos empíricos que constituirão o estado da arte concernente à temática do AAE.
Evidenciando o papel que a AEE tem no desenvolvimento das escolas e na
melhoria da qualidade da educação, Soares (2012), Gomes e Fialho (2013) e Correia
(2016) estudam as práticas autoavaliativas daí decorrentes. Soares (2012) apresenta o
elevado grau de impacto que a AEE tem no processo de autoavaliação. Gomes e Fialho
concluem que, independentemente do impulso para a autoavaliação ser de natureza
interna ou externa, a maioria das escolas
vive ainda numa fase de experimentação, desenvolvendo práticas formais de
autoavaliação muito rudimentares, pouco participadas (limitadas quase
exclusivamente aos professores e/ou à equipa responsável pela sua realização) e muito
burocráticas, frequentemente reduzidas à recolha de dados (2013, p. 1757).

Mateus e Fialho (2012) procuram conhecer a situação de algumas escolas nos
domínios da prestação do serviço educativo, nomeadamente em relação à articulação,
sequencialidade e acompanhamento da prática letiva em sala de aula. Concluem que na
maioria das escolas existe uma consciência dos benefícios que o processo de
autoavaliação pode trazer à melhoria das práticas e dos resultados, mas apontam para a
parca consciência que os atores educativos têm da importância do envolvimento regular
de toda a comunidade no processo de autoavaliação. Apresentam a imagem de uma
comunidade educativa alienada de determinados processos como se se considerasse que
são da responsabilidade daqueles que ocupam determinado cargo ou posição.
Castro (2011) avalia a envolvência de professores no processo de autoavaliação
mostrando que estes se sentem excluídos da participação no processo, constituindo um
motivo para não se interessarem muito por ele, posição que é partilhada e confirmada por
Mateus e Fialho (2012), Gonçalves (2013), Pacheco101 (2015), Correia (2016);
Gonçalves, Paulos e Valadas (2016); Sousa et al. (2016) e Sousa e Pacheco (2016). A
literatura aponta a para subtração dos professores nos processos participativos e

Refere o autor que “Os professores olham para a AEE como uma questão essencialmente organizacional, com algumas mudanças
curriculares mais nos discursos que nas práticas, por exemplo, na articulação e sequencialidade e no trabalho colaborativo docente, e
não como uma questão pedagógica, pois não chega à sala de aula. Porém, a AEE intersecta de modo mais direto os professores
responsáveis pelas estruturas de gestão intermédia, sentindo-se mais comprometidos com o processo de avaliação que envolve a
escola” (2015, p. 23).
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decisórios das organizações, resultando numa centralização e concentração de poderes
que se distancia da desejada emancipação.
Castro e Alves (2013) mostram que os impactos produzidos pela AEE e pela
autoavaliação são limitados a um plano formal e o estudo de Martins confirma esta
posição ao confirmar a ausência de “evidências que revelem a existência de impactos
significativos” (2014, p. ix) no que à AEE e à autoavaliação diz respeito. Também Sousa,
Pacheco e Costa concluem que a AEE é “vista pelos atores educativos como pouco
promotora de mudanças efetivas na melhoria da escola […] por se basear, sobretudo, na
interpretação de resultados das instituições (função de accountability), deixando de
legitimar e reconhecer o trabalho que é realizado pelas escolas aos olhos das mesmas”
(2015, p. 303). Almeida (2016) corrobora esta posição.
Castro (2012) e Machado (2014) referem que a AEE tem um impacto limitado na
melhoria da qualidade da educação uma vez que o esforço gasto nos procedimentos
avaliativos pode traduzir-se no mero cumprimento de um “ritual legitimador da
conformidade” (Machado, 2014, p. 101), deixando para um plano secundário a melhoria
real das organizações educativas. Perante este cenário, Castro defende a importância de
a inspeção fazer a transição do controlo para o acompanhamento, de modo a que as
escolas percebam “efetivamente que o acompanhamento existe” (2012, p. 130). Nesta
linha de pensamento também nós defendemos a existência de um ambiente de mais
confiança e proximidade entre inspetores e inspecionados, de um ambiente menos
centrado na medição e no controlo próprios das políticas meritocráticas, de modo a que
os sujeitos educativos possam encontrar na inspeção um organismo parceiro, um aliado
na melhoria da qualidade da educação.
Silvestre, Fialho e Cid referem que o efeito da AEE nas escolas não permite que
todas possam aproveitar a “janela de oportunidades que o olhar externo abriu” (2014, p.
116), fazendo com que esta atividade não ultrapasse a função de prestação de contas.
Ferreira (2014a) mostra que as escolas seguem as orientações da IGEC e que estas
trabalham no sentido de melhorarem tanto a um nível organizacional, como ao nível das
aprendizagens dos seus alunos. No entanto, assinala a demasiada importância que o
modelo de AEE dá aos resultados académicos e à pouca contemplação dos contextos
socioeconómicos das escolas, sublinhando a fraca contribuição desta atividade no
desenvolvimento da autonomia das organizações educativas.
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Machado (2014) aponta para o facto de o domínio referente aos resultados dos
alunos ser hegemónico no processo de AEE, sobrepondo-se aos restantes domínios e
evidenciando uma avaliação do tipo racionalista e tecnocrata. Neste sentido, a AEE pode
estar a contribuir para um efeito de uniformização e aparente similitude das escolas
(Veloso, 2013), parecendo pertinente atender à recomendação do CNE relativamente à
necessidade de “conter a excessiva importância concedida aos resultados das provas de
avaliação externa, no âmbito do processo de avaliação externa das escolas desenvolvido
pela IGEC” (2015, p. 14).
Silvestre, Saragoça e Fialho (2016) consideram que as escolas têm realizado um
caminho de progresso no sentido de compreenderem melhor a importância e o sentido da
prestação de contas através da AEE, mostrando intenções de implementar mudanças de
acordo com as sugestões deixadas pelos avaliadores externos. Ainda assim, os autores
apontam para o facto de as mudanças planeadas ou implementadas ao nível da sala de
aula serem residuais, posição confirmada por Pacheco (2015).
Moreira e Rodrigues concluem que os efeitos e impactos da AEE são moderados,
sendo mais notórios “ao nível da liderança e coordenação que no plano curricular e
pedagógico e menos ainda nos resultados dos alunos, parecendo ter mais impacto sobre
os órgãos de direções e coordenação que sobre os professores, alunos e pais” (2016, p.
111).
De forma idêntica, Sousa, Costa, Marques e Pacheco consideram que em termos
de efeito da AEE “os dados apontam para a existência de uma linha de gradação
descendente, sendo mais intensa na dimensão organizacional e menos percecionada nas
dimensões curricular e pedagógica” (2016, p. 53).
Estudando a evolução do desempenho das escolas no quadro da AEE, Alferes,
Barreira, Bidarra e Vaz-Rebelo (2016) afirmam que, apesar de uma subida generalizada
das classificações obtidas do primeiro para o segundo ciclo de avaliação, não têm dados
suficientes que sustentem a existência de um impacto positivo desta atividade no que
respeita ao desempenho e eficácia das escolas.
Com efeito, Sampaio, Figueiredo, Leite e Fernandes (2016) confirmam o alcance
de um dos objetivos da AEE que se prende com o desenvolvimento, por parte das escolas,
de procedimentos de autoavaliação, promovendo condições para a instituição adotar uma
cultura autoavaliativa. Contudo, devemos considerar que a imposição da autoavaliação
poderá não constituir a forma de melhor impulsionar e estimular a criação da tão desejada
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cultura autoavaliativa no sistema educativo português. Estamos em crer que a
implementação e consolidação de qualquer medida tem, primeiramente, de partir do
reconhecimento, por parte dos profissionais implicados, da necessidade da sua aplicação.
E, para que tal aconteça, estes não podem ser considerados sujeitos instrumentalizados,
sem poder decisório, limitados na liberdade e na possibilidade de emancipação pois,
enquanto assim for, o mais provável é continuarmos a ter um sistema educativo do qual
a autoavaliação faz parte sem, no entanto, se chegar a enraizar.
A autoavaliação institucional, apesar de não fazer parte da cultura portuguesa, tem
vindo a ser experimentada pelas escolas, procurando responder ao desafio que constitui o
olhar introspetivo e a procura do caminho mais adequado (Gomes et al., 2011). Esta lenta
evolução
poderá ser entendida à luz da experiência de outros países europeus, que revela que
estes processos são de generalização lenta, bem como pela consideração da história
recente das escolas, na resposta a impulsos e exigências exteriores que requerem
expressivas mudanças nas alterações do modelo de administração e gestão nas
recomposições da rede escolar (IGE, 2011, p. 67).

As escolas têm efetivado processos de autoavaliação sem que, no entanto, estes
constituam uma fonte de reflexão de modo a planear, mudar ou melhorar as suas práticas
(Nunes, 2016) pois, como atrás referido, este continua a ser um processo que é imposto
por instâncias superiores que espelha a rigidez e a verticalidade do sistema educativo e a
forte influência de agências internacionais.
Correia, Fialho e Sá referem que a autoavaliação leva a que sejam modificados
os projetos educativos através da fixação de metas quantitativas para os resultados
escolares, as quais servem de referente aos processos de autoavaliação, construíramse documentos para avaliação dos planos anuais de atividades, criaram-se
instrumentos para registo e evidências, mas ao nível das práticas individuais de ensino
(a atividade técnica da escola) não se verificam influências (2014, p. 161).

As estruturas formais implementadas e os documentos criados procuram, desta forma,
responder às normas e às expectativas da sociedade onde se insere.
Rocha (2012) relaciona os processos de autoavaliação com as lideranças de topo
e conclui que a qualidade das lideranças é preponderante para o desenvolvimento de
processos autoavaliativos. Do mesmo modo, Sousa et al., (2016) concluem que a
recetividade à AEE está relacionada com as lideranças e Seabra e Machado (2014) dizem
existir escolas onde a AEE desencadeia a formação de equipas fortes de autoavaliação,
onde a direção se democratiza e as lideranças são distribuídas pelas lideranças
intermédias, por forma a partilharem o sentido daquilo que fazem e a melhorarem as
aprendizagens e os resultados educativos. Ao mesmo tempo, os autores consideram haver
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escolas onde o processo de autoavaliação está ao nível discursivo, os processos de
melhoria não contemplam as sugestões de todos os atores educativos e o diretor exerce
uma liderança que não promove o espírito de colaboração e partilha, essenciais na
construção de projetos pedagógicos inovadores.
As conclusões a que chega a literatura apontam para a necessidade deste processo
avaliativo ser constante e seguido por peritos, dando-se continuidade ao acompanhamento
dos processos de colaboração numa lógica de follow-up (CNE, 2008, 2010, 2011;
Hopkins, 2001; Mourão, 2009; Afonso, 2010b; Santiago, 2011; Bolívar, 2012; Castro,
2012; Santiago et al., 2012; Rocha, 2013; OECD, 2013b; Silvestre, 2013; Correia, Fialho,
Sá, 2014; Ferreira; 2014a; Gray, 2014; Moreira, Rodrigues, 2016; Campos, 2017;
Carvalho, Costa, 2017; Carvalho, Joana, 2019) de modo a que a melhoria da qualidade
da educação não dependa das ações pontuais consequentes da avaliação externa, mas que
se crie e desenvolva uma capacidade interna de mudança102 que garanta a sustentabilidade
e solidez das medidas implementadas.
Declara Hopkins que
As escolas exigem algum tipo de apoio externo que as ajude a avançar nos processos
de mudança. O apoio externo deve ser estar relacionado com o conhecimento técnico
sobre os processos de mudança, sobre as estratégias de ensino e aprendizagem, sobre
o desenvolvimento organizacional e a planificação (2001, p. 32).

Acrescenta ainda que neste
processo de mudança, são de igual importância as capacidades de gestão e as destrezas
dos consultores para trabalhar com os colegas das escolas ou para intervir de forma
eficaz no sistema, combinando o apoio e o estímulo suficientes, com a empatia
necessária para compreender as pessoas e os contextos singulares (2001, p. 32).

Também Santiago refere que “deve ser assegurado o seguimento e apoio às escolas
prestado externamente, para que essas melhorias sejam efetivamente implementadas”
(2011, p. 44), dando sentido ao AAE no acompanhamento e apoio à implementação do
Plano de Melhoria elaborado no âmbito da AAE. Bolívar sugere a criação de um assessor,
uma figura que auxilie as escolas a melhorar, através da capacitação dos atores
educativos:
El asesor es un experto en procesos de cambio educativo, en estrategias de diagnóstico
y análisis de necesidades, en dinámicas de grupo y desarrollo organizativo, toma de
decisiones y resolución de problemas, así como en el aprendizaje adulto y desarrollo
profesional cooperativo, entre otras. La labor del asesor, como agente de cambio, no
consiste en pretender ofrecer soluciones a todos los problemas, sino en contribuir a
crear las condiciones necesarias para capacitar al centro y profesores a resolverlos por
sí mismos. Es un facilitador del desarrollo de innovaciones educativas, estando
102

Bolívar (2012) destaca a importância que deve ser dada à capacidade interna institucional, advertindo para o risco do trabalho
inovador que se possa vir a desenvolver ser marginalizado ou pouco sustentado ao longo do tempo, caso a instituição não cultive esta
capacidade interna de mudança e desenvolvimento.
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llamados a ser dinamizadores de la acción didáctica de un centro, mediante un
conjunto de funciones. (1996, p. 388).

No seguimento do autor, Leite (2002) e MacBeath, Schratz, Meuret e Jakobsen (2005),
propõem a criação da figura do “amigo crítico” (Leite, 2002) cujas funções passam por
fornecer à comunidade escolar uma visão distanciada da própria realidade, impulsionando
um questionamento permanente que facvorece a tomada de decisões autónomas e a uma
melhoria contínua da organização. Terrasêca (2011) propõe a construção de um programa
avaliativo com acompanhamento de uma figura externa dispensável assim que
consolidada a nova cultura avaliativa. Isto para que as escolas não fiquem entregues à sua
capacidade aprendente pois estes procedimentos de apoio, “embora previstos, ainda não
passam de um procedimento burocrático” (Machado, 2014, p. 101). E, como lembra
Bolívar,
a melhoria das escolas não resulta tanto da implementação eficiente e fiel do programa
curricular, elaborado e implementado externamente, quanto do compromisso
partilhado, nos contextos reflexivos de deliberação educativa, sobre o qual vale a pena
ensinar e através da melhor forma que os alunos podem aprender” (2012, p. 160).

Cada organização educativa deve ser preparada para melhorar de forma autónoma e não
dependa, ininterruptamente, dos estímulos ou amparo de agentes externos que deverão
assumir o papel de facilitadores de processos de melhoria numa atuação que dure tanto
tempo quanto as necessidades de cada escola. Mais do que do controlo, suspeita-se que a
melhoria resulte do compromisso ativo de todos os atores educativos numa “tensión
creativa”

(Hopkins103,

2008,

p.

143),

reclamando

estratégias

de

mudança

descentralizadas.
Pereira acrescenta que o acompanhamento às instituições educativas “ainda se
encontra muito no cumprimento daquilo que está legislado e pouco naquilo que
verdadeiramente os professores necessitam” (2014, p. 114). E Correia, Fialho e Sá (2014)
defendem que a melhoria da qualidade educativa depende, essencialmente, da forma
como os diversos agentes educativos desenvolvem a capacidade interna de mudança.
Os discursos destes autores evidenciam, uma vez mais, a influência das políticas
neoliberais no campo educativo, coincidentes com os programas racionalistas projetados
pelas instâncias governativas. Parece-nos, pois, que a solução para a implementação de
uma “melhoria sustentável” (Bolívar, 2012, p. 21) está na criação de capacidade interna
de mudança por parte de cada organização educativa. E, para que tal se cumpra, será
A este propósito Hopkins refere: “e ni el cambio ‘de arriba hacia abajo’ ni el ‘de abajo hacia arriba’ funcionan por sí solos; tienen
que estar en equilibrio, en una tensión creativa. El equilibrio entre ambos, en un momento dado, dependerá evidentemente del
contexto” (2008, p. 143).
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necessário que as políticas educativas se foquem na criação de condições de
desenvolvimento da “capacidade de aprendizagem das escolas, como organizações, e a
capacitação dos professores para o desempenho das suas práticas” (Correia, Fialho, Sá,
2014, p. 162) num contínuo reforço da individualidade de cada um, que concorra para o
aumento e fortalecimento da autonomia e da capacidade decisória numa conceção
democrática de governo das escolas. Importa que as políticas educativas sejam
suficientemente adaptáveis aos contextos e às características particulares de cada
instituição educativa uma vez que, na sua singularidade e peculiaridade, as necessidades
que apresentam variarão de forma considerável.
O CNE tem, também, vindo a manifestar alguma preocupação com o
acompanhamento que deve ser dado às escolas. No Parecer n.º 5/2008 de 13 de junho de
2008, recomenda a existência de acompanhamento das escolas com baixa classificação
depois da entrega do relatório final da AEE (CNE, 2008). Dois anos mais tarde, o Parecer
n.º 3/2010104, de 9 de junho volta a frisar esta preocupação, sugerindo melhorias nos
mecanismos de apoio e acompanhamento na preparação e concretização de planos de
melhoria de cada escola (CNE, 2010). E, em 2011 reforça a ideia quando atesta a
existência de “muitas escolas [que] reclamam um maior acompanhamento por parte das
estruturas da administração educativa central ou regional, no sentido de, atendendo aos
resultados da avaliação, providenciarem programas de apoio às escolas e resolução das
deficiências detectadas” (CNE, 2011, p. 993).
O acompanhamento às instituições educativas de modo a que “promovam um
impulso para permitir uma ruptura com o actual estado da situação” (Terrasêca, 2012, p.
155) surge como uma necessidade imperativa. Apesar disso, concordarmos com
Terrasêca pois considerarmos crucial que este acompanhamento deva ser realizado por
uma “‘figura externa’ [que] trabalhe no sentido de construir a sua dispensabilidade”
(2011, p. 135). Ou seja, que não seja uma “‘figura’ para ficar, mas para se dissolver e
diluir tão cedo quanto possível” (Terrasêca, 2011, p. 136). Esta necessidade encontra
justificação no pressuposto de que as mudanças efetivas de uma organização educativa
apenas serão efetivadas pela vontade dos atores educativos desenvolverem uma
capacidade interna de mudança. E, na medida em que esta vontade pode não coincidir
com as indicações externas para a mudança (Correia, Fialho, Sá, 2014), poderá ver-se
Pode ler-se nesse parecer: “merece uma particular referência a ideia de que a avaliação das escolas não tem tido a devida sequência
e efeitos, em termos de acompanhamento e apoio por parte da administração educativa, tendo em vista assegurar condições para a
concretização dos planos de melhoria” (CNE, 2010, p. 31831).
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legitimada uma maior necessidade destes atores serem acompanhados mais
profundamente e orientados no processo de consciencialização de mudança. Note-se que,
mais do que implementar mudanças que levem à melhoria, importa considerar a forma
como estas se sustentam ao longo do tempo e, para que tal se cumpra, Bolívar propõe a
criação de contextos ecológicos que estimulem “uma profunda e sustentável melhoria
escolar ao longo do tempo, estendendo-se pelo espaço” (2012, p. 24).
Dando conta das perspetivas atuais sobre os processos de melhoria e inovação da
escola, destaca os métodos de transformação das escolas em “comunidades de
aprendizagem profissional” (Bolívar, 2012, p. 11) através da valorização do
acompanhamento destas e do trabalho realizado em contexto sala de aula. O autor
sublinha a necessidade de se passar de uma lógica de controlo para uma lógica de
capacitação e de compromisso com os professores, relativamente ao papel que ocupam
na melhoria da escola pois “No basta la bondad de una política educativa para
implementar-la efectivamente, de modo jerárquico y unidireccional, en la prática. Será
preciso cuidar las estratégias, sempre determinadas contextualmente, de modo que pueda
ser apropriada por los concernidos” (Bolívar, 2014, p. 108).
Concordamos com o autor quando refere que o paradigma gerencialista105 tem de
ser substituída pela criação de capacidades que possibilitem a troca de conhecimentos
entre atores, num intuito emancipatório. O papel desempenhado pelas estratégias políticas
de melhoria dependerá, pois, da construção de uma capacidade institucional e de
aprendizagem organizativa ao nível de cada escola. Se as escolas não possuem capacidade
suficiente para melhorarem de forma contínua e sustentável criando impacto positivo nas
aprendizagens dos alunos, qualquer esforço será inútil (Bolívar, 2014). O desejável é,
portanto, que as escolas entendam, de forma coletiva,
las causas del cambio positivo y las áreas de resistencia en la escuela. Saben cuándo
está ocurriendo el cambio y entienden cuáles son factores que lo motivan, y son
capaces de asegurar un cambio positivo sostenido en el medio y largo plazo. Por sobre
todo, han desarrollado una voluntad para ir más allá del enfoque incremental y ver de
manera genuina el mejoramiento de la escuela como una forma de vida (Hopkins,
2008, p. 101).

Esta mudança na realidade educacional exige, do ponto de vista de DarlingHammond
Por gerencialista consideramos as práticas “naturalizadora[s] de práticas de gestão de pessoas que facilitam o exercício de poder.
(…) contribuindo para a construção de um universo gestionário que substitui a dignidade pela utilidade e a solidariedade coletiva pela
celebração do mérito individual. Nessa complexa configuração social, as relações humanas são instrumentalizadas e transformadas
em relações comerciais. Cidadãos são abordados como clientes e as organizações públicas e privadas, em simples provedores de bens
e serviços” (Onuma, Zwick, Brito, 2015, p. 106).
105
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un nuevo paradigma para enfocar la política educativa. Supondrá cambiar los afanes
de los políticos y administradores, obsesionados en diseñar controles, por otros que
se centren en desarrollar las capacidades de las escuelas y los professores para que
sean responsables del aprendizaje y tomen en cuenta las necessidades de los
estudantes y las preocupaciones de la comunidade (2001, p. 42).

Apesar da reconhecida necessidade que é dada ao acompanhamento, os estudos
sobre este tema são escassos e apresentam-se como uma prova da pouca relevância que
tem sido dada a um fenómeno que é apontado como um fator crucial na melhoria das
escolas. A investigação sobre os Programas de Acompanhamento em Portugal é bastante
limitada sendo, a sua maioria, de natureza internacional.
Matthews e Sammons (2004), referem que o efeito direto da avaliação de escolas
é irrealista se não se der valor ao acompanhamento e à intervenção das equipas inspetivas.
Concluem os autores que o acompanhamento não promove a melhoria de uma forma
direta, mas sim por influência profissional, pela justiça das avaliações, pela precisão dos
relatórios, pela análise informada, pela comparação e pelo acompanhamento que é feito
à instituição.
Terigi (2010) analisa o sistema inspetivo concluindo que o maior proveito retirado
do acompanhamento é obtido pelas escolas mais desenvolvidas, mostrando haver pouco
diálogo profissional entre docentes e inspetores.
O projeto School Inspections (2015) estuda o impacto da inspeção na melhoria de
escolas e conclui que o acompanhamento é essencial no alcance de melhores resultados
escolares e na melhoria da qualidade educativa.
García (2013) evidencia as dificuldades sentidas pelos inspetores no momento de
propiciarem acompanhamento às escolas, encontrando justificação na inexistência de
diretrizes claras que orientem as suas funções, historicamente mais associadas ao controlo
e fiscalização da esfera instrumental. Monarca e Fernández (2016) comprovam estas
dificuldades justificando-as com o excesso de carga burocrática associada à profissão.
No que refere a estudos portugueses, Fonseca, Damião e Nacimento (2010)
analisam os Programas de Acompanhamento a partir das atividades de Planificação da
Ação Educativa e Gestão do Currículo referindo a sua pertinência como indutora de
reflexão interna, apesar de revelarem resultados pouco claros enquanto potenciadora de
medidas de melhoria da prática letiva. Evidenciam, ainda, resultados criticáveis no que
respeita àquilo que se faz com base nos relatórios finais, decorrentes desta atividade.
Joana (2013) ressalta o lamento dos professores em não serem pedagogicamente
acompanhados, realidade que apontam como essencial à melhoria do processo educativo.
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Guerreiro (2015) estuda a sustentabilidade da atividade Autoavaliação das
Escolas (do Programa de Acompanhamento) que diz vital à construção e promoção de
processos de melhoria, apesar dos obstáculos à sua concretização.
Mouraz, Valadas, Pacheco (2015) apontam para a inexistência de um
acompanhamento sistemático nas escolas portuguesas, corroborando a necessidade
atestada nos relatórios da SICI (2010) e da OECD (2012b) da sua concretização.
O estudo de Parente (2015) foca o impacto do Programa de Acompanhamento na
melhoria institucional de uma IPSS e conclui que as atividades deste Programa
contribuem para melhorias institucionais e profissionais, notando-se um empenho da
instituição e dos seus profissionais para melhorias contínuas da oferta educativa.
Contudo, este impulso positivo para a mudança pode significar pouco pois, como refere,
os participantes manifestam “a necessidade de um trabalho contínuo para que [se] possa
afirmar que uma melhoria efetiva acontece” (2015, p. 64).
No âmbito da atividade de AAE, Campos conclui que a atividade é não só “muito
importante” como, acima de tudo, “muito necessária” (2017, p. 192). O estudo evidencia
o forte impacto que o AAE tem na implementação do Plano de Melhoria e o impulso que
proporciona “ao nível do planeamento estratégico, supervisão da prática letiva, práticas
de ensino, trabalho colaborativo, comportamento dos alunos, elaboração de documentos
e resultados escolares dos alunos” (2017, p. 197). Nas conclusões deste estudo pode lerse que
O AAE contribuiu muito para a implementação do Plano de Melhoria, sobretudo nas
áreas do planeamento estratégico, do envolvimento efetivo dos docentes em
dinâmicas de trabalho colaborativo, do desenvolvimento profissional pela observação
de aulas e da melhoria do comportamento dos alunos em contexto de sala de aula
(2017, p. 204).

Lê-se, ainda, que
O trabalho realizado no âmbito do AAE deu um efetivo contributo na priorização e
sistematização da ação da escola, designadamente no trabalho pedagógico e didático
com os alunos, tendo influenciado muito o planeamento estratégico, o
aprofundamento reflexivo e a prática letiva em sala de aula (2017, p. 205).

Reis (2017) mostra como a atividade de AAE é uma das que possui maior impacto
e das que impulsiona mais mudanças, especialmente no que diz respeito aos processos de
trabalho dos professores. Fomenta a reflexão e o trabalho colaborativo, a procura de
formação e a melhoria dos processos de planeamento e avaliação do ensino e das
aprendizagens.
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Estes estudos destacam alguns aspetos relacionados com o papel dos atores
inspetivos no desenvolvimento de políticas públicas e a necessidade de adotarem uma
posição mais centrada no acompanhamento, mobilizando conceitos como avaliação e
autoavaliação, gestão democrática, autonomia e descentralização. Conceitos que,
aplicados de forma articulada, parecem ser úteis ao estudo da atividade de AAE,
nomeadamente por permitirem compreender a pertinência da sua existência e o lugar que
ocupam no quadro de uma nova gestão pública.
Este serviço de acompanhamento parece vir a ganhar força no seio dos sistemas
de ensino, como um recurso necessário à simplificação do uso do conhecimento educativo
nos processos de ensino e à potenciação de boas práticas, através de um apoio consistente
ao longo do tempo, auxiliando os atores educativo na busca de soluções para os problemas
que surgem e a melhorar a qualidade da educação (Bolívar, 2012).
Afastando-se, de forma clara, das abordagens de influência neoliberal esta
atividade aposta numa metodologia colaborativa, relacional e holística. Apela a um
diálogo autêntico que auxilie, de forma personalizada, cada instituição e cada ator
educativo. Pretende-se que esta atividade assente num processo sistemático e de
colaboração, de troca de ideias e de conhecimentos, sentimentos e ações relativamente à
inovação e à criação de espaços de aprendizagem. Um processo onde o feedback seja
dinâmico e bidirecional, e resulte de experiências compartilhadas onde a imposição
associada à estrutura hierárquica seja anulada. Espera-se que constitua um espaço de
enriquecimento cujo carácter reflexivo e problematizador obrigue a uma racionalidade
intercomunicativa dos sujeitos intervenientes no processo com a realidade. Esperando-se
também que “assente numa moral universal liberta de constrangimentos e, por isso,
autêntica, livre para criticar e problematizar, não se reconhece[ndo] como infalível, [mas
que,] porém, vise a transformação dos interlocutores (Carvalho, 2009b, p. 299). Como
refere Bolívar,
O paradoxo da realidade escolar é que as escolas geralmente não são instituições aptas
para a aprendizagem permanente; estão programadas – nas suas regras gramaticais
básicas de funcionamento – para que os alunos aprendam, não para os que nela
trabalham aprendam a fazê-lo melhor (2012, p. 31).

E esta surge como uma realidade que urge mudar pois, como relembra Hargreaves (2003),
a exclusão das comunidades profissionais da equação melhoria da qualidade educativa,
poderá significar melhorias no ensino muito fracas e inconsistentes.
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Colocando o foco no AAE, a autonomia e a descentralização passam a ser
consideradas instrumentos úteis à promoção da eficácia do sistema educativo dando
origem a dinâmicas autónomas de mudança que envolvam, responsabilizem e
comprometam os diretores, professores, alunos e restante comunidade educativa a
refletirem, colegialmente, sobre a realidade da escola, num afastamento progressivo das
estratégias verticais próprias da burocracia racional.

4. Programa de Acompanhamento
O conceito de acompanhamento é frequentemente usado para expressar uma
atitude de alguém que se junta a outro de modo a percorrerem juntos o caminho que
ambos pretendem fazer sem que, no entanto, nenhum dos dois vá mais à frente ou mais
atrás. O acompanhamento pressupõe uma relação próxima baseada na partilha e no
respeito, podendo ser visto como algo passageiro, pouco enraizado. Contudo, tal como
Delobre, acreditamos que o acompanhamento é mais um
return to the sources of our human condition, even if it is caused by current
developments in the humanities and the demands of our time reacting against all forms
of interventionism. The preference given to ‘accompaniment’ indicates the
rediscovery of a more refined sensitivity to the complexity of even the very simplest
relationships of help (2012, p. 3).

Idealmente deverá requerer uma união harmoniosa entre as partes e a existência de uma
capacidade de comunicação compartilhada.
No campo educativo, o acompanhamento a escolas e professores é uma
preocupação que vem de há muito. A nível internacional, já em 1937, nas Conferências
da BIE, as recomendações apontavam para as funções de acompanhamento que os
inspetores da educação deveriam assumir, mantendo uma relação próxima com os
professores inspecionados, compreendendo-os e aconselhando-os dentro do respeito pela
liberdade individual (BUREAU, 1937). Em Portugal, estas preocupações manifestam-se
desde 1979 com o DL n.º 540/79, de 31 de Dezembro, ao serem requeridas ao inspetor
funções de acompanhamento da realidade educativa, para além de todas as outras que lhe
eram incumbidas.
No entanto, apesar de há muito ser reclamado por professores de vários níveis de
ensino, como comprovam alguns estudos (Afonso, 2010b; Joana, 2013; Rocha, 2013;
Mouraz, Valadas, Pacheco, 2015), este acompanhamento tem surgido de forma residual,
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se comparado com as restantes responsabilidades da inspeção. Numa perspetiva
comparada e tomando como base o Plano Anual de Atividades de 2019 (IGEC, 2018a),
das diversas atividades realizadas em 2019 apenas 27% pertencem ao Programa de
Acompanhamento.
As atividades deste Programa parecem constituir uma necessidade de apoio à
mudança no sentido da melhoria, na medida em que possuindo determinadas
especificidades nas práticas que desenvolvem e nas relações que estabelecem entre os
elementos da comunidade escolar e entre a escola e o contexto em que se inserem, tornamse instituições únicas que obrigam a um trabalho e acompanhamento específico. São
atividades que pretendem trabalhar com, em vez de intervir em (Lieberman, 1986), numa
relação simbiótica entre as escolas e a inspeção, tornando-as únicas e ambicionadas por
tantos agentes educativos como comprovam os estudos científicos mencionados.
A maior responsabilização das escolas obriga a que tenham de responder pelo
trabalho que desenvolvem e pela qualidade dos seus processos (OECD, 2013b) e, como
tal, a um maior acompanhamento. Ou seja, no âmbito de uma maior responsabilidade que
é atribuída às escolas, estas têm, também, mais necessidade de serem acompanhadas
(IGEC, 2015b), obrigando o Estado a desenvolver mecanismos que lhe permitam a
obtenção de informações sobre o estado do sistema e, de certa forma, exercer algum tipo
de controlo uma vez que “o Estado no exercício do poder, tem um duplo interesse: manter
um controlo, assegurando a sua efectividade, enquanto que, ao mesmo tempo, melhora e
sustenta a base normativa da sua autoridade (legitimidade)” (Sarmento, 2000, p. 95).
Assim sendo, os decisores políticos tendem a considerar a evolução das escolas como
uma função importante dos agentes inspetivos (Ehren et al., 2013).
Numa lógica de efetiva autonomia parece-nos, também, importante que a tutela
confie no trabalho desenvolvido pelas escolas e que as suas políticas se orientem mais no
sentido de as acompanharem do que de as regularem. Isto é, se a inspeção deixa
recomendações às escolas que constituam oportunidades de melhoria, parece-nos
necessário que estas sejam seguidas e acompanhadas na execução dos planos que levem
a um aperfeiçoamento.
A IGEC, no âmbito das atividades que desenvolve, tem vindo a implementar
metodologias de trabalho que fomentam a intervenção dos elementos da comunidade
escolar na conceção e implementação de medidas que visam a melhoria do desempenho
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da escola e o consequente sucesso educativo dos alunos, consubstanciadas pelas
atividades do Programa de Acompanhamento.
Na implementação das diferentes atividades deste Programa contribuem
diferentes unidades orgânicas e equipas multidisciplinares: EMEE, EMN/EMC/SMS e
EMACA-N e EMACA-S.
Recentemente o Inspetor-Geral da IGEC, aludindo à necessidade que as escolas e
os professores têm manifestado no sentido de serem mais acompanhados, teceu a seguinte
consideração:
a IGEC tem vindo, nestes últimos anos, no âmbito das atividades dos Programas de
Acompanhamento e de Avaliação, a identificar, como áreas de melhoria, nas escolas, o
desenvolvimento de estratégias formativas, consistentes, participadas e transparentes,
de observação de prática letiva entre pares. Estas estratégias já estão em
desenvolvimento em muitas escolas, dando início a um processo que, sem qualquer
dúvida, porque se baseia na partilha profissional, irá começar a proporcionar, aos
docentes, maior segurança na gestão do currículo, promovendo uma maior partilha de
metodologias e soluções no desenvolvimento curricular, aprofundando a diversidade
pedagógica (IGEC, 2017, p. 6).

Sublinhando a “centralidade crítica da sala de aula na realização do currículo” (IGEC,
2017, p. 6), o inspetor refere ainda que a IGEC vem intensificando o número de atividades
no plano do Programa de Acompanhamento, prevendo que a metodologia de algumas
destas atividades (Respostas Educativas, Jardins de Infância da Rede Privada – Instituição
Particular de Solidariedade Social e Gestão do Currículo: Ensino Experimental das
Ciências) passe pela observação da prática letiva106, em contexto sala de aula.
Como antes referido, deste Programa fazem parte cinco atividades que passaremos
a caracterizar de forma mais pormenorizada. A última atividade aqui apresentada atividade de AAE, será alvo de uma análise mais profunda por caracterizar o nosso objeto
de estudo.

4.1. Apoio Tutorial Específico
O Apoio Tutorial Específico, instituído através do DL n.º 4-A/2016, de 16 de
junho, pretende constituir uma medida de combate ao abandono e ao insucesso escolares.
É uma atividade dirigida aos jovens dos 2.º e 3.º CEB que, ao longo do seu percurso
educativo tenham acumuladas duas ou mais retenções. Constitui uma medida de

106

Prevê-se que, no terceiro ciclo de AEE venha a ser adotada, também, a observação da prática letiva como metodologia de avaliação
das escolas (IGEC, 2017).
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proximidade com os alunos que pretende reforçar o seu envolvimento nas atividades,
facilitar a sua integração na turma e na escola, e apoiar a construção de projetos de vida
através do desenvolvimento de competências autorregulatórias.
Através desta atividade pretende-se um conhecimento mais profundo das práticas
de organização e de implementação do apoio tutorial específico desencadeadas pelas
escolas;

contribuir

para

a

melhoria

dos

processos

desenvolvidos

pelos

agrupamentos/escolas não agrupadas; recolher e divulgar informação junto da tutela
acerca dos aspetos positivos e das fragilidades assinalados pelas escolas no âmbito da
implementação da medida; identificar boas práticas adotadas pelos estabelecimentos de
ensino; tomar conhecimento do grau de satisfação dos alunos abrangidos pela medida; e
avaliar o impacto da atividade, nomeadamente no que respeita à assiduidade, ao
comportamento e aos resultados escolares dos alunos.

4.2. Gestão do Currículo: Ensino Experimental das Ciências

Pretendendo o desenvolvimento de uma boa literacia científica por parte de todos
os alunos, as orientações curriculares para a educação pré-escolar e os currículos dos 1.º
e 2.º CEB comportam uma componente de educação em ciências. Esta componente
pretende ser desenvolvida com recurso a metodologias “ativas, investigativas,
laboratoriais, experimentais e de campo” (IGEC, 2017, p. 33), tidas como fundamentais
na motivação e interesse dos alunos pelo conhecimento científico. Como tal, expecta-se
que façam parte das práticas pedagógicas desde os primeiros anos e ao longo da
escolaridade básica, ajustando-se a sua abordagem aos diferentes níveis de
desenvolvimento. A atividade é desenvolvida em cooperação e articulação com a
Direção-Geral da Educação.
Com esta atividade a IGEC pretende conhecer e acompanhar o ensino das ciências
em contexto de sala de aula, estimulando a melhoria das práticas educativas e os níveis
de literacia dos alunos. De forma mais específica, pretende estimular o desenvolvimento
de metodologias ativas, investigativas e experimentais; conhecer e debater os modos de
supervisão da pratica letiva e de avaliação dos resultados em ciências; conhecer as
práticas de ensino laboratorial, experimental e de campo existentes; cooperar para a
gestão do currículo mais eficaz no que diz respeito ao ensino das ciências; analisar e
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pensar o planeamento, a implementação e a avaliação de atividades praticas, laboratoriais,
experimentais e de campo no ensino das ciências; e conhecer os recursos disponíveis para
o ensino das ciências nestes níveis de ensino.
Para o desenvolvimento desta atividade a IGEC começa por apresentar a atividade
ao diretor da escola a visitar e ao presidente do Conselho Geral; procedem à análise de
documentos, à realização de entrevistas; à observação da prática letiva e à observação de
instalações/equipamentos. Finda a atividade, as conclusões são apresentadas ao diretor e
ao presidente do Conselho Geral e é aplicado um questionário de avaliação da atividade
a todo o AE. Daqui resulta um Relatório por AE e um Relatório Global da Atividade.

4.3. Jardins de Infância da Rede Nacional

A Educação Pré-Escolar, primeira etapa da educação básica no processo de
educação ao longo da vida, é consagrado na Lei n.º 5/97, de 10 de Fevereiro que define o
papel participativo das famílias, o papel estratégico do Estado, das autarquias e da
iniciativa particular, cooperativa e social. No final da década de 90 foi lançado o
Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar, possibilitando o
acesso de um maior número de crianças aos jardins de infância das redes publicas e
privadas.
A implementação desta atividade pretende contribuir para a melhoria do serviço
educativo, para uma maior equidade e para a qualidade das aprendizagens. Pretende
acompanhar a ação educativa dos jardins de infância no tocante ao planeamento, gestão
do currículo e avaliação dos processos e das aprendizagens das crianças; garantir as
condições necessárias à qualidade do funcionamento dos jardins de infância; incentivar a
que os estabelecimentos promovam a participação das famílias e da comunidade na ação
educativa, e analisar e refletir sobre a qualidade da organização das atividades
socioeducativas da componente de apoio à família. Pretende, ainda, apreciar a qualidade
da organização das atividades de animação socioeducativa da componente de apoio à
família e garantir a equidade de todas as crianças que frequentam a educação pré-escolar.
O foco principal desta atividade é a prática pedagógica nas vertentes de planeamento,
ação (organização do ambiente educativo, desenvolvimento do currículo e apoio
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integrado e especializado) e avaliação, equacionando, ainda, a intervenção do educador e
a dinâmica do estabelecimento educativo (IGEC, 2016).
A metodologia adotada no desenvolvimento desta atividade é de natureza
qualitativa, havendo triangulação de dados recolhidos a partir da análise documental, da
observação dos contextos de aprendizagem e da prática educativa/letiva. Tanto no início
como no final desta atividade, são realizadas reuniões com o representante da instituição
em causa e o respetivo diretor pedagógico.
Na primeira é apresentada a atividade e, na última, são analisadas as respetivas
conclusões. Nos casos em que a equipa inspetiva considere necessário, pode ser adotada
uma metodologia de intervenção de continuidade permitindo verificar os aspetos
referidos nos relatórios, verificando-se os que se encontram ou não regularizados.
Excecionalmente, os jardins de infância intervencionados num ano, podem ser visitados
num segundo momento, garantindo um acompanhamento mais contínuo à instituição. No
caso de ser necessário, é comunicada à Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares a
eventual necessidade de acompanhamento técnico-pedagógico por parte deste organismo
(IGEC, 2016). Das atividades desta natureza surge um Relatório por Jardim de Infância
e um Relatório Global da atividade.
A seleção dos jardins de infância é realizada por cada área territorial da IGEC e
decorrente do serviço de Provedoria e, sempre que possível, são acompanhados os jardins
de infância sobre os quais recaiam queixas sobre a qualidade da oferta pedagógica e as
condições de bem-estar das crianças.
No último Relatório Global da atividade (IGEC, 2016), disponível no sítio da
IGEC, são apresentas algumas conclusões gerais acerca do impacto da mesma nas
organizações intervencionadas e respetivos atores educativos. De entre outras pode ler-se
que a atividade “teve efeitos muito positivos nos jardins de infância intervencionados
(quer a nível das melhorias efetuadas como dos aspetos corrigidos)” e que, partindo das
explicitações que deixam nos relatórios finais onde constam os aspetos a melhorar e a
corrigir, “as equipas pedagógicas desencadearam ações de melhoria e procederam à
correção de aspetos indicados, estabelecendo prioridades” (2016, p. 33). É, também,
referido que as intervenções de continuidade no âmbito desta atividade, permitem o
desencadeamento de um “processo de acompanhamento e de reflexão sobre a ação
educativa, promove[ndo] a qualidade das respostas dadas às crianças e às suas famílias”
(2016, p. 33). O relatório destaca a “boa recetividade a esta atividade, por parte das
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direções, dos diretores pedagógicos, expressa na colaboração prestada e na referência a
esta atividade como uma mais-valia para o seu desenvolvimento profissional e
consequente atualização” e a “adesão e abertura dos educadores de infância no sentido do
seu desenvolvimento profissional e melhoria de práticas” (2016, p. 34).

4.4. Gestão do Currículo: Ensino do Inglês no 1.º e 2.º Ciclos do Ensino Básico
Alertando para a importância conferida à Língua Inglesa e ao investimento na
melhoria das competências linguísticas dos alunos no que respeita a esta língua
estrangeira, as políticas educativas nacionais implementaram, em 2015, o ensino do
Inglês no 1.º CEB. Esta disciplina era desenvolvida nas Atividades de Enriquecimento
Curricular e, seguindo a tendência europeia, foi integrada no currículo deste ciclo de
ensino. Em 2014 o DL n.º 176/2014, de 12 de dezembro, introduziu a obrigatoriedade do
ensino da Língua para os alunos do 3.º ano de escolaridade no ano letivo 2015/2016. A
partir de 2016/2017 esta obrigatoriedade estendeu-se aos alunos do 4.º ano.
Através da análise de documentos, da realização de entrevistas, da observação das
práticas e dos contextos educativos e da aplicação de questionários de avaliação da
atividade à escola, a IGEC pretende analisar as práticas de ensino da Língua Inglesa no
1.º e 2.º CEB, promover a autoavaliação das práticas pedagógicas desta disciplina,
fomentando a articulação e sequencialidade entre anos e ciclos, promover a adoção de
metodologias diversificadas e a melhoria das aprendizagens dos alunos; incentivar a
reflexão em torno das questões do ensino e aprendizagem desta Língua; e contribuir para
uma gestão do currículo mais eficaz ao nível do enino do Inglês com impacto positivo
nos resultados dos alunos.
Esta atividade é desenvolvida com a colaboração e articulação da Direção-Geral
da Educação, Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência; Direção-Geral da
Administração Escolar e com as Instituições de Ensino Superior.

4.5. Desenvolvimento da Oralidade e da Produção Escrita
O investimento ao nível da melhoria das competências linguísticas dos alunos no
que respeita ao Português e ao Inglês, nomeadamente através do Plano Nacional de
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Leitura, do Programa Rede de Bibliotecas Escolares e do Programa das Atividades de
Enriquecimento Curricular é um facto reconhecido pela IGEC. Partindo daqui e do estudo
desenvolvido pela Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC) em
2014/2015 onde se conclui que as disciplinas de Inglês e Português ocupam o segundo e
terceiro lugares respetivamente, de maior número de classificações negativas a nível
nacional entre alunos matriculados no 5.º e 6.º anos de escolaridade, a IGEC passou a
integrar nas suas atividades a de Desenvolvimento da Oralidade e da Produção Escrita.
Esta atividade pretende conhecer o planeamento, a implementação e a avaliação
efetuadas pelas escolas por forma a melhor desenvolverem as competências de oralidade
e de produção escrita dos alunos nas línguas maternas e estrangeiras, e proceder a uma
seleção de boas práticas, que possam ser divulgadas.

4.6. Acompanhamento da Ação Educativa
A atividade de AAE107 decorre das suas atribuições, especialmente as consignadas
na alínea c) do n.º 2 do artigo 2.º do Decreto Regulamentar n.º 15/2012, de 27 de janeiro
e desenvolve-se no respeito pela autonomia das escolas consignada no n.º 1 do artigo 8.º
do DL n.º 75/2008, de 22 de abril, republicado pelo DL n.º 137/2012, de 2 de julho. A
atividade é realizada com a colaboração e articulação da Direção-Geral da Educação e a
DGEEC. Foi criada em 2012 por um grupo de sete inspetores, designados por despacho
do Inspetor-Geral da Educação e Ciência, com o objetivo de projetar a atividade e os
materiais de apoio que considerassem necessários para a sua implementação. Deste grupo
de trabalho fizeram parte inspetores de todas as Áreas Territoriais da IGEC e
representantes de todos os níveis de ensino e educação, considerando a formação inicial
e o exercício na docência de cada um (Campos, 2017).
A IGEC considera que a melhoria da prestação do serviço educativo em cada
escola pressupõe a “análise e reflexão interna sobre o seu desempenho, após as quais se
estrutura um plano de ações de melhoria” (IGEC, 2015b, p. 7). Como tal, a
operacionalização deste plano será tanto mais eficaz quanto mais claros, exigentes e
exequíveis forem os objetivos. E, através de atividades e dinâmicas de trabalho centradas
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Considerando a abrangência que o conceito de Ação Educativa pode ter em si, a IGEC considera como ação educativa de cada
escola, as ações de melhoria que conceberam e que têm em desenvolvimento (IGEC, 2015b).
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na melhoria das práticas letivas, devem permitir a cada escola traçar um caminho de maior
qualidade na prestação do serviço público que lhe cabe. A Equipa de Acompanhamento
deve assegurar o máximo de conhecimento sobre a escola a apoiar, fazendo uso de toda
a informação disponível, principalmente a produzida pela própria escola, combinando
esta aos conhecimentos científicos e capacidades de gestão, aproximando-se, ao máximo,
da realidade e promovendo, em cada organização, a adoção de processos de coordenação
e supervisão que contribuam para a melhoria da qualidade do serviço educativo,
certificando-se da eficácia da sua ação (Campos, 2017).
Deste ponto de vista, e reconhecendo que as dinâmicas de melhoria a implementar
são consequência da análise, da decisão e do compromisso dos seus atores, a IGEC
compromete-se a respeitar e favorecer os processos de autonomia de cada escola.
A autonomia da escola implica também uma nova e diferente atitude da administração
educativa. A IGEC, com esta dinâmica de acompanhamento da ação educativa de cada
escola, assume as suas competências de contribuir para a qualidade do sistema
educativo e interpreta este novo posicionamento de respeito pela autonomia da escola
ao ter como referência da sua intervenção as opções e propostas da própria escola
(IGEC, 2015b, p. 7).

O objetivo desta atividade passa por promover nas escolas uma atuação estratégica
face à resolução das suas dificuldades, a reflexão sobre as práticas pedagógicas e o
trabalho colaborativo entre os docentes, tendo em vista o alcance de soluções pedagógicas
e didáticas que contribuam para que os alunos aprendam melhor. De forma mais
específica, pretende:
- Conhecer as áreas de intervenção eleitas, pela escola, como prioritárias;
- Impulsionar a monitorização da execução e dos resultados das ações/medidas de
melhoria implementadas na escola;
- Incentivar a adoção de estratégias apoiadas na supervisão regular do trabalho dos
docentes por parte dos coordenadores de departamento;
- Motivar a reflexão sobre o rigor (objetividade, pertinência, adequação, credibilidade,
exequibilidade) e a eficácia das ações e medidas de melhoria privilegiadas;
- Identificar e questionar as práticas de coordenação e supervisão implementadas,
promovendo o trabalho colaborativo, no campo da gestão do currículo e
- Acompanhar e aprofundar ações/medidas de melhoria identificadas pela escola nos seus
documentos orientadores, tendo em vista ultrapassar as vulnerabilidades identificadas.
Os objetivos apresentados pretendem dar resposta às seguintes questões:
- Quais são as prioridades de ação da escola?
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- As ações a implementar estão formuladas de modo objetivo e rigoroso,
responsabilizando os diferentes atores?
- Existem mecanismos de monitorização que permitam a identificação de desvios e riscos
na implementação das ações de melhoria na escola?
- O diretor da escola implementa metodologias de acompanhamento e questionamento do
trabalho desenvolvido pelos docentes?
- As estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica da escola recorrem a
processos que lhes permitam assegurar:
- um planeamento partilhado entre os docentes e ajustado às metas curriculares?
- o eficaz cumprimento das planificações?
- a rigorosa e pertinente avaliação das aprendizagens dos alunos?
- a regular reflexão sobre os resultados escolares dos alunos?
- a eficácia das metodologias de ensino aprendizagem implementadas?
- o cumprimento das medidas decididas pelo Conselho Pedagógico relativas à
coordenação e supervisão pedagógica?
- A observação da prática letiva é uma estratégia implementada pela coordenação dos
departamentos da escola?
- Os departamentos curriculares implementam mecanismos de acompanhamento e apoio
do trabalho dos professores?
A atividade toma por referência algumas das ações/medidas de melhoria
concebidas pelas escolas na sequência da AEE e dos seus processos de autoavaliação,
bem como as medidas contempladas noutros documentos orientadores, tais como os
Planos de Ação Estratégica, concebidos no âmbito do Programa Nacional de Promoção
do Sucesso Escolar ou os Planos Plurianuais de Melhoria, no caso das escolas que
integram o Programa TEIP.
A nível metodológico, esta atividade insere-se num contexto de trabalho
colaborativo, promovendo um acompanhamento regular, em momentos diferentes do ano
letivo, a respeito das estratégias implementadas focando, de forma especial, os
mecanismos internos de coordenação e supervisão pedagógica do trabalho docente,
baseando-se na reflexão, discussão, negociação e partilha de ideias e experiências entre
professores e inspetores, num equilíbrio de responsabilidades.
Nos primeiros anos de implementação desta atividade, os requisitos usados para
seleção das escolas a serem intervencionadas tinham por base os resultados das AEE,
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fazendo do AAE uma atividade dependente da AEE. A seleção das escolas tinha por base
as classificações que lhe eram atribuídas nos três domínios da AEE, sendo dada prioridade
às que obtivessem classificações mais baixas, no intuito de manifestar um compromisso
sério com os alunos que as frequentavam. Contudo, durante o período que compreendeu
o final do 2.º Ciclo de AEE e o início do 3.º, os requisitos foram alterados e as escolas
passaram a ser selecionadas a partir dos resultados dos Relatórios Individuais das Provas
de Aferição (RIPA) e dos Relatórios por Escola (REPA108). Usualmente, cada intervenção
tem a duração de três dias e são realizadas três intervenções por escola. As equipas são
constituídas por dois inspetores que se mantêm nas diferentes intervenções realizadas,
garantindo um acompanhamento mais continuado e com maior conhecimento da
realidade. A IGEC tem dado especial atenção à formação destas equipas, dinamizando
encontros de análise e debate entre os inspetores relativamente ao trabalho a efetuar.
A metodologia adotada para a implementação desta atividade é de natureza
qualitativa com recurso à triangulação de dados procedente de diferentes fontes como a
análise de documentos (Projeto Educativo; Plano Anual de Atividades; Relatório de
Autoavaliação ou Avaliação Interna; Plano de Melhoria; Plano de Ação Estratégica,
Relatórios de Escola das Provas de Aferição; documentos de planeamento, realização e
avaliação do ensino e das aprendizagens; relatórios de intervenções da IGEC no
agrupamento/escola não agrupada; outros que se considerem necessários) e a realização
de reuniões de trabalho com o diretor e os docentes das escolas visitadas. De todos os
documentos consultados, esta atividade toma por referência o Plano de Melhoria que cada
escola elabora no seguimento das AEE.
De mencionar que a atividade se desenvolve através de três fases:
i) Numa primeira fase, antes da primeira intervenção, é enviada informação à escola sobre
a sua realização. Esta informação, enviada por ofício, contém uma série de documentos
que a escola precisa ter disponíveis para a equipa inspetiva, nomeadamente o Projeto
Educativo, o Regulamento Interno, o Plano Anual de Atividades, o Relatório de
autoavaliação ou avaliação interna; o Plano de ações de melhoria e a Análise dos
resultados escolares. Após este primeiro contacto com a escola, é realizado um segundo,
via telefone. Antes da primeira intervenção a equipa de inspetores analisa alguns
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Os REPA incluem informação relativa ao nível de complexidade cognitiva associado a cada um dos itens que integram as provas,
permitindo explicitar a natureza e a complexidade das operações mentais requeridas no desenvolvimento das respostas. Nesta medida,
foram definidos três níveis de complexidade cognitiva: inferior, médio e superior.
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documentos: o Relatório da última AEE; Relatórios de outras atividades realizadas nos
dois últimos anos e os Registos de ações de provedoria relativos aos dois últimos anos.
ii) A segunda fase constitui a primeira intervenção da atividade. A agenda de trabalhos
da primeira intervenção inicia-se com uma reunião com o diretor do AE e com a equipa109
responsável pela implementação do Programa de Acompanhamento (PA), previamente
definida pelo diretor. Esta primeira reunião pretende dar a conhecer os objetivos e as
metodologias da atividade, ouvir o diretor sobre o trabalho em realização e as suas
expectativas perante o desenvolvimento da atividade. Esta primeira fase destina-se a uma
preparação da equipa inspetiva e tem como objetivo a construção de um PA que deve
conter as opções da Equipa de Acompanhamento na seleção das áreas de intervenção da
escola a acompanhar. O documento deve conter as fragilidades da instituição, as áreas de
intervenção em que a escola centrou a sua atividade, as áreas de intervenção que serão
alvo de acompanhamento, os interlocutores, os materiais/documentos a disponibilizar
para intervenções futuras e o respetivo agendamento. Nesta fase, a informação a que as
equipas da IGEC acedem, no decorrer das intervenções, são baseadas em reuniões de
trabalho com o diretor e os professores interlocutores nas quais a equipa inspetiva procura
conhecer as dificuldades e os ganhos obtidos, debater as conclusões, estimulando o seu
enriquecimento e aprofundamento. A nomeação dos professores interlocutores para cada
uma das ações de melhoria, com funções de mobilização, coordenação e monitorização é
justificada com a procura pela responsabilização dos mesmos pelas ações desenvolvidas.
Os intervenientes a privilegiar em cada escola poderão variar, de acordo com o respetivo
PA sendo que, atendendo à centralidade da atividade nos processos de melhoria do
trabalho com os alunos, são privilegiados os diretores das escolas, enquanto responsáveis
pela indução de ações de melhoria no funcionamento da organização educativa e os
coordenadores de Ciclo/departamento, enquanto responsáveis pela articulação e gestão
curricular. Sem prejuízo do referido, a nomeação dos interlocutores (professores que
passarão a trabalhar de forma direta com os inspetores) é da responsabilidade do diretor
que pode optar pelos coordenadores, ou não. Pese embora o peso e responsabilidade dos
diretores, a definição e construção do PA cabe apenas aos professores interlocutores
nomeados e à equipa de inspetores que, uma vez terminado, deve ser assinado por todos
os elementos (diretor inclusive), como se de um contrato se tratasse.

A equipa responsável – Equipa de Acompanhamento – é constituída pelos dois inspetores e por, normalmente, três professores
(professores interlocutores) nomeados pelo diretor.
109
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iii) A terceira fase estabelece as intervenções futuras e destina-se a acompanhar a
implementação do PA elaborado sendo, o seu número e agendamento, determinado entre
a equipa de inspetores e a escola de modo a que a ação da escola não seja condicionada,
ajustando-se a calendarização ao trabalho a desenvolver e às responsabilidades e
compromissos da escola. Após a segunda e terceira intervenções é apresentado e entregue
à escola um relatório onde consta a apreciação do desenvolvimento das ações, a
identificação das principais melhorias alcançadas, os constrangimentos surgidos e a
identificação de aspetos onde se considere pertinente a intervenção da direção e/ou dos
restantes professores interlocutores. Na última intervenção é elaborado um relatório final
que deve sintetizar o trabalho efetuado ao longo do ano, identificando algumas das áreas
consideradas como oportunidades de continuidade e de desenvolvimento futuros. O
relatório final deve identificar os ganhos alcançados com cada uma das áreas de
intervenção objeto de acompanhamento, os constrangimentos surgidos e as oportunidades
de desenvolvimento que ainda se colocam à escola. A identificação destes fatores surge
de uma análise conjunta efetuada entre os responsáveis pela implementação das diversas
ações e os responsáveis de cada escola, de modo a abarcarem, não só, as apreciações das
equipas inspetivas como, também, o reconhecimento e o compromisso das escolas na
continuidade das ações, consolidando-as e generalizando-as.
No caso de as escolas manifestarem interesse em continuarem a ser acompanhadas
pela IGEC no ano que se segue à intervenção da atividade, a IGEC solicita à escola
documentação que considere necessária e pertinente à avaliação de uma possível
continuidade e, analisada a informação e atestada a sua pertinência, agenda uma nova
visita. A metodologia destas intervenções de continuidade é acordada, com cada escola,
pelas equipas inspetivas. Tem, normalmente, a duração de um dia durante o qual são
efetuadas reuniões com os responsáveis pelo desenvolvimento desse trabalho, seguidas
de uma reunião de balanço e de reflexão conjunta.
A melhoria das aprendizagens dos alunos e os resultados alcançados estão no
centro das prioridades das intervenções das escolas e, assim sendo, constituem uma parte
importante do PA. A dependência que a melhoria das aprendizagens tem do trabalho dos
docentes, quer a nível individual, quer em equipa, assim como da intervenção dos
departamentos curriculares é alvo de uma atenção especial por parte das Equipas de
Acompanhamento, nomeadamente nas áreas de Planeamento estratégico da escola;
Planeamento do ensino e das aprendizagens; Realização do ensino e das aprendizagens;
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Avaliação do ensino e das aprendizagens; Reflexão sobre os resultados escolares dos
alunos; Acompanhamento do trabalho dos docentes; Comportamento dos alunos,
Autoavaliação e melhoria (IGEC, 2015b).
Acentuando a importância da observação da prática letiva, enquanto metodologia
de acompanhamento do trabalho docente com reflexos na melhoria dos processos de
ensino e aprendizagem, a IGEC poderá acompanhar os professores interlocutores na
supervisão direta da prática letiva (Campos, 2017). Esta atuação deverá incitar à adoção
de práticas de observação de aulas por parte das estruturas de coordenação e supervisão
educativa; incitar à construção de instrumentos de observação de aulas; e potencializar o
conhecimento sobre as observações efetuadas.
Apesar de não vir definida formalmente, no caso de ser realizada, a observação da
prática letiva deve visar a validação e partilha de boas práticas entre os docentes,
especialmente entre os que lecionam a mesma disciplina/ano de escolaridade. Alguns
estudos (Kyriakides, Creemers, Teddlie, Muijs, 2010; Pelayo, Brewer, 2010) têm
demonstrado que o “efeito sala de aula” constitui um elemento importante para o êxito
académico do aluno por dele fazer parte uma forte componente afetiva e, assim sendo,
deve ser fortemente considerado quando o objetivo é melhorar os níveis da qualidade do
ensino que se ministra e aumentar dos resultados dos alunos.
Já outros têm revelado que a qualidade do professor e do ensino é o fator que mais
contribui para o progresso e êxito dos alunos (Kyriakides, 2005; Glazerman, Mayer,
Decker, 2006; The Learning Curve, 2012; SICI, 2013; Silva, Lopes, 2015), justificando
a monitorização das aulas através da observação da prática letiva. A clareza das instruções
dadas e a adaptação da comunicação do professor ao aluno; a forma como o professor
promove uma aprendizagem ativa nos seus alunos e o desenvolvimento de capacidades
metacognitivas; as técnicas de avaliação das aprendizagens; as capacidades de inclusão e
de diferenciação pedagógica do professor; o clima de sala de aula; a gestão temporal e
espacial da sala de aula; o planeamento de aulas; o conhecimento científico e pedagógico
dos professores; o profissionalismo e a capacidade reflexiva

são apontadas por

Kyriakides, Creemers, Teddlie e Muijs (2010) como elementos importantes que devem
ser considerados no momento de observação da prática letiva.
No último Relatório Global desta atividade consta que os resultados alcançados
apontam para um elevado número de objetivos atingidos e superados. Aí consta que a
avaliação da atividade é muito positiva, sendo reforçada a necessidade e vantagem de as
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escolas continuarem e aprofundarem as dinâmicas de trabalho já instituídas (IGEC,
2018b).
Concordamos com Darling-Hammond (2001) quando refere que, para que uma
escola melhore é necessário que se estimulem reformas de dentro para fora, que se reveja
a qualidade do serviço educativo que cada organização presta e se garanta que os alunos
usufruem das oportunidades para aprender, confirmando a pertinência desta atividade.
Como afirma Campos, a “singularidade de cada escola exige da Equipa de
Acompanhamento o e dos seus interlocutores a adoção de estratégias diferenciadas, rumo
à melhoria” (2017, p. 68), estratégias que devem ser projetadas de acordo com o nível de
desenvolvimento organizacional e as prioridades definidas por cada escola.
Defendemos a ideia de que, para que se concretizem mudanças efetivas e
duradouras, é necessária uma participação comprometida de todos os agentes de uma
instituição sendo importante que o tradicional isolamento físico das escolas seja alterado
profundamente através do trabalho colaborativo e da prática da reflexão (Fullan, 1991).
Isto é, para que se verifique uma melhoria efetiva, é necessária a participação e implicação
de todos os agentes no processo de mudança. As orientações “não pode[m] ser
simplesmente imposta[s] do exterior, precisa[m] de ser um processo de construção
interno. A inspeção, só por si, não trará uma mudança eficaz” (Osler, 1999, p. 50). É
fundamental que todos os atores educativos sejam implicados na conceção e tomada de
decisão, relativas à definição e desenvolvimento de processos que levem à melhoria.
Neste sentido, a atividade de AAE surge bastante inovadora no sentido em que o
objeto da intervenção não é definido à partida, em oposição às restantes atividades da
IGEC. Nesta atividade o trabalho é desenvolvido através do diálogo entre a Equipa de
Acompanhamento e a escola intervencionada, é feito em cooperação entre todos, numa
procura de soluções adequadas a cada situação. Constitui um novo posicionamento da
inspeção portuguesa onde a metodologia usada permite a regulação através de
instrumentos partilhados que envolvem, positivamente, as escolas e os seus atores.
Enquanto organizações aprendentes, é importante que a ação das escolas seja
determinada por uma reflexão e (re)avaliação permanente dos resultados que são
alcançados. Esta metodologia deve, a nosso ver, ser continuamente adotada pelas escolas
que, qualitativamente boas, queiram alcançar níveis de excelência e pelas que, revelando
mais fragilidades do ponto de vista pedagógico e organizacional, possam impulsionar os
níveis de autonomia e adotar práticas que se revelem mais eficazes na melhoria das
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aprendizagens e dos resultados escolares dos alunos. Assim sendo, o papel da IGEC, no
geral, e das equipas de acompanhamento, em particular, deve ser valorizado e tido como
um desafio externo de reflexão crítica sobre as opções tomadas por cada escola,
contribuindo para que cada uma construa um caminho de progressiva autonomia e se
capacite no sentido de proporcionar a melhor educação possível aos seus alunos.
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Este capítulo permitiu-nos conhecer de que forma a inspeção da educação é
conhecida e como funciona. Observamos a evolução deste organismo em Portugal e as
semelhanças e dissemelhanças que apresenta quando comparada com sistemas inspetivos
de outros países. Pudemos verificar que muitos são os países onde este constitui um
importante instrumento de avaliação e monitorização das instituições educativas. Os
inspetores avaliam a qualidade da educação e responsabilizam as escolas pela consecução
de um conjunto de metas relacionadas com o ensino, a organização e a liderança.
Do levantamento bibliográfico constatamos a notoriedade que é dada à avaliação
de escolas como atividade essencial para a melhoria da qualidade do ensino. Contudo o
impacto positivo desta avaliação não é totalmente comprovado levando a que a maioria
dos estudos aponte para a necessidade de as escolas serem mais acompanhadas na
definição e implementação de processo de melhoria, na promoção de atuações
estratégicas face à resolução das dificuldades encontradas e na reflexão sobre as práticas
pedagógicas e o trabalho colaborativo entre os docentes. Pudemos, ainda, perceber o
modo de acompanhamento das escolas portuguesas através da atividade de AAE levada
a cabo pela IGEC, de que forma esta atividade está planeada e os principais resultados
esperados.
Partindo daqui, parece-nos importante analisar as instituições onde todo este
processo se efetiva e, como tal, no próximo capítulo analisaremos a escola enquanto
organização, à luz de algumas teorias organizacionais, perspetivando alterações a partir
do AAE.
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CAPÍTULO III
A ESCOLA ENQUANTO ORGANIZAÇÃO
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O objetivo de estudar o impacto da atividade de AAE obriga a uma análise da
escola enquanto organização orientada não só pelas referências teóricas e sociológicas
como, também, pela consideração de problemáticas e de contextos políticos, sociais e
culturais.
Iniciamos este capítulo com uma aproximação teórica ao termo organização numa
tentativa de o perceber quando relacionado com a organização educativa para, num
momento seguinte, nos focarmos na interpretação que as teorias clássicas e modernas das
organizações fazem das escolas. Partimos do princípio de que para uma leitura
organizacional da escola se exige o estudo de alguns modelos teóricos de análise. Assim
sendo, perante a multiplicidade de opções, decidimos centrar-nos na síntese proposta por
Ellström (1983), evidenciando a possibilidade de articulação entre o modelo burocrático
e o anárquico associado ao modo de funcionamento díptico de Lima (2001b).
Neste capítulo sugere-se a possibilidade de articulação entre modelos como forma
de estudar com maior profundidade o AAE e o seu impacto na complexa e multifacetada
organização educativa. Ressalta-se a existência de multirracionalidades associadas a cada
um dos modelos organizacionais, deitando-se por terra a ideia reducionista da
monorracionalidade das organizações.
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1. A escola enquanto organização: entre a proposta de Ellström e o modelo díptico
de Lima
A sociedade atual é uma sociedade organizacional:
Nascemos em organizações, somos educados por organizações, e quase todos nós
passamos a vida a trabalhar para organizações. Passamos muitas de nossas horas de
lazer a pagar, a jogar e a rezar em organizações. Quase todos nós morreremos numa
organização, e quando chega o momento do funeral, a maior de todas as organizações
- o Estado - precisa dar uma licença especial (Etzioni, 1964, p. 7).

Neste sentido podemos afirmar que “cada um de nós necessita das organizações para
viver. […] Somos, quer queiramos, quer não, seres que vivem e trabalham nas
organizações, inseridos em unidades organizacionais, intencionalmente construídas e
reconstruídas, em permanente evolução e mudança” (Ferreira, Neves, Caetano, 2001, p.
xxxi). Perante esta realidade importa esclarecer o que queremos dizer quando nos
referimos a organização.
Definir organização não constitui uma tarefa fácil pois trata-se de um termo
complexo, suscetível de diferentes interpretações. A sua definição constituiria uma tarefa
árdua se o objetivo fosse o de encontrar um significado que gerasse consenso entre os
vários autores. Em virtude disso, como refere Worsley, muitos têm sido os que “têm dado
exemplos, em vez de definições satisfatórias, do que constitui uma organização” (1983,
p. 303). Facto que torna imperiosa a formulação de uma ideia geral que seja capaz de
apresentar as características específicas que determinam e justificam o seu uso.
O termo tem origem no grego organon que significa instrumento, utensílio.
Etzioni (1964) define organização como um conjunto de unidades sociais construídas de
forma intencional e em constante reconstrução, de modo a atingirem objetivos
específicos. O autor destaca a intencionalidade, oposta à espontaneidade e autenticidade,
em que se desenvolve a interação social no contexto organizacional. Blau e Scott (1977)
referem que o termo organização surge do contraste entre organização formal –
idealizada intencionalmente para o cumprimento de determinado objetivo – e a
organização social, que emerge sempre que um conjunto de indivíduos vive em grupo.
Para Ferguson, uma organização deve admitir uma dimensão mutável e dinâmica:
“Organization needs to be thought of more as a verb than a noun, as something that people
do, not as a static (or even dynamic entity)” (1994, p. 83). E, para Bilhim, uma
organização é uma “identidade social, conscientemente coordenada [que], gozando de

235

fronteiras delimitadas, funciona numa base relativamente contínua, tendo em vista a
realização de objectivos” (2006, p. 21).
A complexidade que esta definição encerra em si passa pela identificação de um
objeto social particular, ao mesmo tempo que mantém um comprometimento com o
processo de construção de uma ordem local relacionada com a ação coletiva dos homens
(Friedberg, 1993). Este é, pois, um termo cujo significado pode assumir diferentes
interpretações, de acordo com as perspetivas organizacionais “que lhe dão corpo” (Costa,
1996, p. 12). Inseridos num campo de investigação multifacetado constituído por modelos
teóricos que desenvolvem os diversos posicionamentos, as definições de organização vão
surgindo de forma diferenciada, de acordo com os pressupostos teóricos que os propõem.
Pese embora o descrito, importa que não desconsideremos a organização informal,
pela influência que tem na formal. Como atestam Blau e Scott,
Dentro de toda a organização formal, aparecem organizações informais. Os grupos
constituintes da organização, como todos os grupos, desenvolvem seus próprios
hábitos, valores, normas e relações sociais, conforme seus membros vão vivendo e
trabalhando juntos (1977, p. 18).

É perante esta realidade que podemos afirmar que a organização, como atividade
contínua e permanente, existe desde sempre pois a ação humana sempre procurou
racionalizar, aperfeiçoar e simplificar as ações para que conseguisse mais competência,
conforto e comodidade com o mínimo de esforço, parecendo-nos este o princípio básico
e o objetivo principal de qualquer tipo de organização.
Do ponto de vista informal, o termo organização aproxima-se do modo como o
trabalho é estruturado, dividido e sequenciado, abrangendo um conjunto de
procedimentos e processos sequenciados, numa lógica pautada pela espontaneidade dos
sujeitos, afastada da lógica racional própria da organização formal. É aquela que emerge
espontânea e naturalmente entre os sujeitos de uma organização formal a partir das
relações que estabelecem entre si. Forma-se a partir das relações de amizade e/ou
antagonismo e do aparecimento de grupos informais que não fazem parte do organigrama
da organização formal, compreendendo os aspetos do sistema que não são planeados e
que surgem espontaneamente.
Consideramos que estas dimensões de análise de uma organização devem ser
consideradas de forma global pois são dimensões de uma mesma realidade. E, se o
objetivo é o de conhecer o mais profundamente possível uma organização, eles devem
todos ser atendidos, pois só assim se poderá conhecer a realidade. Como atestam Blau e
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Scott, “É impossível compreender a natureza de uma organização formal sem investigar
as redes de relações informais e as normas extraoficiais, assim como a hierarquia formal
de autoridade e as regras oficiais” (1977, p. 18).
Quando aplicada à realidade educativa, a definição de organização, encaixa-se em
qualquer descrição genérica do conceito (Caixeiro, 2014) pois “o carácter organizacional
da escola é considerado e não se pode dizer que a afirmação de que a escola é uma
organização mereça contestação” (Lima, 1998, p. 63). Afirma Carvalho que
Os traços que configuram a escola foram-se tornando progressivamente
organizacionais à medida que a fomos considerando uma unidade de investigação, ou
seja, um objeto de estudo autónomo que as intervenções públicas e políticas, de forma
cada vez mais óbvia, testemunham ao invocarem a escola enquanto organização
propriamente dita, como unidade especializada, com nome próprio e diferenciada de
tantas outras organizações (2017b, p. 198).

As investigações cujo foco recai sobre a escola enquanto organização potenciaram
a passagem de uma perspetiva de escola mais instrumentalizada, com uma racionalidade
única, para uma visão “muito mais complexa, abstracta e fluida, de construção de jogo,
de laço contratual, ou mais simplesmente de arena ou de contexto de acção” (Friedberg,
1993, p. 111). De acordo com Silva,
Esta pluralidade configura uma visão holística da organização escolar, que permite ao
investigador adoptar um olhar panorâmico sobre a escola como um todo, pela
utilização de uma lente plural, embora se privilegie esta ou aquela imagem, este ou
aquele mundo, no sentido de aprofundar os detalhes considerados pelo investigador
como relevantes e, assim, descrever, compreender e interpretar o funcionamento da
organização e as lógicas de acção dos diferentes actores (2003, p. 57).

Assim sendo, podemos afirmar que o conhecimento de uma organização passa
pelo reconhecimento da complexidade das relações possíveis entre as diversas partes que
a compõem (internas e externas). Partes que interagem entre si de forma contínua de modo
a criar um todo que, por sua vez, afeta o modo como as partes interatuam. Em
conformidade com Lima,
a compreensão da escola como organização educativa demanda, de forma
privilegiada, o concurso dos modelos organizacionais analíticos/interpretativos e, no
caso da abordagem que vimos propondo, especialmente das teorias e perspectivas de
análise sociológica das organizações. Mas exige também que, a partir dos referenciais
de análise fornecidos por aqueles, se integrem enquanto objectos de estudo os modelos
organizacionais normativistas/pragmáticos, isto é, as teorias das organizações, as
escolas e as doutrinas de gestão (2011b, p. 16).

O debate epistemológico em torno da criação de uma teoria própria da
administração educacional é relativamente recente (Coelho, 1997; Lima, 2011b; Caixeiro,
2014; Fernandes, 2017). Refere Barroso que,
O desenvolvimento da Administração Educacional como campo de estudo específico
é fortemente condicionado pela 'história' desta disciplina nos Estados Unidos da
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América [...]. Só a partir dos anos 70 é que se assiste à sua emergência em outros
países de língua inglesa como Canadá, Reino Unido e Austrália […], e mais tarde, em
outros países do continente europeu como a França, a Espanha e Portugal (1995b, p.
2).

Em Portugal, o foco nesta questão parece ter surgido
Nos anos 80/90, […] a partir de um esforço de construção de uma pedagogia centrada
na escola. A valorização da escola-organização implica a elaboração de uma nova
teoria curricular e o investimento dos estabelecimentos de ensino como lugares
dotados de margens de autonomia, como espaços de formação e auto-formação
participada, como centros de investigação e experimentação, enfim, como núcleos de
interacção social e de intervenção comunitária. Verifica-se a importância acrescida,
por um lado, de práticas de investigação mais próximas dos processos de mudança
nas escolas (investigação-ação, investigação-formação, etc.) (Nóvoa, 1995, p. 19).

Após alguns anos de reflexão sobre esta matéria parece possível considerar-se a
escola como uma organização com aspetos comuns e distintivos relativamente a outras
organizações, particularmente as de tendência económica e empresarial (Trigo, Costa,
2008). Esta conjuntura resultou num cenário novo na investigação na área da
Administração Educacional, representando uma reviravolta na abordagem anterior, muito
vinculada à ciência política, à psicologia, à economia e à sociologia (Fernandes, 2017),
possibilitando uma
compreensão mais crítica da escola, teoricamente suportada por modelos
organizacionais de vocação analítica e interpretativa […] desnaturalizando os
fenómenos organizacionais e administrativos da educação escolar, estudar a
organização escolar em acção e não apenas as estruturas formais e oficiais (Lima,
2011b, p. 9).

Estes paradigmas são considerados “novas conceções teóricas sobre a organização e a
administração escolar, novos posicionamentos metodológicos que, rejeitando o
‘positivismo vigente nas ciências sociais’, afirmam, em alternativa, perspetivas de análise
de feição ‘interpretativa e crítica’” (Costa, 1996, p. 23). As teorias das organizações
abrem, deste modo, espaço para o aparecimento de estudos sociológicos de compreensão
crítica dos modelos da escola enquanto organização.
A estrutura da escola afigura-se extremamente complexa. As tarefas que assume,
a sua autoridade e as estruturas sociais onde se baseia são tão multifacetadas que levam
Berg e Wallin (1982) a afirmar que a escola constitui uma das mais complexas
organizações existentes na sociedade. Também Nóvoa assinala as particularidades das
escolas e as complexidades técnicas, científicas e humanas que lhe estão associadas:
As escolas são instituições de um tipo muito particular, que não podem ser pensadas
como uma qualquer fábrica ou oficina: a educação não tolera a simplificação do
humano (das suas experiências, relações e valores), que a cultura da racionalidade
empresarial sempre transporta. […] Mais do que nunca, os processos de mudança e
inovação educacional passam pela compreensão das instituições escolares em toda a
sua complexidade técnica, científica e humana (1995, p. 16).
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Mais acrescenta:
As escolas constituem uma territorialidade espacial e cultural, onde se exprime o jogo
dos atores educativos internos e externos; por isso, a sua análise só tem verdadeiro
sentido se conseguir mobilizar todas as dimensões pessoais, simbólicas e políticas da
vida escolar, não reduzindo o pensamento e a acção educativa a perspetivas técnicas,
de gestão ou de eficiência stricto sensu (1995, p. 16).

Daqui urge a necessidade de analisar e estudar a escola a partir de um ângulo
organizacional através dos diferentes modelos e teorias que surgem na literatura, abrindo
caminho para uma compreensão mais profunda desta organização, procurando evitar
posições redutoras e simplistas110 pois, como referem Cunha, Cunha, Rego, Neves e
Cardoso, “cada forma de ver é uma forma de não ver, existem diferentes formas de
entender as organizações” (2016, p. 23).
Numa análise pela evolução das teorias de administração educativa podemos
observar a separação destas em duas categorias mais abrangentes: a das teorias clássicas
e a das teorias modernas.
As teorias clássicas fazem uma leitura da escola a partir de um ponto de vista
racional, limitando-se a modelos formais. Nesta análise clássica “O mundo é
relativamente racional, objectivo e certo [...]. As pessoas actuam com as suas
necessidades e crenças, determinam o que querem fazer e actuam em consequência"
(Felip, 1989, p. 112). É das teorias clássicas que surgem os modelos que constituem a
base da teoria da administração educativa, representando um conceito que dá destaque às
estruturas oficiais da organização, concebidas como sistemas hierárquicos onde os meios
racionais são usados com predominância (Fernandes, 2015b). Nestes, a autoridade dos
líderes é validada pelas formalidades na estrutura da organização.
As teorias modernas analisam a escola a partir de modelos que incluem conceitos
que entendem que as políticas e os processos de tomada de decisões nas organizações
devem dar-se mediante a busca do consenso e da partilha de poder entre os membros da
organização. Costa refere que após meio século de permanência de interpretações
associadas a uma perspetiva unitária e unânime das organizações, e pela persistência de
lógicas da racionalidade instrumental, “linear e unidimensional […], o começo dos anos
setenta trouxe uma outra visão do funcionamento organizacional […] que, em desacordo
manifesto com as teorias anteriores apela a olhares plurifacetados sobre a complexidade
“AS ORGANIZAÇÕES SÃO MUITAS COISAS AO MESMO TEMPO! Elas são complexas e têm muitas facetas. Elas são
paradoxais. É por isso que os desafios enfrentados pelos administradores e profissionais, muitas vezes, são tão difíceis” (Morgan,
2006, p. 19) (maiúsculas do autor).
110
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organizacional” (2009, p. 1), dando origem às teorias modernas. Estas apresentam
características de dimensão normativa, de participação, de autoridade repartida e de
administração colegiada (Fernandes, 2015b). Esclarece Barroso que
Estes modelos representam a escola como uma organização com objectivos pouco
claros, com uma "tecnologia" e uma estrutura problemáticas, fragmentada em grupos
relativamente autónomos, ligados de uma maneira ténue e imprevisível, com uma
participação fluída dos seus elementos. Além disso, as escolas estão sujeitas a
influências do exterior que são pouco claras e contraditórias, o que dificulta a tomada
de decisões e aumenta a ambiguidade. Do ponto de vista destes modelos, aumentar a
complexidade formal das estruturas da organização significa reforçar a sua
ambiguidade. Daí que a sua administração deva ser o mais descentralizada possível,
fazendo com que as decisões se tomem ao nível das subunidades ou dos indivíduos
(1990, p. 13).

Foi a partir da década de 90 que a investigação das organizações, no geral, e das
escolas enquanto organizações, em particular, passou a ser realizada com base em
imagens e metáforas organizacionais (Lima, 2011b), permitindo uma dimensão mais
interpretativa e menos normativista no estudo das escolas. Também Nóvoa faz referência
ao estudo da escola enquanto organização assumindo uma perspetiva que diz ter evoluído
nos anos 80 e à qual atribui um conjunto de razões justificativas:
A concessão de uma maior importância à escola como organização constitui, sem
dúvida, uma das evoluções mais significativas dos sistemas educativos dos anos 80.
É fácil identificar um conjunto de razões que justificam este fenómeno, desde as
questões técnicas e políticas (por exemplo, a dificuldade de gerir sistemas de grandes
dimensões ou a necessidade de rentabilizar recursos cada vez mais escassos) até aos
movimentos científicos e pedagógicos (por exemplo, a construção da escola como
objecto de análise e o desenvolvimento de uma pedagogia centrada na escola),
passando por motivos de ordem profissional (por exemplo, a definição de uma nova
carreira docente e a criação de dispositivos de formação contínua) ou pela vontade de
uma maior participação das comunidades na vida escolar (1995, p. 9).

Partindo dos traços e características que possui, a análise da escola enquanto
organização assume determinadas especificidades. Socialmente construída por uma
pluralidade de atores com formação, percursos e perspetivas educativas distintas, focada
na educação de indivíduos, a organização educativa torna únicos os processos e os
produtos que dela resultam. A escola adquire, assim, contornos de
um objecto social, com uma identidade própria, cuja estrutura, funções, processos e
resultados não se limitam a serem deduzidos do sistema social mais amplo em que se
integram, nem a serem vistos como simples resultados de um somatório de acções
individuais e grupais que se desenrolam no interior das suas fronteiras físicas
(Barroso, 2005b, p. 33).

Daqui que, para a conhecermos com rigor, seja “imprescindível ter em conta o carácter
único, irrepetível, dinâmico, cheio de valores de cada [uma]” (Guerra, 2002b, p. 11).
Considerando a morfologia organizacional portuguesa, “pautada por uma
gramática imposta e uniforme para todo o país” (Caixeiro, 2014, p. 18), o estudo da escola
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enquanto organização deve ser guiado por diversos níveis de análise por forma a que
sejam consideradas as características próprias do seu funcionamento, combatendo a
lógica analítica tipicamente empresarial, frequentemente estruturada a partir das
características representativas de uma qualquer organização-empresa (Torres, 1997).
Dada a diversidade de perspetivas de encarar as organizações educativas e a
impossibilidade de as abordarmos a todas, conscientes das dificuldades associadas a uma
sistematização das diversas abordagens e num exercício de aproximação ao nosso quadro
teórico-conceptual, optamos por analisar a organização educativa com base na proposta
de Ellström111 (1983) que, de entre as demais características, se destaca por insistir no
carácter complementar dos modelos, em prejuízo do destaque que poderia dar às
dimensões alternativas ou exclusivas. A articulação destes modelos evidencia o
reconhecimento, por parte do autor, do estado dinâmico da escola ao longo do tempo,
justificando a nossa opção por esta proposta que nos parece oferecer uma visão e uma
compreensão suficientemente claras da organização em causa.
É difícil negar que cada escola possui uma identidade própria que a define e que
formaliza os comportamentos dos atores que dela fazem parte. Como tal, Ellström (1983)
propõe uma análise multifocalizada que integra e articula quatro modelos
organizacionais: o modelo racional, o modelo político, o modelo de sistema social e o
modelo anárquico. Na proposta do autor estes modelos possuem dimensões
complementares que não se excluem mutuamente. Cada modelo, se considerado de forma
individual, permite apenas uma visão parcial da realidade, o que evidencia uma
necessidade de complementaridade entre os quatro pois cada um representa determinada
dimensão de uma mesma organização. O pressuposto básico é o de que os quatro modelos
são compatíveis entre si, representando quatro dimensões da mesma realidade.
Note-se, no entanto, que o facto de serem compatíveis, não obriga a que os quatro
sejam percebidos de forma idêntica em organizações diferentes. O princípio é o contrário,
o de que diferentes modelos possam ter notoriedades distintas de organização para
organização ou, até, dentro da mesma organização, em momentos distintos.
A proposta de Ellström (1983) é especificada a partir de duas dimensões:
Refere Sá que “Uma das consequências da busca desenfreada de modelos compósitos tem sido a tendência de cada autor procurar
tornar o seu modelo mais rico acrescentando-lhe mais faces” (2004, p. 184). Daqui que, ao adotarmos a proposta de Ellström (1984)
deixamos claro o propósito de não pretendermos criar o nosso modelo. Pretendemos, sim, evitar a “lógica da manta de retalhos” (Sá,
2004, p. 185) consequente da adoção de diferentes modelos teóricos. Assumindo a natureza polifacetada e particular do objeto de
estudo deste trabalho optamos por adotar uma perspetiva teórica capaz de agregar os modelos mais capazes de interpretar a realidade
organizacional.
111
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a) o grau de clareza e consenso dos objetivos da organização e as suas preferências;
b) o nível de ambiguidade da tecnologia e dos processos organizacionais.
A primeira faz referência aos objetivos e preferências de uma organização
atendendo à sua clareza, consistência e partilha entre os membros que a formam. Destacase a clareza e a participação nos objetivos, geradora de consenso, versus a falta de clareza
e/ou discordância no que diz respeito aos objetivos, gerando conflito112. À segunda
corresponde o grau de clareza e entendimento entre os elementos da organização e a
tecnologia e os processos organizacionais. À semelhança da primeira, também esta é
dicotomizada: tecnologia clara e transparência nos processos versus tecnologias e
processos organizacionais obscuros e ambíguos. A figura abaixo ilustra as duas
dimensões da proposta do autor posicionando os quatro modelos organizacionais de
acordo com as características dos objetivos e das tecnologias.

Figura 4: Dimensões associadas ao modelo organizacional proposto por Ellström
Geradores de consenso
Modelo racional
Modelo de sistema
social

Geradores de conflito
Modelo político
Modelo anárquico

Objetivos
Tecnologia e Processos

Fonte própria.

Analisadas conjuntamente, estas dimensões dão origem a quatro cenários úteis à
classificação dos modelos organizacionais, como se pode observar no quadro infra.
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Fullan sublinha os benefícios que podem advir de situações conflituais e de resistência no interior das organizações afirmando que
a “dissenção é vista como uma fonte potencial de novas ideias e de progressos” ao passo que “a ausência de conflito pode constituir
um sinal de declínio” (2001, p. 74).

242

Quadro 5: Uma tipologia113 dos quatro modelos organizacionais
(a) Objetivos e preferências organizacionais
Claros e compartilhados
(consenso)

(b) Tecnologia
e Processos
Organizacionais

Transparentes/
claros

Ambíguos/
não claros

Obscuros e/ou não
partilhados
(conflito)

Modelo racional
Palavras-chave: verdade,
pensamento, trabalho
orientado.

Modelo político
Palavras-chave: poder,
conflito, força.

Modelo de sistema social
Palavras-chave: confiança,
aprendizagem, colaboração.

Modelo anárquico
Palavras-chave: insensatez,
aleatoriedade, jogo.

Fonte: Ellström (2007, p. 456)

O quadro mostra que cada uma das células da tipologia equivale a um modelo de
organização, caracterizando-o um conjunto de palavras-chave.
Para o estudo da escola enquanto organização, e assumindo o seu carácter
multifacetado e paradoxal, a articulação entre modelos surge como fundamental pois só
assim nos parece ser possível dar conta da real complexidade que estas organizações em
si encerram, surgindo como a forma mais fidedigna de as percecionar e estudar. A par
dos modelos propostos devemos ressaltar um quadro de racionalidades que se vão
agrupando e identificando com as características de cada modelo, contribuindo para uma
visão mais completa e profunda da realidade. Assumimos a existência de relações
próximas e de limites pouco definidos entre as distintas racionalidades, desenhadas de
acordo com as especificidades de cada modelo organizacional. Da racionalidade
instrumental à racionalidade política, passando pelas locais e transitórias. Defendemos
que para a compreensão de organizações com o grau de complexidade das educativas
devemos considerar a existência de multirracionalidades114 “em relação direta com os
interesses, experiências e crenças individuais dos sujeitos, o que condicionará o modo de
perceber a verdade” (Carvalho, 2012b, p. 685).

113

A tipologia apresentada por Ellström resulta da classificação de questões avançadas relativas a processos decisórios de Thompson
(1967).
114
A este respeito veja-se Carvalho: “A universalidade que a monorracionalidade integra converte-se em paradoxal quando
confrontada com o problema da liberdade do homem. Ela só poderá ser se significar a inteligibilidade para outros da adoção de um
determinado procedimento por um agente em particular. Se “dadas exactamente las mismas circunstancias, el consejo racional de
adoptar una resolución determinada es el mismo para cualquier individuo” (RESCHER, 1993, p. 15), é um renunciar à nossa própria
individualidade, é passarmos a ser outro, o que torna forçoso o modo unívoco de ver a questão, pois será deveras difícil encontrarmos
dois agentes circunscritos ao mesmo condicionamento situacional. Este ideal de racionalidade enclausura o homem em si mesmo,
privando-o das suas marcas, consequência do seu enraizamento na existência vivida, apresentando-o isolado e reduzido à solidão de
uma existência pensante” (2012b, p. 685).
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O modelo racional convoca a imagem da organização educativa como burocracia
e está agregado à proposta weberiana. Este modelo evidencia o consenso e a clareza dos
objetivos que não são objeto de discussão, contando com processos e tecnologias claros
e transparentes. Para Lima,
O modelo burocrático, quando aplicado ao estudo das escolas, acentua a importância
das normas abstractas e das estruturas formais, os processos de planeamento e de
tomada de decisões, a consistência dos objectivos e das tecnologias, a estabilidade, o
consenso e o carácter preditivo das acções organizacionais (1992, p. 66).

Considerada como uma organização racional e formal, a escola apresenta algumas
das características atribuídas, de forma consensual, a esse tipo de organização (Bush,
1986; Lima, 1988; Formosinho, 1989; Hutmacher, 1995; Darling-Hammond, 2001;
Fernandes, 2015b; Pereira, 2016; Cunha et al., 2016; Carvalho, 2017a): homogeneização
dos indivíduos considerados como uma coletividade e não de forma individual; unicidade
dos objetivos; primado da estruturação permitindo prever e controlar os elementos
incómodos do funcionamento organizacional, minimizando os graus de incerteza; ou a
formalização dos procedimentos esperados para cada função115. Para além destas
podemos, ainda, acrescentar a legalidade (Silva, 2006), a hierarquia116 (Lima, 1988;
Packwood, Turner, 1998), a impessoalidade, a racionalidade e a especialização (Castro,
2012), as áreas jurisdicionais fixas e oficiais a que pertencem as escolas que, por sua vez,
são administradas por normas, regras e estatutos; os princípios de hierarquia e níveis de
autoridade graduada que garantem a subordinação e o controlo dos níveis inferiores; a
administração apoiada em documentos escritos e em regras fixas e dirigida por
funcionários legalmente contratados (Guerra, 2000; Andújar, 2001) e a sobrevalorização
da formação profissional (Weber, 1997). De acordo com Hutmacher, as escolas, ao
fazerem parte do universo burocrático, apresentam um “modo de regulação e de exercício
do poder” baseado na “crença generalizada de que é justo obedecer às leis e às regras
fixadas segundo procedimentos legais e formalizados” (1995, p. 59). Desvalorizam-se os
aspetos humanos em detrimento da eficiência instrumental, estimulando comportamentos
rotineiros, próprios da racionalidade instrumental.

A propósito das características da racionalidade burocrática Hutmacher refere: “Focault propõe que a história desta ordem
racionalizada seja lida como uma história de controlo dos corpos dos alunos: corpos mudos, sujeitos ao olhar panóptico, imóveis,
alinhados em ordem, disciplinados e anónimos” (1995, p. 60).
116
Afirma Lima que “a tónica na centralização e na hierarquia formal, a divisão das tarefas administrativas em termos rígidos de
concepção e implementação, o encadeamento sucessivo das tarefas e dos escalões burocráticos a vencer e, sobretudo, a ideia da
máxima rentabilidade e da máxima eficiência, são algumas das conhecidas máximas tayloristas aplicadas à administração do sistema
educativo” (1988, p. 59).
115
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Também Costa (1996) enumera os indicadores mais pertinentes do carácter
burocrático da escola: centralização das decisões; regulamentação pormenorizada de
todas as atividades; previsibilidade rigorosa e planificação detalhada de todas as
atividades; formalização; hierarquização e centralização da estrutura organizacional;
hegemonia dos documentos escritos; rotina pelo cumprimento do oficialmente
regulamentado; uniformidade e impessoalidade das relações humanas; uniformização da
pedagogia e conceção burocrática da função docente. Kuenzer acrescenta a formação de
professores como um sinal de que as escolas podem ser consideradas à luz do modelo
burocrático uma vez que promovem a “capacitação parcelarizada por temas e disciplinas,
agrupando os profissionais por especialidades, de modo [a] que o trabalho pedagógico
nunca seja discutido na sua totalidade, dentro do espaço de sua realização: a escola”
(2005, p. 85).
Bexiga assinala a tomada de decisões no seio das organizações educativas,
aludindo ao facto de serem as estruturas de topo que pressionam o resto da organização
no sentido de uma centralização estratégica: “Tudo é previamente decidido e previsto
através de regulamentos pormenorizados, retirando qualquer margem de autonomia a
quem executa” (2009, p. 88). Aos trabalhadores da base é-lhes retirado poder de iniciativa
pois não se lhes reconhecem capacidades decisórias, capacidades transferidas de forma
absoluta para “os membros da direção que conferem à decisão um estatuto impermeável
a qualquer discussão” (Carvalho, 2017a, p. 33). Esta conceção da escola é ainda revelada
pela forma como se encontram organizadas de modo a transmitirem um currículo baseado
em dados, orientado para a memorização e apoiado em estruturas que não permitem o
estabelecimento de relações duradouras entre professores e alunos (Darling-Hammond,
2001).
Estes e outros sinais da presença do modelo burocrático estão, uns mais visíveis
que outros, presentes nas organizações educativas. Na ótica de Motta e Pereira (2004) a
segurança e a conformidade que a burocracia procura reiterar parecem tranquilizar a
sociedade. Os frutos da escola, referem os autores, não são apenas os frutos de uma
burocracia, com todas as suas implicações. São frutos de uma sociedade burocrática,
reprodutora das relações sociais presentes nas suas bases. A escola “pode ser um lugar de
desmascaramento de conflitos, mas, via de regra, ela tem uma posição orgânica na
sociedade, que implica um trabalho sutil e continuado de preservação da ordem
estabelecida e das desigualdades nela contidas” (Estrada, Viriato, 2012, p. 24).
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Apesar de considerarmos que o AAE se distancia das restantes atividades da IGEC
pela sua natureza teoricamente mais flexível, ao analisarmos as ações decorrentes da sua
aplicação damo-nos conta de uma escola que pode tender a agir burocraticamente perante
uma ação, também ela, burocrática.
Veja-se o exemplo proveniente das orientações instituídas pelos guiões
orientadores da atividade: são construídos a nível central e aplicados a todas as escolas
do território nacional numa lógica alicerçada no princípio de aplicar a todos como se de
um se tratasse, evidenciando um carácter uniformizador e padronizado. Esta realidade,
associada à curta duração da atividade, pode enfraquecer o sucesso dos objetivos, pois
pode tender a desconsiderar as características mais específicas de cada escola, o contexto
social e económico do qual faz parte e a cultura que lhe é própria. Parece-nos que, apesar
da natureza mais flexível e dos esforços que acreditamos serem empregues por parte das
equipas inspetivas, uma visita de três dias por período é insuficiente para que se conheça
uma escola de forma efetiva. Tanto é que a base da atividade é construída a partir da
análise de documentos escritos (base dos comportamentos padronizados e das relações
impessoais entre sujeitos) e do contacto estabelecido com sujeitos pertencentes à secção
mais estreita da pirâmide hierárquica dos trabalhadores de cada organização (diretores e
professores coordenadores, preferencialmente). Considerando os objetivos a alcançar e
os meios disponíveis, a atividade de AAE pode ser excessivamente ambiciosa, correndo
o risco de não ser bem-sucedida num plano informal por, em primeiro lugar, não centrar
os esforços num conhecimento profundo de cada escola117. Conhecimento que obrigaria
a uma estada prolongada dos inspetores em cada organização e a uma análise que
ultrapassasse a análise documental que pode, eventualmente, apresentar uma realidade
fictícia.
O carácter burocrático e burocratizante desta atividade pode, ainda, ser observado
na frequência com que é desenvolvida. A frequência e o rigor na definição das datas dão
conta do carácter inflexível de que goza, favorecendo comportamentos igualmente rígidos
nos atores educativos e no funcionamento da escola. Se, por um lado, permite que estes
profissionais orientem a sua atividade de forma a responderem de forma exata e específica
às solicitações da Equipa de Acompanhamento; por outro, pode gerar comportamentos
semelhantes ao “teach to the test” de Ball (1993, p. 107), levando os atores educativos a

Considerando a realidade educativa Carvalho afirma que “Os resultados não dependem exclusivamente do decisor, mas do
indeterminismo a que a realidade está sujeita” (2017b, p. 11).
117
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prepararem-se para momentos específicos, não garantindo um trabalho sustentado e
orientado para a superação das dificuldades das escolas. Estamos em crer que, por ser
fortemente apoiado em práticas de observação documental, o AAE pode ser preparado,
quase exclusivamente, através da melhoria da documentação que é exigida e/ou da
preparação das aulas que, durante esses dias, possam vir a ser supervisionadas. Esta
metodologia abre a possibilidade de os professores considerarem que a conformidade
com as diretivas emanadas pela IGEC é suficiente e isso leva à redução da criatividade e
da participação encorajando a adoção de condutas conformistas.
O carácter mecânico e inflexível da duração e do número das visitas, o foco de
base documental que a atividade elege como basilar, e a relação privilegiada que a equipa
inspetiva cria com os elementos que ocupam posições de topo na hierarquia educativa,
põe a descoberto uma série de consequências que devem ser consideradas. A aceitação
das normas e deliberações definidas pela Equipa de Acompanhamento por parte da
restante comunidade escolar, nomeadamente os professores que ocupam a base da
pirâmide hierárquica – afastados dos processos decisórios118 aquando da formulação do
PA – pode ser um exemplo claro das consequências menos visíveis da atividade. Estes
sujeitos, em maioria numérica dentro da organização, poderão não aceitar as decisões
tomadas no âmbito do PA por, eventualmente, não se reverem e/ou não se identificarem
com elas. Ao serem afastados dos processos decisórios corre-se o risco destes
trabalhadores não aceitarem as orientações determinadas, inviabilizando e anulando os
esforços das Equipas de Acompanhamento pois “a verdade é que tomar uma decisão não
implica necessariamente passar à ação” (Carvalho, 2017a, p. 20). A reação formal da
organização perante a falta de consentimento/discordância dos subordinados face à
alteração de comportamentos e trajetórias constitui um exemplo da desconsideração do
modelo racional pela organização informal. Outro exemplo desta desconsideração pode
ser observado na forma como as datas das três visitas são calendarizadas logo no primeiro
contacto. Apesar de serem calendarizadas de acordo com o Plano Anual de Atividades e
com as dinâmicas próprias de cada instituição, a determinação das datas a tão longo prazo
revela uma ideia de escola mecanizada onde as necessidades e os problemas observados
num determinado (primeiro) momento permanecem inalteráveis, sendo passíveis de
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A propósito das decisões Carvalho assinala as consequências que a centralização dos processos decisórios pode acarretar para a
classe docente: “A centralização das decisões […] retira-lhes a possibilidade de emancipação. Só na e pela decisão poderemos
constituir-nos como homens e mulheres intervenientes, capazes de fazer parte ativa no mundo a que pertencemos ao invés de meros
espectadores” (2017a, p. 41).
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controlo através de uma programação rigorosa. Esta opção não considera as alterações
que diariamente ocorrem dentro da escola, não considera a impassividade dos sujeitos
que dela fazem parte, a sua imprevisibilidade e heterogeneidade, elementos que podem
comprometer o sucesso da atividade. A este respeito lembramos Darling-Hammond
quando se refere às políticas que legislam a prática e a tentam controlar:
las políticas que legislan la práctica son necesariamente políticas que miran hacia
atrás: descansan sobre las tecnolgías y el conocimiento disponible cuando se dicta la
legislación. Una adhesión excessivamente ciega a sus requerimientos impiede el
incremento del conocimiento y la mejora de la práctica. Las políticas que no toman
en cuenta las múltiples contingencias que suelen incidir en la toma de decisiones, o
marginan las posibilidades de la mejora desde la práctica, están abocadas a ser
inadecuadas e incluso peligrosas (2001, p. 111).

O modelo burocrático esteve na base da análise organizacional, tendo sido
apontado como uma das teorias dominantes por diversos investigadores, principalmente
no campo educativo (Pereira, 2016). Contudo, os pressupostos fundamentais onde se
apoia – a racionalidade, a estabilidade, a previsibilidade – foram postos em causa por
outros modelos conceptuais. Assim afirma Lima: “É a racionalidade burocrática que é
posta em causa, quer em termos da sua aplicabilidade ao funcionamento da escola, quer
em termos de modelo de análise para o seu estudo” (1998, p. 74) pois “exclui, sem
restrições, a interferência da dimensão afetiva, possibilitando erradicar qualquer resquício
de erro que possa contaminar a ação organizacional” (Carvalho, 2017a, p. 31). Contudo,
estas limitações não invalidam o padrão apresentado e desenvolvido por Weber (1971),
antes põem em causa a posição que defende ao afirmar que é, necessariamente, a forma
mais eficiente de organização e ao admitir a supremacia da racionalidade burocrática
relativamente às demais. Põem em causa a existência de uma racionalidade única, de
grande poder aglutinador, que reforça a natureza monolítica da organização educativa
“sustentado através da racionalidade que a priori controla e antecipa o comportamento
dos atores e que retira a possibilidade de um funcionamento heterogéneo e não
monolítico” (Carvalho, 2012b, p. 686).
Na verdade, como escreve Lima, o problema do modelo burocrático surge pelo
facto de este se concentrar
quase exclusivamente no estudo das versões oficiais da realidade […]. Contudo, uma
sociologia das organizações não poderá quedar-se pelo estudo apenas da morfologia
organizacional, das estruturas formais do poder; terá de considerar também a estrutura
informal […]. O estudo daquilo que acontece nas organizações, designadamente na
escola, mais do que o estudo daquilo que é suposto acontecer, ou que deve acontecer,
tem evidenciado um certo grau de desconexão, ou de disjunção, entre o modelo
burocrático racional e a realidade (1998, p. 77).

248

Daqui urge a necessidade de se considerarem outros modelos de análise para o
estudo das escolas pois a burocracia, enquanto forma de organização, carece de
ferramentas necessárias à administração e gestão de todo o trabalho que é necessário
desenvolver, não é capaz de lidar com os imprevistos nem de satisfazer as necessidades
variáveis dos sujeitos.
É, portanto, perante as limitações burocráticas assinaladas que surge a necessidade
de convocar o modelo de sistema social para a análise da escola enquanto organização e
para a compreensão dos processos e dos produtos decorrentes do AAE. Este modelo
concede aos atores educativos o papel de protagonistas que o modelo racional lhe
procurava retirar. Enquanto sistema de interação social, a escola é um todo organizado
do qual fazem parte personalidades interativas ligadas entre si por intermédio de uma
relação orgânica. Como refere Waller,
The school is a unity of interacting personalities. The personalities of all who meet in
the school are bound together in an organic relation. The life of whole is in all its parts,
yet the whole could not exist without any of its part. The school is a social organism
[…]. As a social organism the school shows an organismic interdependence of its
parts; it is not possible to affect a part of it without affecting the whole. As a social
organism the school displays a differentiation of parts and a specialization of function.
The organism as an entirety is nourished by the community (1965, p. 6).

Neste sentido a escola é caracterizada pela interdependência das partes, pelo
ambiente diferenciado, pela complexa rede de relações sociais e pela cultura que lhe é
própria, alicerçada num conjunto de valores compartilhados que influenciam o
comportamento individual e coletivo. Ambiente que determina “as causas do
comportamento de um indivíduo” (Brunet, 1995, p. 125) e cultura que permite distinguir
“uma organização de outra e fornece[r] aos membros um senso de identidade
organizacional” (Hoy, Miskel, 2015, p. 26).
Pettigrew (1985) considera que o contexto em que se situam as organizações é
essencial para se entenderem as estruturas e os processos de cada uma. De acordo com o
autor o contexto modela as decisões que são tomadas no seio de uma organização,
facilitando a previsibilidade da ação. Contudo,
as organizações não são elementos sociais coletivos passivos e, por sua vez, modelam
o próprio contexto, o que nos leva a traçar um quadro de interação complexa entre
organizações e contextos em permanente movimento dinâmico longe, portanto, de
configurar uma relação determinista e inequívoca (Carvalho, Vieira, Lopes, 1999, p.
6).

Muito próximo do modelo de sistema social encontra-se o modelo
(neo)institucional. Ao considerarmos este modelo, pela aproximação ao anterior, somos
impelidos a destacar os elementos culturais e sociais da sociedade no geral, e de cada
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organização, de forma particular. Ou seja, somos levadas a identificar os valores
fundamentais de determinado contexto pela influência que tem nas práticas
organizacionais, tal como o faz o modelo de sistema social.
Tanto um como o outro desafiam o paradigma racional associado ao modelo
burocrático, confrontando o pressuposto paradigmático de que o social pode ser explicado
a partir do indivíduo visto como ator racional. Sem negar a influência que os fatores
sociais têm na sociedade, nem os motivos que os sujeitos podem apresentar, o modelo
(neo)institucional considera que as instituições são independentes e autónomas, capazes
de alcançar os seus próprios objetivos e, ao fazê-lo, influenciar a sociedade. Perante a
visão da ação coletiva enquanto junção das decisões individuais, o modelo
(neo)institucional defende que os sujeitos não atuam no vazio, mas sim dentro dos
contextos institucionais que modelam as suas preferências através de uma combinação de
educação, endoutrinamento e experiência. O modelo (neo)institucional caracteriza-se
pela “dependência que as organizações têm relativamente ao seu ambiente, às pressões,
às exigências e às normas (muitas vezes inconsistentes e mesmo contraditórias) a que são
sistematicamente sujeitas” (Costa, 2009, p. 3). Este é um modelo que
tem destacado o poderoso impacto das incertezas do ambiente na estrutura e nas
respostas das organizações a tais incertezas […] enfatizando também a importância
da capacidade adaptativa das organizações. Assim, […] as organizações são
estruturadas pelo fenômeno em seus ambientes e tendem a se tornar isomórficas com
ele. Tendências isomórficas levam organizações a adotar produtos, serviços, técnicas,
políticas e programas que não resultam, necessariamente, em aumento da eficiência
ou da performance. Entretanto, esses elementos são tomados por ‘verdadeiros’, como
necessários e apropriados: eles legitimam a organização do ponto de vista interno e
externo (Cherchiglia, Dallari, 2006, p. 3).

Aplicado ao estudo da escola, o modelo de sistema social e, pelas características
que partilha com ele, o modelo (neo)institucional, ressaltam a importância do lado
humano119 dentro da organização, diferenciando-a de outras cujo objetivo essencial se
prende com aspirações económicas. Os sistemas sociais estão relacionados com as
pessoas que os formam, que agem e decidem com base nas suas motivações e objetivos,
com base nas suas necessidades e nas suas crenças, fazendo “uso de racionalidades
distintas que são fornecidas por outros modelos de organização” (Carvalho, 2017a, p. 45),
racionalidades locais e transitórias.
As escolas, enquanto sistemas sociais, são também sistemas abertos (Hoy, Miskel,
2015) por se encontrarem afetadas por normas tutelares, políticas, históricas e outras
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“São os actores no interior de um sistema que fazem da organização aquilo que ela é” (Brunet, 1995, p. 125).
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oriundas do ambiente onde se encontram. São formadas por partes, por características e
por atividades que dependem umas das outras e contribuem para a formação de um todo.
Deste modo, qualquer decisão que seja tomada por uma parte influenciará as restantes, de
modo que seremos sempre “grandemente afetados por essas decisões mesmo quando não
é uma atitude própria, mas concretizada por outros que a executam em nosso nome pelo
poder que lhes é conferido” (Carvalho, 2017a, p. 13).
Veja-se, por exemplo, as alterações que podem ocorrer a nível das dinâmicas da
direção, dos professores e, consequentemente, dos alunos e encarregados de educação
quando a tutela anuncia diretrizes e normas que interferem com uma destas partes. Ou
quando, após uma visita inspetiva, a escola tem de proceder a alterações estruturais e
organizacionais que afetam todas as partes da organização por dependerem umas das
outras. O processo por que passa a organização educativa no âmbito do AAE e da
consequente implementação do PA foca determinadas partes da escola que devem ser
melhoradas com o pressuposto de que esta alteração contribua para melhorias nas
restantes, nomeadamente que contribua para uma educação de maior qualidade. Este
modelo apresenta uma escola direcionada a objetivos que são fixados, não constituindo
matéria de discussão.
As características de sistema social das escolas são visíveis através da forma
como são estruturadas, pela divisão de trabalho e pela existência de uma hierarquia entre
os diferentes intervenientes. O modo de funcionamento do AAE vinca bem estes níveis
de estruturação da escola pois intervém junto dos atores educativos que detêm mais poder
dentro da organização (diretores/professores coordenadores), apesar do objetivo se
prender com a atuação dos professores e a aprendizagem dos alunos num contexto de sala
de aula. O pressuposto é, pois, o de que as ações que decorrerem numa determinada parte
da organização tenham consequências e implicações nas outras, uma vez que se
relacionam entre si. Apesar disso, a relação entre as partes é regida por normativos
traduzidos em regras e normas formais e informais que determinam comportamentos
refletindo uma desconsideração pelo elemento humano, em proveito de uma eficiência
instrumental.
Do ponto de vista deste modelo, as escolas possuem características de sistemas
racionais e naturais, ao mesmo tempo que desenvolvem e estabelecem relações fortes com
o ambiente externo por dependerem dos recursos e do sistema de prestação de contas que
dele decorre. Por este motivo, acabam por ser organizações cujas estruturas são formadas
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por regras e crenças próprias da sociedade a que pertencem de modo que, a forma como
respondem a essas regras e a essas crenças torna-se essencial para explicar as suas
estruturas e a sua atuação. A este propósito refere Selznick: “school is a natural product
of social needs and pressures” (1957, p. 5). Um exemplo desta realidade pode ser visto
nas escolas que se encontram em contextos sociais e económicos mais desfavorecidos
onde, devido à fraca pressão externa, exigem um desempenho inferior dos seus alunos:
“Middle-class and upper-class families demand quality education that will permit and
encourage their children to attend four-year colleges. In low-status and minority
communities, families exert less pressure on school personnel” (Dornbush, Glasgow,
1996, p. 413).
Assumindo a influência que o meio tem na organização educativa seria importante
que as ações decorrentes do AAE tivessem em conta o contexto120 onde cada escola se
insere, pois cremos ser a única forma de oferecerem um serviço de orientação e
acompanhamento ajustado às reais necessidades de cada uma. Contudo, a metodologia
usada nesta atividade, por privilegiar a análise documental, o contacto com profissionais
com cargos e estar limitada a três dias por visita, poderá não ser clara o suficiente à
compreensão da organização educativa tendo em conta o ambiente onde se insere e a
cultura que lhe é própria. Uma cultura121 que, de acordo com Daft, representa a fração
sensível e não escrita da organização:
Culture is the set of values, norms, guiding beliefs, and understandings that is shared
by members of an organization and taught to new members as the correct way to think,
feel, and behave. It represents the unwritten, feeling part of the organization. Everyone
participates in culture, but culture generally goes unnoticed. It is only when managers
try to implement new strategies or programs that go against basic cultural norms and
values that they come face to face with the power of culture (2008, p. 374).

Considerando os valores, as normas e as crenças grupais de cada cultura – elementos
essenciais na definição do comportamento organizacional – julgamos serem necessários
mais do que três dias na organização e uma metodologia que ultrapasse a análise
documental para se adquirir um conhecimento profundo sobre a mesma. Ainda acerca do
lugar de destaque que esta atividade confere à análise de documentos como meio de
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No âmbito do AAE, o contexto das escolas é analisado através dos documentos oficiais que regulamentam e orientam a organização
educativa como o Projeto Educativo, o Plano Anual de Atividades, o Relatório de Autoavaliação ou o de Avaliação Interna, o Plano
de Melhoria, o Plano de Ação Estratégica ou outros que os inspetores responsáveis pela atividade considerem necessários. Documentos
onde se evidenciem descrições mais ou menos detalhadas do contexto económico e social da escola e dos sujeitos que dela fazem
parte, que permitam a elaboração de um Programa de Acompanhamento ajustado às características de cada escola.
121
O autor acrescenta ainda: “An organization’s culture is the underlying set of key values, beliefs, understandings, and norms shared
by employees. These underlying values and norms may pertain to ethical behavior, commitment to employees, efficiency, or customer
service, and they provide the glue to hold organization members together. An organization’s culture is unwritten but can be observed
in its stories, slogans, ceremonies, dress, and office layout” (2008, p. 18).
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enquadrar a escola num ambiente e numa cultura próprias e únicas, que justifiquem e
orientem os processos e as alterações produzidas pela ação da AAE, devemos recordar
Costa quando afirma:
as organizações, neste caso, as escolas, incorporam toda uma série de orientações, de
regras do meio em que se situam (por exemplo, que é fundamental auto-avaliar-se,
que é necessário ter um projecto educativo, um projecto curricular e outras coisas…),
interiorizam esse tipo de indicações como elementos importantes para o seu
desempenho, só que, na prática, na maior parte das vezes, ritualizam-nos e eles não
passam de procedimentos de fachada porque não vinculam, efectivamente as práticas
(desarticulação entre intenção e acção) (2009, p. 6)122.

Ou seja, o destaque dado à análise de documentos como meio de enquadrar a escola num
determinado âmbito/realidade pode pôr em causa os resultados da atividade por se basear
em elementos que podem não refletir a realidade das organizações.
Para sucesso da atividade supõe-se que os objetivos definidos pela Equipa de
Acompanhamento e os meios para os alcançar sejam aceites de forma consensual por
todos os implicados no processo. Contudo, o facto de a maior parte da comunidade escolar
não ser envolvida no delineamento das estratégias do PA pode significar a existência de
conflitos quanto à sua aceitação, enfraquecendo a harmonia desejada123. Como
anteriormente referimos, o AAE parte de uma análise feita à organização educativa onde
são assinaladas as fragilidades e, a partir delas, é traçado um PA que deve ser cumprido
para êxito da atividade. A definição das estratégias a adotar e dos objetivos a atingir é
realizado pela equipa inspetiva em colaboração com a equipa124 eleita pelo elemento que
detém mais poder no seio organizacional, o diretor. O facto de esta equipa (Equipa de
Acompanhamento) ser, em primeiro lugar, escolhida pelo diretor da escola e, em segundo,
estar limitada à figura deste e daqueles que ele determinar, poderá gerar falta de consenso
em relação aos objetivos traçados125, motivando conflitos que marcam a necessidade de
adotarmos outros modelos organizacionais que nos auxiliem na compreensão das
122

Costa (2009) dá exemplos concretos de estudos empíricos reveladores de que a vontade de mudança das organizações educativas
não passa do plano das intenções. “Ou seja, as melhorias concentraram-se fundamentalmente ao nível daquilo que podemos chamar
procedimentos burocráticos. Desencadearam-se processos de auto-avaliação, fizeram-se relatórios, modificaram-se projetos
educativos, construíram-se outros documentos, registou-se tudo em atas, mas, quando se tentou saber o que se passou para a sala de
aula, as práticas efectivas, para as mudanças dos comportamentos, aí as opiniões foram, no mínimo, muito duvidosas” (2009, p. 7).
123
“Organizations are continually changing, routinely, easily, and responsively, but change within them cannot ordinarily be arbitrarily
controlled. Organizations rarely do exactly what they are told to do” (March, 1981, p. 563).
124
Para a formação desta equipa são privilegiados os diretores das escolas, enquanto responsáveis pela indução de ações de melhoria
no funcionamento da organização educativa e os coordenadores de departamento, enquanto responsáveis pela articulação e gestão
curricular. Os professores sem cargo ficarão, por este motivo, mais afastados desta atividade.
125
Lima chama-nos a atenção para o facto de, na realidade educativa, dar-se o caso de haver elementos que, mesmo sendo chamados
à participação e a um envolvimento mais comprometido com o rumo da organização estes adotarem atitudes de desinteresse e
alheamento a que o autor caracteriza de participação passiva: “Caracteriza atitudes e comportamentos de desinteresse e de
alheamento, de falta de informação imputável aos próprios actores, de alienação de certas responsabilidades ou de desempenho de
certos papéis, de não aproveitamento de possibilidades, mesmo formais, de participação. […] Não sendo indiferentes aos cursos de
acção e ao tipo de políticas e de decisões tomadas, os actores parecem descrer das possibilidades de influenciar as decisões ou recusam
o preço que para tal poderiam ser forçados a pagar, preferindo remeter o papel de luta e reivindicação para certas minorias activistas,
para uma vanguarda que ora valorizam e admiram, ora desvalorizam e criticam” (1998, p. 188).
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diferentes dimensões da realidade organizativa. O consenso aparente em torno dos
objetivos traçados ignora as dimensões políticas e ideológicas das organizações,
incorrendo-se “numa instrumentalização, mesmo que parcial, da decisão na medida em
que não se questionam os valores que a ideologia educativa dominante preconiza”
(Carvalho, 2017a, p. 43).
Recordamos Ellström que, a este propósito, tece a seguinte consideração
Em muitas organizações, incluindo as escolas, as principais demandas postas sobre a
organização pelo modelo racional estão provavelmente distantes de serem realizadas,
particularmente no caso das escolas, nas quais a diversidade de interesses e a falta de
consistência e de objetivos compartilhados têm sido notadas (2007, p. 452).

As relações de poder visíveis na teia das relações estabelecidas entre os membros
destas organizações afetam o modo de atuação de cada um, justificando a necessidade de
convocar o modelo político.

Este modelo emerge do desenvolvimento de diversas

tendências de investigação que recusam aceitar a conceção homogénea, racional e
consensual da organização, sugerindo uma visão da realidade organizacional mais
heterogénea. Privilegia o processo político próprio da atividade organizacional (Santos,
2011) onde cada organização é entendida como um sistema político em miniatura (March,
1991) ou como “arenas de luta e liberdade” (Estâvão, 1998, p. 186). Marca uma viragem
nas convicções vigentes, no campo da análise organizacional, rejeitando quer a
“racionalidade linear e a previsibilidade das imagens empresarial e burocrática, quer a
unidade de objetivos e a visão consensual da perspectiva democrática” (Costa, 1996, p.
73). Apresenta-se-nos através de uma racionalidade própria legitimada pela diversidade
dos sujeitos:
Este tipo específico de racionalidade, a racionalidade política, encontra a sua
legitimação na heterogeneidade dos indivíduos e nas suas respetivas ações. […]
racionalidade que demarca as nossas preferências ou interesses, ao mesmo tempo que
integra elementos informais que emergem das relações pessoais que se mantêm do
interior da organização […] (Carvalho, 2017a, p. 60).

É o pensamento político que nos permite analisar as características da organização
educativa sem que nos limitemos “à enumeração funcionalista de um conjunto mais ou
menos interessante de aspetos” (Nóvoa, 1995, p. 25).
Deste modo, torna-se essencial ao estudo das organizações educativas por
reconhecer cada uma delas como um espaço de disputas ideológicas, onde convergem
influências de natureza interpessoal, responsabilidades e negociações e por reconhecer as
escolas como locais onde os mecanismos de poder são usados estrategicamente pelos
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diferentes atores numa micropolítica única, patenteando a dimensão da organização como
construção social (Ball, 1989). Corroborando esta ideia, Hoy e Miskel referem que
a política é normalmente informal, muitas vezes clandestina e até ilegítima. É
ilegítima uma vez que o comportamento é geralmente concebido para beneficiar o
indivíduo ou grupo em detrimento da organização. Por isso, a política é em grande
parte fragmentadora e conflituosa, jogando indivíduos e grupos uns contra os outros
e contra a organização como um todo (2015, p. 27).

A escola, enquanto arena política, evidencia uma estrutura informal que, ao
pretender ligar os diversos atores entre si, origina, na maior parte das vezes, conflitos de
poder. O estudo da escola à luz deste modelo possibilita que os diferentes atores
salvaguardem, mediante estratégias variadas, as suas posições no seio da organização
(Pereira, 2016). Permite-nos compreender, de forma mais profunda e completa, o
comportamento de cada sujeito que, diante deste modelo, vai para além daquilo que o
papel oficial de cada um comporta.
A inevitabilidade da política na vida da organização educativa parece-nos
irrefutável pois a individualidade de cada sujeito ver-se-á, em algum momento, refletida
na tomada de posições126 que podem não refletir os interesses da instituição ao mesmo
tempo que, noutras ocasiões estes são “forçados a dançar conforme a música do jogo de
poder da política” (Hoy, Miskel, 2015, p. 27). Carvalho esclarece: “há que ter em conta
que os atores educativos não se esvaziam de si próprios no que respeita aos seus objetivos,
interesses e expectativas, por vezes de aparência fluida, ambígua e contraditória, e que os
mesmo não negam a existência de alguma margem de autonomia no contexto da
organização escolar” (2012b, p. 686).
Concordamos com Lima quando afirma que este é um modelo vantajoso por
evidenciar a heterogeneidade que caracteriza os diferentes atores educativos, muitas
vezes considerados grupos homogéneos, e ao evidenciar o grau de conflito “que pode
marcar os seus interesses e as suas acções e, até para o seu potencial de mudança” (1998,
p. 66).
Quando, na sequência de uma ação de AAE, a Equipa de Acompanhamento
delineia uma estratégia e decide que caminho a escola deve percorrer para alcançar
determinados objetivos, deve ter-se em consideração que apesar de, à partida, os objetivos
serem partilhados por todos os envolvidos, os interesses de cada grupo de profissionais
que compõem esta equipa (inspetores e professores) poderão não coincidir, gerando-se

A este propósito Carvalho refere não ser “frequente, por parte de cada membro organizacional, assumir o seu comportamento
político e, quando o fazem, não é raro encontrarem nos interesses da organização um argumento de legitimação” (2017a, p. 62).
126
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situações de conflito. Do mesmo modo que os restantes elementos da comunidade escolar,
ao serem confrontados com decisões tomadas por outros, mas que os envolvem de forma
direta, poderão ver os seus interesses ameaçados e isso causar, igualmente, situações de
conflito. Note-se que, os interesses do grupo de inspetores podem diferir dos interesses
dos diretores e, os destes, dos professores interlocutores. Da mesma forma que os
interesses dos professores interlocutores podem não ser os mesmos dos restantes
professores da escola. Como refere Carvalho,
A mudança é um dos aspetos que se afigura como um dos mais difíceis de concretizar
nas organizações, pois exige que os implicados concordem com a alteração a efetuar,
para que a decisão tomada se concretize na ação. Por isto, recomenda-se, no sentido
de facilitar esta mudança e, consequentemente, a ação que pretende introduzir,
implicar nessas decisões aqueles que por elas se vão sentir afetados (2012b, p. 687).

O êxito de novas políticas e novas estratégias de desenvolvimento organizacional
vai para além do comprometimento de alguns atores com a mudança. Assim, uma decisão
consensual tomada pelos elementos da Equipa de Acompanhamento poderá não significar
uma mudança imediata do percurso da escola pois devem ser considerados os interesses
e as posições dos elementos que, não raras vezes, são os responsáveis pela aplicação e
impulso dessas medidas de mudança. Devemos ter presente que as múltiplas perspetivas
sobre os objetivos pedagógicos construídas a partir da relação direta que cada um tem
com a conceção de educação, resultam de um quadro de racionalidades subjetivas e
concorrem para o aparecimento de pontos de vista distintos. A ideia de que as decisões
tomadas no âmbito das Equipas de Acompanhamento vão ser plenamente aceites pelos
restantes profissionais reflete o pressuposto de que as decisões influenciam e alteram os
comportamentos dos demais, estabelecendo uma ação concordante “entre o que se diz e
o que se faz, não permitindo que a dúvida se instale” relativamente à aceitação e
implementação das mudanças dando “corpo à presença de uma racionalidade formal, a
priori” (Carvalho, 2012b, p. 693). Para além disto, este pressuposto dá força à
hierarquização da estrutura organizativa pois admite que os sujeitos que definem os
objetivos e as mudanças são os mesmos que controlam as decisões de modo que, “quando
tomam as decisões supõem que controlam aqueles que transformam a decisão em acção”
(Carvalho, 2012b, p. 694), numa apologia à subserviência.
Perante esta realidade é importante estarmos conscientes de que a implementação
de reformas educativas será sempre marcada por cenários de conflito e negociação entre
atores “onde grupos distintos com interesses próprios entram em interacção com o
objectivo de satisfazer esses interesses particulares, num contexto caracterizado pela
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diversidade dos objectivos, pela existência de conflitos abertos ou latentes, e pela luta por
mais legitimidade e poder” (Afonso, 1993, p. 43).
Situamos a escola num espaço privilegiado à aplicação do modelo político onde
se confrontam uma multiplicidade de interesses que acabam por influenciar toda a
atividade organizacional. Esta análise deverá focar a análise micropolítica127 da escola
que é aquela que sublinha aspetos importantes da sua vida como os conflitos internos, as
relações de poder entre atores, as estratégias dos grupos e as relações entre a escola e
quem a representa. Aspetos que, a ver de Bexiga, “dão vida à organização educativa”
(2009, p. 93).
A perspetiva que este modelo nos traz assume que os conflitos e os desacordos
que ocorrem entre as diferentes partes e/ou atores numa organização são fundamentais
para a forma como a organização funciona. Cada ator/grupo de atores representa
interesses distintos e ideologias múltiplas. Deste modo, assume-se que a organização
educativa pode ser entendida de forma mais completa se vista como um
political processes characterised by struggle, negotiation, and compromise rather than
as technical-rational planning and decision-making processes […]. This means,
among other things, that power and the ability to mobilise power become important
resources in the organisation. It also means that the structure and orientation of the
activities, their objectives and various programmes are not primarily the results of
rational decision-making processes based on objective information but of negotiations
and compromises whose outcome is determined by internal power relations. The
organisation is thus seen as an arena in which different actors (individuals and groups)
struggle for power and limited resources with the aim of promoting their interests,
demands and operational ideas (Ellström, Kock, 2008, p. 9).

Apesar da abertura que o modelo político traz à compreensão da escola, muitas
são as ocasiões caracterizadas por ações e tomadas de decisão que gozam de uma
justificação que ultrapassa os limites da racionalidade128 enunciadas pelos modelos
anteriores, realidade que nos obriga à adoção de outro modelo – o modelo anárquico.
O modelo anárquico é associado à metáfora da anarquia organizada e foi criado
por Cohen, March e Olsen em 1972. Surge como uma das alternativas teóricas mais
radicais relativamente à visão racional da organização produzida pelo modelo burocrático
e compreende qualquer organização possuidora de objetivos129 problemáticos,
127

Costa (1996) sintetiza e clarifica aquilo que podemos considerar como dinâmicas de carácter micropolítico: a atuação dos membros
é orientada por interesses que podem não coincidir com os da organização; tendência para formação de coligações para melhor alcance
dos objetivos; desenvolvimento de formas de poder que vão para além das prescritas pela organização e decisões resultantes de
processos de negociação e de compromisso.
128
“[…] perante o avolumar de exigências e de orientações que lhes são impostas, as organizações reagem de formas diversificadas,
nomeadamente através de estratégias desconexas, duplas, ritualizadas, de modo a encontrarem os meios de, por um lado, acolherem
positivamente as exigências contextuais, conformando-se aparentemente com elas, e, por outro, manterem outro tipo de
procedimentos, por vezes, bastante desalinhado com a mensagem que vai sendo difundida” (Costa, 2009, p. 2).
129
Relativamente aos objetivos os autores elucidam: “The first is problematic preferences. In the organization it is difficult to impute
a set of preferences to the decision situation that satisfies the standard consistency requirements for a theory of choice. The organization
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tecnologias130 pouco claras baseadas nos procedimentos de tentativa/erro, e
participação131 fluida dos sujeitos (Cohen, March, Olsen, 1972). A adoção deste modelo
para o estudo das organizações educativas surge do limitado acordo existente entre os
objetivos que as organizações traçam e os meios para os alcançar, e pelo facto de os
indivíduos serem envolvidos de forma esporádica nos processos de tomada de decisão.
De acordo com Ellström (1983) este modelo é associado à insensatez, ao jogo e à
aleatoriedade, características visíveis na consideração de March que destaca o carácter
experimental do processo subjacente à tomada de decisões:
Interesting people and interesting organizations construct complicated theories of
themselves. In order to do this, they need to supplement the technology of reason
with a technology of foolishness. Individuals and organizations need ways of
doing things for wich they have no good reason. Not always. Not usually. But
sometimes. They need to act before they think (1973, p. 423).

March e Weil (2005) aludem aos que agem antes de pensar, associando-os à
mítica personagem de Miguel de Cervantes – Dom Quixote – pela forma ‘louca’ como se
desviam do comportamento padronizado, permanecendo abertos a consequências
inesperadas. O padrão de resposta é dado a partir do pressuposto de que se age de
determinada maneira por essa ação pressupor consequências boas. No entanto, através da
figura de Dom Quixote, os autores relembram-nos de que há outras formas de justificar
as decisões: agimos e decidimos de determinada forma porque essa forma revela a nossa
identidade e as ações suportadas pela essência da identidade de cada um protegem cada
indivíduo do desalento que apreciações menos positivas possam criar. Nas palavras dos
autores:
Don Quixote celebrates imagination, commitment, and joy. He reminds us of how
ambiguous reality is and how it can be subject to numerous interpretations. […] The
world also needs common sense. However, we should not infer from this that Don
Quixote should not exist. On the contrary, we must make sure that we protect the Don
Quixotes of this world, who make our lives more worth living (2005, p. 91).

Neste cenário devemos ter presente que a falta de intencionalidade na ação
concorre para uma desarticulação entre o plano das intenções e o plano da ação como,
aliás, se constata através das ações de Dom Quixote. De acordo com Bush
Ambiguity models assume that turbulence and unpredictability are dominant features
of organisations. There is no clarity over the objectives of institutions and their
operates on the basis of a variety of inconsistent and ill-defined preferences. It can be described better as a loose collection of ideas
than as a coherent structure; it discovers preferences through action more than it acts on the basis of preferences” (1972, p. 1).
130
No que refere à falta de clareza das tecnologias assim escrevem os autores: “The second property is unclear technology. Although
the organization manages to survive and even produce, its own processes are not understood by its members. It operates on the basis
of simple trial-and-error procedures, the residue of learning from the accidents of past experience, and pragmatic in ventions of
necessity” (1972, p. 1).
131
No referente à participação: “Participants vary in the amount of time and effort they devote to different domains; involvement
varies from one time to another. As a result, the boundaries of the organization are uncertain and changing; the audiences and decision
makers for any particular kind of choice change capriciously” (1972, p. 1).
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processes are not properly understood. Participation in policy making is fluid as
members opt in or out of decision opportunities (1986, p. 108).

Este modelo, pelas virtudes interpretativas que apresenta, não exclui a presença
de outros. Em vez disso, “desafia o modelo bem instalado da burocracia racional, não por
procurar sobrepor-se-lhe, mas por procurar competir com ele na análise de certos
fenómenos e de certas componentes das organizações” (Lima, 1998, p. 84). Enfatiza a
incerteza e a imprevisibilidade das estruturas organizacionais, como consequência da
instabilidade e da complexidade de uma ação organizacional (Pereira, 2016), atuando de
forma a preencher o espaço existente na organização resultante de falhas ou de
desorganização. A sua origem surge do espaço que os modelos formais deixam por
explicar acerca do funcionamento organizacional, principalmente em momentos de maior
incerteza e, nesta perspetiva, a imprevisibilidade surge como uma das características
dominante das organizações (Pereira, 2016).
Este modelo é, comummente, descrito através do uso de algumas metáforas:
anarquia organizada (Cohen, March, Olsen, 1972), o caixote do lixo (Cohen, March,
Olsen, 1972) e sistema debilmente articulado (Weick, 1976).

Quadro 6: Metáforas associadas ao modelo anárquico
Anarquia
organizada132

Organizações com preferências e objetivos inconsistentes e pouco definidos,
com procedimentos organizacionais e tecnológicos pouco compreendidos pelos
seus membros. Assenta em três premissas nucleares: a variedade, inconsistência
e não definição clara dos objetivos; a existência de uma tecnologia indefinida,
atuando na base da tentativa/erro e negligenciando a experiência acumulada; e
a participação fluída, onde variam não só os participantes, mas, também, a
dedicação e o esforço que estes dedicam a diferentes áreas de decisão (Cohen,
March, Olsen, 1972). Neste tipo de organizações os problemas e as possíveis
soluções são ambíguas e pouco compreendidas. Os responsáveis pela tomada
de decisões são, constantemente, assoberbados com novas exigências que
impossibilitam a atenção prolongada a um assunto específico (Bess, Dee,
2008).

Caixote do Lixo133

Descreve um processo onde os problemas, as soluções e os participantes optam
por uma decisão ou por outra, de acordo com um conjunto de elementos. Possui,
como característica principal a desarticulação parcial entre problemas e
escolhas/decisões (Croizier, Friedberg, 2000). Esta metáfora é associada a um
modelo explicativo para a tomada de decisões com base na figura de caixotes
de lixo onde os problemas e as soluções encontradas são “despejados” pelos
funcionários, não existindo obrigatoriamente uma relação de conexão entre os

“These properties of organized anarchy have been identified often in studies of organizations. They are characteristic of any
organization in part—part of the time. They are particularly conspicuous in public, educational, and illegitimate organizations. A
theory of organized anarchy will describe a portion of almost any organization’s activities but will not describe all of them” (Cohen,
March, Olsen, 1972, p. 1).
133
“[This model is] a choice opportunity as a garbage can into which various kinds of problems and solutions are dumped by
participants as they are generated. The mix of garbage in a single can depends on the mix of cans available, on the labels attached to
the alternative cans, on what garbage is currently being produced, and on the speed with which garbage is collected and removed from
the scene” (Cohen, March, Olsen, 1972, p. 2).
132
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problemas e as soluções, afastando-se das conceções mais clássicas de tomada
de decisão (Fernandes, 2015b). O processo de decisão é caracterizado pela
maioria das decisões não implicar a resolução de problemas; o processo ser
aberto e inconstante; constituir uma sucessão de escolhas; a relação entre os
problemas e as soluções ser desarticulada e o processo interativo; os problemas
serem resolvidos por serem importantes, mantendo-se os menos relevantes; e
pela probabilidade que existe em decisões importantes resolverem problemas
de forma menos eficaz que as decisões menos importantes acabando, o processo
decisório, por falhar (Cohen, March, 1989). Lima refere que a organização
educativa vista como caixote do lixo, tem a “vantagem de chamar a atenção
para a falta de intencionalidade de certas acções organizacionais e de contrapor
ao modelo burocrático e ao seu conhecido circuito sequencial – identificação
do problema, definição, selecção da solução, implementação e avaliação – um
outro modelo no qual as soluções resultam frequentemente de um conjunto de
elementos relativamente independentes e desligados uns dos outros, ou mesmo
de elementos acidentais” (1992, p. 75).
Sistema debilmente
articulado

Os elementos da organização são conectados por ligações fracas uns com os
outros (Fernandes, 2012), constituindo um sistema debilmente articulado. Para
Weick (1976) as escolas podem assim ser consideradas pela inexistência de
racionalidade e eficiência nos trabalhos de coordenação e nos vários níveis da
sua estrutura e rotina. Refere o autor que os procedimentos são frágeis podendo,
até, haver desarticulação entre os diferentes elementos de uma mesma estrutura
que, apesar de aparentemente integrados, na realidade trabalham de forma
isolada, resguardando dos seus próprios interesses. Tyler (1987) afirma que a
escola como sistema debilmente articulado não possui carga radical ou
revolucionária, pretende apenas constituir uma alternativa ao modelo racional.

Fonte própria.

Ao “enfatizar a ambiguidade das percepções dos actores em relação aos objetivos,
a imprevisibilidade da acção humana, a incerteza quanto aos efeitos das decisões” (Silva,
2004, p. 73), o modelo anárquico torna-se bastante adequado ao estudo da realidade das
organizações educativas. É neste sentido que March (1980) ressalta o facto de, nestas
organizações, a ação dos diferentes atores se desenvolver em diversas direções, sem
coordenação e, consequentemente, as decisões ocorrerem a partir de uma junção de
fatores orientados e influenciados pelos diferentes interesses que há em jogo e onde,
muitas vezes, se confrontam recursos desiguais de poder. Sublinhando a interação entre
atores educativos como garantia de um “grau mínimo de coesão” Carvalho refere:
Esta imagem das organizações como anarquias organizadas conduz à perceção de uma
configuração constituída por vários núcleos autónomos, porém, interdependentes, que
não põem em risco a realização do objetivo geral da organização pela interação que
mantêm entre si. Se, por um lado, isso pode acarretar o perigo de uma certa
insularidade, por outro não deixa de motivar um grau mínimo de coesão que acaba
por assegurar alguma estabilidade e coerência na base das quais se estabelece o
equilíbrio (2017a, p. 47).

As decisões, neste tipo de organizações, são
events in which problems, choices and decision makers happen to coalesce to form
temporary solutions. In a sense, then, a decision situation is a 'garbage can', into wich
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problems. Decision makers and preconceived solutions are poured and jostled until a
solution emerges that at least temporarily satisfies the organization's needs (Baldridge,
1971, p. 109).

Para Weick (1976) as escolas podem ser consideradas organizações ambíguas pela
inexistência de racionalidade e eficiência nos trabalhos de coordenação e pelos vínculos
entre os vários níveis da sua estruturação, as rotinas e os procedimentos frágeis. O autor
afirma que, em contexto educativo, verifica-se a existência de desarticulação entre os
vários atores da organização que, não obstante a aparente interligação entre eles, na
realidade funcionam isoladamente, preservando e defendendo os seus próprios interesses.
Salm, Tomasi e Amboni corroboram esta ideia ao fazerem referência às negociações e
conflitos decorrentes dos interesses dos atores envolvidos: “A pluralidade de interesses
nas organizações é percebida quando diferentes grupos tentam perseguir objetivos
diferentes e conflitantes. As decisões são mais o resultado de negociações e lutas internas
entre diversos interesses do que representação à ação racional” (2013, p. 246).
Também Lima faz referência à escola, à luz do modelo anárquico. Contudo, o
autor adverte para a importância de se clarificar o significado do conceito anarquia
considerando que
não significa má organização, ou mesmo desorganização, mas sobretudo um outro
tipo de organização (por contraste com a organização burocrática). Também não
significa uma ausência de chefe, ou de direcção, mas sim uma desconexão relativa
entre elementos da organização. Ao admitir a existência de inconsistências e de
desconexões entre estruturas e actividades e procedimentos, decisões e realizações, e
ainda ao considerar que as regras formais em vigor na organização poderão
eventualmente ser violadas muito mais frequentemente do que geralmente se admite,
o modelo da anarquia representa uma ruptura com a estreita conexão que é apanágio
da burocracia (1992, p.156).

Este não é um modelo linear (Bess, Dee, 2008). Os problemas organizacionais não
se apresentam de forma clara e as soluções não surgem em resposta a circunstâncias
específicas. As oportunidades de escolha por determinada solução nem sempre coincidem
com os momentos em que os problemas precisam ser resolvidos podendo as decisões ser
tomadas sem resolverem problemas. No limite, poderá dar-se o caso de nunca virem a ser
resolvidos ou de serem propostas soluções a situações que não constituam, efetivamente,
um problema (Hatch, 1997).
Partindo deste cenário e refletindo sobre as características da atividade de AAE,
podemos observar que o número reduzido de dias de cada intervenção pode são ser
suficiente a uma análise profunda dos problemas da escola e, isso, favorecer a resolução
dos problemas que no momento das visitas são mais visíveis sem que, no entanto, sejam
os problemas que a escola mais necessita de ver resolvidos. Devemos, até, considerar a
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possibilidade de os problemas mais graves serem ocultados das equipas inspetivas pois
considerando a disparidade de papéis que, simultaneamente, são assumidos pela IGEC,
nomeadamente o de avaliar e o de acompanhar, a escola pode ficar receosa e não ser
totalmente transparente. O intervalo de tempo com que são realizadas estas visitas pode,
do mesmo modo, contribuir para que as soluções encontradas não se adequem ao
momento em que são aplicadas, pois as soluções podem apresentar limite de validade.
Considerando o caráter dinâmico e instável de uma organização educativa, uma solução
ótima para um problema levantado num determinado momento pode deixar de o ser num
momento seguinte. Além do mais, a pontualidade das visitas não propicia um
acompanhamento genuíno da organização que é obrigada a, diária e sistematicamente,
decidir sobre como solucionar um sem número de problemas próprios de organizações
dinâmicas que, não sendo solucionados no imediato, podem estagnar a máquina
organizativa e prejudicar o alcance de determinados objetivos, sem nunca pôr em causa
o seu funcionamento. Decisões comuns do dia a dia organizacional que são tomadas num
ambiente ambíguo não só relativamente às consequências de cada alternativa, mas
ambíguas em relação aos seus objetivos e tecnologias, justificando a necessidade de ajuda
de outros atores na tomada de decisões perante determinadas circunstâncias (March,
1980). Diante este panorama Carvalho (2017a) refere que a melhor solução está
relacionada com aquela que apesar de não ser a melhor para uns, ela é a menos má e,
deste ponto de vista, podemos dizer que “a existência se vai fazendo à custa de decisões
que ora tomamos, ora deixamos de tomar, como se enquanto seres sociais não nos fosse
permitido deixar de decidir” (Carvalho, 2017b, p. 200).
Neste turbilhão de identificação de problemas/procura de soluções, algumas
decisões são tomadas e alguns problemas resolvidos, mesmo que de uma forma não
intencional. As decisões e as consequências resultantes deste modelo, afetados por uma
multiplicidade de soluções e de problemas são descritos por Cohen, March e Olsen como:
“mix of choices available at any one time, the mix of problems that have access to the
organization, the mix of solutions looking for problems, and the outside demands on the
decision makers” (1972, p. 16). As decisões devem, pois,
ser consideradas menos como fruto de um encadeamento causal entre as intenções e
os recursos de um actor e os seus comportamentos, do que como o de ‘conjugação
simultânea’ de um certo número de factores. As decisões são muito mais o fruto do
acaso que duma vontade de qualquer um dos participantes: a ordem aparente das
organizações esconde uma grande desordem (Friedberg, 1995, p. 75).
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O modelo anárquico é um modelo que tem contribuído de uma forma bastante
válida para a compreensão do funcionamento das organizações educativas, não deixando
de ser uma parte de um todo. Isto é, um dos modelos que, em articulação com outros, é
capaz de fornecer uma imagem da organização educativa mais próxima do real. As
organizações anárquicas, diz-nos March “are not bad organizations. They are not unusual.
Indeed, they are quit common” (1973, p. 396).
Conclui-se, deste modo, que de acordo com esta perspetiva,
schools are assumed to involve elements that are consistent with all four of the
organizational models distinguished […]. Thus, rather than viewing the four models
as mutually exclusive alternatives, they are conceived of here as representing
different, although complementary dimensions of the organizational reality of
schools. However, this dimensional view of organizations does not imply that all four
of the dimensions distinguished here are equally applicable to any organization, at any
point in time. On the contrary, the typology outlined in the previous section indicates
a set of conditions under which different organizational dimensions are assumed to be
differently salient. Thus, like many other phenomena, educational organizations are
assumed to show a different face under different circumstances (Ellström, 1983, p.
239).

Numa tentativa de sintetizar os quatro modelos apresentados nesta proposta,
Ellström (1983) agrupa o modelo racional ao modelo de sistema social, designando-o de
Social Interventionist Model (SI-Model), e o modelo político ao modelo anárquico com
a designação de Political-Interactive Model (PI – Model), como demonstra a figura que
se segue.

Figura 5: As quatro faces da escola em síntese

modelo racional

modelo de sistema
social

Social Interventionist Model (SI-Model)

modelo político

modelo anárquico

Political-Interactive Model (PI – Model)

Fonte própria.

É recuperando a síntese do Ellström (1983) que Lima (1998) estabelece uma
relação entre os quatro modelos, criando uma dupla possibilidade hermenêutica das
organizações que decidimos usar para a análise do nosso objeto de estudo. Para Lima “A
escola não será, exclusivamente, burocrática ou anárquica. Mas não sendo
exclusivamente uma coisa ou outra poderá ser simultaneamente as duas” (1998, p. 163).
A este fenómeno o autor denomina de “modo de funcionamento díptico da escola como
organização” (1998, p. 163). Assim esclarece:
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’Díptico’ no sentido em que é dobrado em dois a partir de um eixo constituído pelo
plano da acção e por referência ao plano das orientações para a acção, ora exibindo
mais um lado, ou face (por exemplo a face burocrática-racional, ou de sistema social),
ou outra face (a metaforicamente representada como anarquia, ou ainda aquelas mais
associadas aos modelos políticos, ou culturais e subjectivos), ora ainda apresentando
as duas em simultâneo, ainda que em graus variados de abertura ou de fechamento,
ou de presença/ausência face ao observador (2001b, p. 47).

A análise da estrutura díptica engloba os dois polos para os quais as organizações
poderão tender de forma a caracterizar “a dupla faceta de locus de reprodução e locus de
produção normativa e cultural” (Torres, 2003, p. 265). Nesta estrutura díptica a inclinação
para o polo positivo diz respeito à burocracia-racional, representando a imagem mais
frequente em termos de realidade organizacional. O polo negativo é representado pela
imagem da anarquia organizada, enquanto metáfora recente (Ribeiro, Machado, 2007).
Lima (2001b) cria um eixo de ações onde a escola como organização deve complementarse na ordem burocrática e na ordem de anarquia organizada:

Figura 6: Modo de funcionamento díptico da escola como organização

Face A:
A escola como organização

ANARQUIA (-)
ORGANIZADA

- ambígua
- arena política
- sistema debilmente
articulado
- cultura subjetiva
(…)
Conceitos:
- articulação fraca
- disfunção
- ambiguidade
- subjetividade
- desordem (…)
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I
X
O
D
A
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Face B:
A escola como organização
- burocrática
- sistema social
- mecanicista
- organismo
(…)
Conceitos:
- articulação forte
- conjunção
- certeza
- objetividade
- ordem (…)

(+)
BUROCRACIA
RACIONAL

Fonte: Lima (2001b, p. 48).

Esta visão da escola possibilita considerar as dimensões racional, ambígua e conflitual
enquanto características organizacionais reveladoras de diferentes aspetos de uma mesma
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realidade (Silva, 2011), confirmando-se uma “estruturação teórica de interpretação e do
funcionamento das organizações educativas com base em modelos e princípios
antagónicos” (Fernandes, 2015b, p. 257). A este propósito, lembra-nos Morgan: “Então,
uma análise eficaz, assim como uma leitura eficaz, fundamenta-se na capacidade de
realizá-la, levando em conta as teorias ou explicações rivais, em lugar de ficar
comprometido com um ponto de vista fixo e inabalável” (2006, p. 6).
Neste cenário, e retomando o propósito deste estudo empírico, a lente racionalburocrática para a análise das organizações educativas parece-nos essencial quando o
propósito é o de perceber as alterações que ocorrem dentro desta organização que é
pública e está integrada num sistema tradicionalmente centralizado. Centralizado ao
ponto de, por meio dos decretos e normas estipuladas centralmente, aparentar um controlo
capaz de monitorar os pormenores mais pequenos. Contudo, perante a manifestação de
eventuais desvios134 ao regulamentado o modelo anárquico encontra o seu lugar ao tentar
clarificar a sua origem e as causas que justificam os eventuais desvios. Ou seja, esta
organização tanto é palco de ações fiéis às normas racionais e burocráticas e respeita a
lógica normativa, como tem momentos em que esta ligação é rasgada e são produzidas
regras alternativas, relembrando-nos de que a “realidade é dinâmica e que algo de novo
pode surgir inesperadamente e de forma aleatória” tendo em conta “os vários aspetos de
uma realidade e as interações que as unem” (Carvalho, 2017a, p. 53).
Desta feita, ao procurarmos compreender o impacto que o AAE tem nas
organizações educativas e na qualidade do serviço prestado, atenderemos aos contributos
dos quatro modelos propostos por Ellström (1983) apesar de centrarmos o nosso foco no
modo de funcionamento díptico de Lima (1998). Defendemos a interação entre
paradigmas e a suavização da rigidez dos seus limites, recorrendo ao contributo de
diferentes teorias explicativas do comportamento organizacional, articulando o carácter
coletivo e o pessoal (Chanlat, 1996), o racional (Weber, 1997) e o irracional (Gault,
1996), o formal e o informal (Castro, 2012) da ação humana na escola pois, como refere
Sá,
manter o celibato forçado de um qualquer modelo teórico pela simples razão de
preservar a sua ‘pureza’ afigura-se-nos tão insustentável quanto embarcar numa
poligamia irrestrita em nome de uma proficuidade duvidosa. Defendemos, por isso,
Referindo-se precisamente a estes desvios afirma Lima: “[…] muito do que parecia ajustável a uma perspetiva da escola como
organização (exclusivamente) burocrática se demonstrava agora mais problemático. Perante o crescente número e importância de
novos elementos recolhidos que haveriam de engrossas o grupo das excepções e dos exemplos de não conformidade burocrática, a
escola estudada só poderia vir a transformar-se num imenso universo de casos excepcionais, onde muito mais do que teoricamente
seria admissível escapar à reprodução burocrática e a um quadro de orientação formal-legal cuja importância teórica se tinha
provavelmente inflacionado” (1996, p. 161).
134
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que se impõe tanto a necessidade de evitar a lógica da manta de retalhos, resultado de
diferentes remendos teóricos, como reconhecendo o carácter polifacetado da realidade
organizacional (2011, p. 154).

Teremos ainda presente que, relativamente à ação que subjaz o AAE, devemos contar
com várias racionalidades, “mais instrumentais ou mais emancipatórias, pois em tais
condições de incerteza, de exigência de imediatez e aleatoriedade da ação, não há
garantias sobre o modo como determinada decisão se irá revelar em termos de resultado”
(Carvalho, 2017a, p. 53). Como refere Morgan, “Uma organização adota muitas
racionalidades porque a racionalidade é sempre baseada em interesses e muda conforme
a perspectiva adotada” (2006, p. 210) ou, como afirma Mintzberg (1985), é impossível
pensar uma organização sem confrontos, debates, divergência, desafios e alianças. Tornase difícil, se não impossível, a adoção de uma racionalidade em detrimento das outras.
Torna-se difícil chegar a um acordo relativamente à racionalidade pois a um fim podemos
sempre contrapor outro, baseado noutro sistema de valores. As preferências, o
temperamento, as experiências passadas de cada sujeito contribuirão para a adoção de
posições distintas e significados múltiplos relativamente à mesma realidade,
impossibilitando o entendimento das organizações educativas como sistemas puramente
racionais.
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Partindo das características e particularidades metodológicas da atividade em
estudo, este capítulo propôs-se analisar a escola enquanto organização. Para tal
recorremos ao modelo síntese proposto por Ellström (1983) e ao modo de funcionamento
díptico apresentado por Lima (2001b).
A abordagem multiparadigmática que aqui fizemos permite-nos descrever várias
interpretações possíveis da realidade educativas na certeza de que as falhas que um
modelo possa apresentar, sejam compensadas pela visão interpretativa do(s) outro(s).
Esta visão permite requerer teorias opostas e, a partir das tensões criadas, fazer surgir
outras mais extensivas e multifacetadas, mais adequadas à multidisciplinaridade do
campo organizacional uma vez que as zonas de mudança entre os diferentes paradigmas
são compreendidas como pontos de contacto posicionados nas fronteiras paradigmáticas,
permitindo a ligação entre elas.
Concluímos com a convicção de que a ação organizacional consequente do AAE
resulta de um funcionamento fomentado pela conexão e/ou desconexão entre objetivos,
estruturas, atividades e recursos que, paralelamente, percorrem a dinâmica de cada
organização, numa relação de coexistência que a mantém em funcionamento. Fenómeno
que nos permite afirmar que a organização educativa não se encerra na singularidade das
características de um modelo é, antes, manifestação de um hibridismo impreciso “que se
confunde com as multirracionalidades que legitimam a complexidade da sua dinâmica
organizacional” (Carvalho, 2017a, p. 78). Multirracionalidades que
pressupõem outras e novas formas de pensar e de agir, permitindo que a relação
que entre elas se estabelece não nos obrigue a considerar que a ousadia, a
criatividade e a resistência aí não têm lugar, multirracionalidades que integram
uma pluralidade de lógicas de ação que supõem perceções divergentes (Carvalho,
2012b, p. 698).

E esta parece-nos ser a forma possível de conferir sentido à complexidade da dinâmica
organizacional das escolas.

267

268

CAPÍTULO IV
METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO
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Partindo da ideia defendida por Patton (2002) de que o propósito do investigador
é a força impulsionadora e controladora da pesquisa científica, e de que as decisões
metodológicas devem fluir do propósito inicial, pretendemos que este capítulo clarifique
o propósito que nos moveu na realização deste trabalho, por forma a melhor
compreendermos as escolhas metodológicas seguidas.
Assim

sendo,

propomo-nos

apresentar

e

justificar

os

fundamentos

epistemológicos e metodológicos que elegemos para realizar este estudo. Realizamos
uma breve contextualização dos paradigmas de investigação e explicitamos o que se
entende por investigar no campo das ciências da educação. Depois de apresentarmos a
problemática da investigação, identificamos os objetivos e as questões que nortearam a
realização do estudo e que justificam os métodos e as técnicas de investigação utilizados,
quer sejam de recolha, quer sejam de análise de dados. Concluímos com a caracterização
do contexto de cada uma das unidades de análise, sem esquecer as questões relacionadas
com a problemática da fiabilidade e validade do processo de investigação.
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1. Investigação científica
A afirmação de Popper de que
El hombre de ciencia, ya sea teórico o experimental, propone enunciados – o sistemas
de enunciados – y los contrasta paso a paso. En particular, en el campo de las ciencias
empíricas construye hipótesis – o sistemas de teorías – y las contrasta con la
experiencia por medio de observaciones y experimentos. Según mi opinión, la tarea
de la lógica de la investigación científica – o lógica del conocimiento – es ofrecer un
análisis lógico de tal modo de proceder: esto es, analizar el método de las ciencias
empíricas (1980, p. 27),

afasta a investigação científica de qualquer atividade rotineira ou repetitiva. Confere-lhe
uma dimensão instrumental pela capacidade que tem de obter novos conhecimentos sobre
o mundo, de o explicar e interpretar, ao mesmo tempo que permite transformar a
realidade.
O conhecimento científico não é uma extensão ou um aperfeiçoamento do
conhecimento não especializado135, como se do aumento do campo de visão se tratasse. É
antes um conhecimento de natureza especial, na medida em que propõe e arrisca
conjunturas que ultrapassam o conhecimento não especializado, elaborando os seus
próprios cânones de validez (Bunge, 2004). No entanto, ambos os tipos de conhecimento
aspiram a ser racionais e objetivos. São críticos e pretendem ser coerentes. Do ponto de
vista de Bunge (2004), os enunciados científicos, à semelhança dos do senso comum,
mais não são que opiniões. Mas são opiniões fundamentadas e contrastantes, em vez de
arbitrárias, impossíveis de testar e de comprovar. Porém, como assinala Arias (2012), em
determinadas situações, o conhecimento não especializado pode servir de base à
construção do conhecimento científico, pois uma crença pode ser investigada e
posteriormente comprovada.
Sem desvalorizar a validade do conhecimento não especializado no trabalho do
dia-a-dia, na vida social e na prática educativa quotidiana, a investigação científica
aponta-nos para uma via alternativa que permite conhecer a natureza dos fenómenos em
forma de conhecimento científico (Puig, Alzina, 2004). Ou seja, oferece-nos um tipo de
conhecimento que, distinguindo-se do primeiro, é demonstrável e aceite como verdadeiro
por qualquer pessoa.

135

Com conhecimento não especializado referimo-nos ao conhecimento de senso comum, ao conhecimento que surge da opinião ou
de experiências particulares dos sujeitos. Na maioria dos casos adquire-se de forma casual e não intencional. Consequentemente, este
tipo de conhecimento não é sujeito a verificações, transmite-se de geração em geração permanecendo em forma de falsa crença (Arias,
2012).
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Investigar cientificamente um fenómeno educativo encerra em si especificidades
próprias do objeto de estudo sobre o qual se debruça, facto que permite afirmar que
“Investigar em educação não é o mesmo que investigar numa outra área qualquer do
social” (Amado, 2017, p. 21), pois a complexidade e a singularidade dos fenómenos
sociais e educativos não são passíveis de serem reduzidos a explicações baseadas em leis
predizíeis e controláveis. Estudar cientificamente um fenómeno educativo é
descrever, explicar, levantar novos problemas teórico-práticos, compreender os
problemas internos e os condicionamentos de qualquer prática educativa ou formativa,
que atendendo a níveis de interação como os que se verificam no frente a frente entre
educador e educando, quer atendendo aos níveis mais amplos, como os de gestão e
administração organizacional ou de administração política e económica do sistema
educativo (Boavida, Amado, 2008, p. 197).

Às investigações no campo educativo cabe, ainda, a análise da
evolução, tanto presente como passada, das referidas práticas educativas e formativas,
bem como contribuir para a elaboração de um conjunto de saberes e de técnicas que
suportem cientificamente as decisões, aos mais diversos níveis, destinadas a melhorar
os condicionalismos, os processos e os efeitos daquelas práticas, contrapondo-as às
‘receitas’ geralmente sem base, do senso comum, e tomando uma atitude crítica contra
os obstáculos de qualquer ordem que impeçam aquelas melhorias (Boavida, Amado,
2008, p. 197).

Investigar cientificamente um fenómeno educativo implica, deste modo, um
comprometimento moral do investigador para com a melhoria e a transformação dos
sujeitos educativos, das organizações e, em última instância, da sociedade em geral
(Miguel, 1988; Puig, 2004). Implica que sejam ultrapassadas as fronteiras do
conhecimento que já existe, atravessando áreas menos conhecidas, no intuito de
“promover a educação ajudando-a na realização do seu fim, que é o desenvolvimento
holístico da pessoa” (Sousa, 2009, p. 29).

1.1. Problemática de investigação
Destacando o valor associado à formulação de novos problemas no campo
científico e à criatividade e imaginação que lhe estão associadas, referem Einstein e
Infeld:
Galileo formulated the problem of determining the velocity of light, but did not solve
it. The formulation of a problem is often more essential than its solution, which may
be merely a matter of mathematical or experimental skill. To rise new questions, new
possibilities, to regard old problems from new angle, requires creative imagination
and marks real advance in science (1967, p. 95).
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Os fenómenos educativos, amplamente estudados por investigadores do campo das
ciências humanas e sociais são, não raras vezes, problemas velhos (usando a expressão
dos Einstein e Infeld) analisados múltiplas vezes, a partir de diferentes ângulos e
perspetivas sem que, contudo, possam ser considerados esgotados na sua análise. Freires
corrobora esta ideia afirmando que “Em educação, as transformações decorrem, em certas
alturas, a partir de momentos de looping, sem que quase possamos perceber que depois
de uma longa jornada, regressamos aos mesmos dilemas” (2019, p. 7). Na mesma linha
de pensamento, e evocando Galileu, Stake refere:
Galileo did not reveal all those characteristics in his astronomical journals, but his
thinking emphasized that even the most regular events, the movement of earth and
stars, were available for reinterpretation. He relied upon his own experience, and he
respected contexts. He did not study human beings formally, so he did not emphasize
the personalistic side of qualitative research (2010, p. 31).

Um fenómeno específico pode, deste modo, ser estudado de diferentes prismas,
em diferentes alturas e por diversos sujeitos que, pelas características únicas que detêm
próprias da subjetividade humana, permitem que ele seja reestudado e reinterpretado. No
plano teórico, o objeto de estudo deste trabalho é determinado pela abordagem que
fazemos aos conceitos de avaliação e autoavaliação, gestão democrática, autonomia e
descentralização. Abordando o conceito de gestão democrática nas escolas públicas
portuguesas, focamos o papel da IGEC ao deixar de exercer funções puramente
fiscalizadoras e burocráticas, para passar a ter uma atuação mais democrática e
participativa, não ocultando o facto de as mudanças ocorrerem entre tensões, conflitos e
ambiguidades próprias das especificidades e complexidades do cargo.
À IGEC, enquanto organismo complexo devido à alta burocracia, está associada
a rigidez comportamental, e consequente racionalidade instrumental, fragilizadora da
espontaneidade dos inspetores, reduzindo-lhes o campo de decisão (Rodrigues, 2016).
Contudo, se atividades de Controlo ou Ação Disciplinar espelham a tendência burocrática
deste organismo, as de Acompanhamento mostram que esta se desenvolve para além desta
tendência, sendo-lhe atribuída alguma autonomia na concretização das suas
incumbências. Esta autonomia torna-se imprescindível pois, oscilando entre a obrigação
das exigências burocráticas e as próprias do seu quotidiano, estes profissionais veem-se
num limbo entre o cumprimento do papel oficial e do papel real, podendo tornar a sua
atuação difusa por responderem a tantas solicitações (CNE, 2015b).
Focando os novos paradigmas educacionais, espera-se que o inspetor tenha
compromisso, competência e sabedoria, para rejeitar o autoritarismo do passado e adotar
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posturas que contribuam para a melhoria da qualidade da educação (Abreu, 2012), pois o
contexto escolar reclama uma atuação flexível e democrática destes profissionais, a quem
se pede uma visão sistémica e mais humanizada da escola.

1.2. Questões de investigação
Neste estudo procuramos conhecer o modo de funcionamento da atividade de
AAE bem como as perceções136 de professores, diretores e inspetores da IGEC acerca do
impacto que a atividade tem na melhoria da qualidade da educação, traduzido no
desempenho da escola e no sucesso educativo dos alunos. Partindo daqui, e tendo em
conta que a investigação na área da inspeção em educação em Portugal tem assumido um
caráter isolado137, carecendo, na nossa perspetiva, de informação aprofundada,
pretendemos, igualmente, alcançar um conhecimento mais amplo acerca da inspeção e da
ação dos inspetores, tomando conhecimento das perceções que essa ação produz nos
diretores e nos professores, por forma a caracterizar o serviço inspetivo prestado. Foi
nossa pretensão que este estudo se assumisse como um mecanismo reflexivo sobre a
intervenção da inspeção, impulsionando o desenvolvimento de práticas mais eficazes, que
respondam às necessidades e exigências das escolas e dos atores que nelas trabalham.
Das motivações apresentadas surgiu a seguinte pergunta de partida:
Quais as perceções de diretores, professores e inspetores relativamente ao impacto da
atividade de AAE realizada pela IGEC à escola pública portuguesa, no âmbito do 1.º
Ciclo do Ensino Básico?

Esta pergunta de partida é subsidiária de outras que permitiram um maior aprofundamento
da temática em causa, apresentadas em baixo de acordo com a incidência de cada uma:

136

O conceito de perceção, do ponto de vista filosófico, faz parte da história do pensamento ocidental, através da contribuição de
vários pensadores - Aristóteles, Telésio, Decartes, entre outros – que se dedicaram à reflexão do significado deste vocábulo, assim
como as implicações em resposta aos dilemas impostos pelo conhecimento. A perceção surge, assim, associada a temáticas
importantes relacionadas com o conhecimento, o pensamento, a reflexão, a verdade, o juízo, o real, o imaginário e a problemática do
ser. Não sendo nosso propósito a exploração das contribuições filosóficas dos autores, passaremos a adotar uma definição mais
simplificada do termo. Para tal, tomaremos a apresentada por Amado para quem o conceito de “Perceção: [significa um] processo
psicológico através do qual formamos representações do mundo exterior” (2017, p. 43). Convocamos, ainda, a visão de Husserl (2006)
para quem as perceções sobre determinado objeto/fenómeno são reais e constituem verdades, não existindo uma perceção mais
autorizada do que outra. E, evidenciando a importância que damos ao contexto dos sujeitos na elaboração das suas perceções,
acrescentamos a definição apresentada por Merleau-Ponty (1999) para quem a perceção não pode ser neutra, imparcial ou pura. Do
ponto de vista deste autor a perceção é influenciada e contagiada pela cultura e pela sociedade de quem perceciona, questões que
devem ser tidas em conta se o objetivo for o de perceber as perceções de determinado sujeito.
137
Daqui se excluem os estudos científicos que têm como objeto de estudo a atividade de AEE, também da responsabilidade da IGEC.
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• Importância atribuída
- De que forma professores e diretores veem a IGEC e que importância atribuem ao
trabalho que desenvolve?
- Os professores e os diretores reconhecem importância à atividade de AAE?
• Relação:

- Como se caracteriza a relação entre professores e inspetores no âmbito do AAE?
- Quais as perceções dos participantes a respeito da adequação da formação dos
inspetores às exigências inerentes a esta atividade?
• Impacto:

- Quais as perceções dos participantes a respeito da metodologia usada na
implementação do AAE?
- Quais as perceções dos participantes a respeito do impacto do AAE nas diferentes
áreas de intervenção da atividade?
- Impulsiona a adoção de práticas supervisivas?
- Impulsiona o trabalho colaborativo entre docentes?
- Impulsiona a adoção de práticas pedagógicas inovadoras?
- Impulsiona a reflexão sobre as práticas pedagógicas?
- Impulsiona melhorias ao nível dos resultados escolares dos alunos?
- Que impacto tem o AAE ao nível do comportamento dos alunos?
- Confere mais autonomia às organizações educativas?
- Que alterações devem ocorrer, do ponto de vista dos participantes, no sentido de
tornar a atividade mais eficiente?

1.3. Objetivos

Assumindo as diferentes funções da IGEC, os professores lamentam a inexistência
de uma ação de acompanhamento mais voltado para a componente pedagógica, alegando
a sua importância na procura de soluções para os problemas diários e na melhoria do
processo de ensino/aprendizagem (CNE, 2011; Terrasêca, 2011; OECD, 2012b; Joana,
2013; García, 2013; Pereira, 2014; Mouraz, Valadas, Pacheco, 2015; Parente, 2015;
Carvalho, Joana, 2019). Nesta medida, a grande finalidade deste estudo centra-se numa
reflexão rigorosa e cuidada sobre o funcionamento da IGEC e os desafios que enfrenta na
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implementação de metodologias de trabalho que fomentem a intervenção dos elementos
da comunidade escolar na conceção e implementação de medidas que visam a melhoria
da qualidade da educação, fundamento da atividade de AAE. Por outro lado, pretende-se
problematizar a origem de tais dificuldades e as suas possíveis causas.
Nesse âmbito delineamos os seguintes objetivos específicos, de acordo com o
respetivo campo de incidência:
 Importância atribuída:
- Conhecer as perceções dos professores e dos diretores a respeito da pertinência das
funções da IGEC, numa perspetiva global;
- Conhecer as perceções dos inspetores a respeito do trabalho que desenvolvem;
- Aprofundar o conhecimento acerca das perceções que os professores, diretores e
inspetores possuem sobre a atividade de AAE;
 Relação:
- Aprofundar o conhecimento sobre a relação que se estabelece entre os diferentes
profissionais e sobre a clareza das comunicações entre as partes;
- Conhecer que tipo de formação é dada aos inspetores no sentido de atuarem no AAE;
- Perceber de que forma os diferentes intervenientes (professores, diretores e
inspetores) consideram que a formação que os inspetores recebem é adequada à
implementação do AAE;
 Impacto
- Refletir sobre a metodologia usada no AAE:
- Perceber de que forma as escolas e os inspetores se preparam uma atividade
deste âmbito;
- Conhecer a metodologia usada pela IGEC na obtenção de um conhecimento
efetivo sobre a realidade da escola a apoiar;
- Conhecer a metodologia usada pelos diretores na nomeação dos professores
interlocutores;
- Conhecer os níveis de participação dos restantes professores;
- Perceber quais as vias de comunicação existentes entre a equipa de inspetores
e a comunidade escolar;
- Conhecer as perceções dos intervenientes a respeito do impacto da atividade na
aquisição de competências relacionadas com a atuação estratégica por parte das
escolas;
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- Perceber as perceções dos participantes a respeito do impacto do AAE no impulso de
práticas supervisivas e do trabalho colaborativo entre docentes;
- Conhecer as alterações que, do ponto de vista dos participantes, ocorrem ao nível das
práticas pedagógicas dos docentes, na sequência da atividade;
- Conhecer as perceções dos participantes a respeito do impacto da atividade na
melhoria dos resultados escolares dos alunos;
- Conhecer as perceções dos envolvidos a respeito da influência do AAE no
comportamento dos alunos;
- Conhecer as perceções dos participantes a respeito do impacto do AAE na autonomia
das organizações educativas;
- Conhecer as alterações que os diferentes intervenientes fariam à atividade de AAE
no sentido de a tornar mais eficiente;
- Contribuir para a identificação de eixos de ligação entre as perceções de professores,
diretores e inspetores, traduzindo-se num conjunto de formas de atuação que se
pressuponham eficazes e respondam às necessidades dos agentes educativos.

2. Opções metodológicas

A metodologia é a ciência que estuda o método. O termo metodologia provém do
grego méthodos que significa método e do sufixo -logia que deriva de logos que se traduz
como “ciência, estudo, tratado” (Corona, 2016, p. 85). Este conceito encerra em si um
conjunto de métodos e técnicas de rigor científico que se aplicam sistematicamente
durante um processo de investigação, por forma a alcançar um resultado teoricamente
válido.
Corona (2016) refere que a metodologia é um instrumento que relaciona o sujeito
com o objetivo da investigação. É uma espécie de caixa de ferramentas que permite uma
aproximação ao fenómeno e ao problema com a intenção de o explicar. Considera que a
metodologia guia e orienta a investigação na medida em que dela fazem parte uma série
de passos sequenciais138, ordenados e orientados para a explicação de um fenómeno. Ou

138

Dewey (1910) estabelece um conjunto de etapas que diz serem seguidas num processo de investigação científico: (1) identificação
de um problema/dificuldade; (2) redação de um enunciado que defina o problema/dificuldade; (3) sugestão de uma possível solução;
(4) elaboração racional da ideia; e (5) corroboração da ideia e comprovação. As etapas sugeridas podem ser traduzidas em (1) definição
do problema e revisão bibliográfica que o sustente; (2) formulação de hipóteses (no caso de as haver) e respetivas consequências; (3)
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seja, o que deve guiar o caminho metodológico deve ser o fenómeno em estudo, as
questões formuladas e os objetivos fixados. Aludindo a esta questão, assim afirma Stake:
Your research question should be more important to you than your research method.
What you are studying should be more important than how you are studying it. Of
course, some of us, maybe all of us, enjoy particular ways of seeking understanding
of how things work. But our understandings would be fragmented and context-bound
if we organized our thoughts around our methods (2010, p. 71).

Importa, pois, perceber que a metodologia que definimos e usamos partiu do objeto de
estudo e dos objetivos estipulados, e não o contrário. A este respeito atente-se no excerto
retirado da obra O Capital onde Karl Marx distingue entre trabalho humano e a atividade
instintiva da espécie animal:
Uma aranha executa operações semelhantes às do tecelão, e a abelha envergonha mais
de um arquiteto humano com a construção dos favos das suas colmeias. Mas o que
distingue, de antemão, o pior arquiteto da melhor abelha é que ele construiu o favo na
sua cabeça, antes de o construir em cera. No fim do processo de trabalho obtém-se um
resultado que já no início existiu na imaginação do trabalhador e, portanto, idealmente
(1996, p. 298).

O autor acrescenta que, para que tal se cumpra, “Além do esforço dos órgãos que
trabalham, é exigida a vontade orientada a um fim, que se manifesta como atenção durante
todo o tempo de trabalho” (1996, p. 298). Conscientes da importância desta atenção
permanente ao trabalho orientado para um fim, definimos o caminho metodológico que
consideramos mais vantajoso percorrer. As opções que passamos a apresentar surgem,
deste modo, fruto de um exame rigoroso, criterioso e objetivo de todas as possibilidades
que a ciência nos oferece no campo da metodologia da investigação, e da relação mais
benéfica entre elas e os objetivos que inicialmente fixamos.
O presente trabalho, de natureza qualitativa, envolveu cinco AE da Área
Territorial da Inspeção Norte (ATIN) onde foi implementada a atividade de AAE no ano
letivo 2017/2018.
Pela parca investigação que este objeto de estudo tem tido – principalmente num
panorama nacional, como observámos no capítulo II – desenvolvemos um estudo
exploratório139 com o objetivo de proporcionarmos uma visão mais holística acerca do
problema, aprofundar os conceitos sobre a temática e identificar, relatar e descrever as
características dos sujeitos participantes. Inserida no paradigma fenomenológicointerpretativo (Amado, 2017), foi nosso propósito substituir as noções científicas da

seleção do caminho metodológico mais adequado; (4) formulação e verificação das hipóteses e/ou recolha dos dados; e (5)
interpretação dos resultados e possível generalização.
139
De acordo com Arias (2012), a investigação exploratória é aquela que se usa quando o tema ou o objeto ainda não foi muito
estudado. Os resultados deste tipo de investigação constituirão uma visão aproximada do objeto/fenómeno em estudo.
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explicação, previsão e controlo do positivismo, pela compreensão, significado e ação,
transfixando o mundo pessoal dos sujeitos dos diversos contextos. As opções tomadas ao
longo da realização deste estudo tiveram como pano de fundo as recomendações de Lüdke
e André para quem:
o pesquisador deve estar sempre atento à acuidade e veracidade das informações que
vai obtendo, ou melhor, construindo. Que ele coloque nessa construção toda a sua
inteligência, habilidade técnica e uma dose de paixão para temperar (e manter a
têmpera!). Mas que cerque o seu trabalho com o maior cuidado e exigência, para
merecer a confiança dos que necessitam dos seus resultados (2005, p. 9).

2.1. Paradigma fenomenológico-interpretativo
Qualquer que seja o objetivo de um estudo científico, independentemente do
paradigma a que pertence, o fim último há-de ser sempre o de apresentar o fenómeno da
forma o mais clara, objetiva e próxima do real possível. Contudo, Vain (2012) chama-nos
a atenção para a necessidade de, num âmbito interpretativo, renunciarmos à
objetividade140 absoluta e focarmos a atenção na interpretação da realidade. Refere o autor
que
Hacia 1932 Heisenberg recibió el premio Nobel de Física al formular el Principio de
Incertidumbre. Este autor mencionaba que “Lo que estudias, lo cambias”. Varios años
más tarde, el cantautor español Ismael Serrano, decía al presentar una canción:
En 1927 un matemático formulo un principio, lo llamó principio de incertidumbre,
decía algo así como que nada puede predecirse com exactitud, siempre queda un
margen de incertidumbre en el conocimiento humano. […] El principio está
relacionado con el hecho de que el observador, por el mero hecho de ser testigo influye
en la realidad que está observando, la altera e introduce una variable de
indeterminación (2012, p. 39).

Argumentação corroborada por Amado que alega que desde cedo
se percebeu que o mundo humano era muito mais do que aquilo que se podia conter
dentro dos apertados critérios de análise do paradigma positivista, hipotéticodedutivo; e se percebeu, igualmente, que o próprio fenómeno educativo, entre muitos
fenómenos humanos, não cabia nesses critérios, a não ser por um processo
simplificador, incapaz de traduzir a realidade na sua totalidade (2017, p. 30).

140

Popper utiliza a objetividade para indicar que o conhecimento científico é justificável. Para o autor, se uma justificação é objetiva
é porque pode ser comparada, aferida e compreendida por qualquer pessoa. Se algo é válido, acrescenta, significa que a sua
fundamentação é objetiva e suficiente. Isto apesar de considerar que “las teorias científicas no son nunca enternamente justificables o
verificables, pero que son, no obstante, contrastables. Diré, por tanto, que la objetividad de los enunciados científicos descansa en el
hecho de que pueden contrastarse intersubjetivamente” (1980, p. 43). Ainda acerca da luta pela objetividade no campo da investigação
científica no geral, e no da investigação qualitativa, de um modo mais particular, Eisner afirma: “La subjetividade es una noción tan
molesta en la comunidade de investigadores educativos que hemos creado normas linguísticas para reducir su presencia. Nos referimos
a nosotros mismos como el investigador o utilizamos la primera persona del plural. Hasta hace poco tiempo, la primera persona del
singular – yo, me, mi – estaba proscrita en los artículos de investigación. Hablamos de sujetos, no de personas, o, como mucho
remotamente, utilizamos la letra S para referirnos a ellos. En resume, formalizamos nuestro lenguje tanto como sea possible para
despersonaliza nuestra presencia en los trabajos elaborados. […] Nuestras tradiciones discursivas intentan crear la ilusión de que
proporcionamos ontologicamente una imagem de espejo objetiva de lo que realmente está ahí fuera” (1998, p. 61).
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Nesta linha de pensamento, e como defendem Bogdan e Biklen (1999), aquilo que os
investigadores qualitativos devem procurar fazer é a realização de um estudo, o mais
objetivo possível, sobre os estados subjetivos dos seus participantes, através de métodos
e técnicas científicas rigorosas. Isto, considerando que a realidade não é objetiva nem
apenas uma única e admite uma “apreensão subjetiva e tantas interpretações da realidade
quantas os indivíduos que a consideram” (Sousa, 2009, p. 31).
A este propósito, Denzin e Lincoln (2018) afirmam que todos os investigadores
são interpretativos, uma vez que são guiados por um conjunto de crenças e sentimentos
sobre o mundo e sobre a forma como este deve ser entendido e estudado. Esta
particularidade, referem, influencia não só a forma como as perguntas são feitas como,
também, as interpretações que fazem dos dados que recolhem. Ou seja, a sua
subjetividade vai influenciar todo o processo. Importa que se tenha presente a
possibilidade de que, perante a subjetividade141 própria do investigador, a neutralidade
científica da investigação possa ficar comprometida (Rodrigues, 1992; Lüdke, André,
2005; Bogdan, Biklen, 1999; Amado, Vieira, 2017; Castro, Ferreira, Gonzalez, 2017).
Como asseguram Lincoln, Lynham e Guba, “objectivity is a chimera: a mythological
creature that never existed, save in the imaginations of those who believe that knowing
can be separated from the knower” (2018, p. 242). Na mesma linha argumentativa
recorde-se Alves ao afirmar que “Todo o ato de pesquisa é um ato político” (1984, p. 73),
o que significa que a separação entre o investigador, o objeto de estudo e os resultados a
que chega nunca se poderá atestar como totalmente imparcial. A neutralidade científica
fica, assim, comprometida pois o investigador é um sujeito que “está implicado
necessariamente nos fenómenos que conhece e nas consequências desse conhecimento
que ajudou a estabelecer” (Lüdke, André, 2005, p. 5).
Este enfoque interpretativo alcançou um reconhecimento importante no campo
nas ciências sociais, de um modo geral e, no campo da investigação educativa, de um
modo particular. A complexidade e singularidade que podem adquirir os fenómenos
humanos não permitem a sua compreensão através de uma explicação casual. Exigem
antes um entendimento mais extenso que incorpore a cultura e a história do indivíduo e
da sociedade, a linguagem e os propósitos assumidos a um nível tanto individual, como
A este propósito, recordam Bogdan e Biklen que “Todos os investigadores são presa dos enviesamentos inerentes ao observador.
[…] Os investigadores qualitativos tentam reconhecer e tomar em consideração os seus enviesamentos, como forma de lidar com eles”
(1999, p. 68). À semelhança dos autores, Goldenberg (2004) também assinala a importância de se considerar a subjetividade inerente
ao pesquisador nomeadamente na escolha do tema, dos participantes, do roteiro de perguntas, na bibliografia consultada e na análise
dos dados recolhidos.
141

282

coletivo. Referimo-nos a uma abordagem fenomenológica e interpretativa que obriga os
investigadores a estudarem os fenómenos nos seus cenários naturais, de modo a poderem
entendê-los e interpretá-los em termos dos significados que os sujeitos lhes conferem.
Esta perspetiva prioriza os conhecimentos relacionados com problemas reais que afetam,
de maneira direta, os recetores da investigação. No fundo, o objetivo principal é o de
compreender la realidade para transformarla, buscando soluciones – y no solamente
explicaciones que resuelvan los problemas. Lo importante de la ciencia, es desarrollar
interpretaciones de la via social y el mundo desde una perspectiva cultural e histórica,
y contribuir al cambio y la mejora de las condiciones de vida (Puig, Alzina, 2004, p.
26).

Historicamente esta abordagem procede dos finais do século XIX com o
questionamento da validez dos métodos das ciências físicas e naturais, de carácter
positivista, no momento de serem aplicados à investigação dos fenómenos humanos e
sociais. Perante a complexidade e o carácter dinâmico destes fenómenos torna-se quase
impossível o estabelecimento de leis gerais como acontece com as ciências exatas. Para
além do mais, no estudo de fenómenos sociais e humanos o foco do interesse recai sobre
a explicação de um facto específico e particular e não sobre a sua explicação casual,
considerando o contexto único e irrepetível onde ocorre o facto, elemento essencial à sua
compreensão (André, 1995).
A investigação fenomenológico-interpretativa de cariz qualitativo foca-se na
compreensão142 dos significados que os próprios sujeitos da investigação atribuem às suas
ações, procurando uma interpretação em vez de uma quantificação, uma descoberta mais
do que uma constatação de veracidade ou falsidade, a partir da crítica de uma suposta
objetividade e neutralidade do saber. Como tal, importa que o investigador tente
“compreender o significado que os acontecimentos e interacções têm para pessoas
vulgares, em situações particulares” (Bogdan, Biklen, 1999, p. 53). O investigador
fenomenologista deve, pois, colocar o foco na componente subjetiva do comportamento
dos sujeitos a estudar, procurando compreender o significado que os mesmos constroem
relativamente aos acontecimentos das suas vidas diárias.
Como refere Vain,
El enfoque interpretativo en investigación social supone un doble proceso de
intrepretación que, por un lado, implica a la manera en que los sujetos humanos
interpretan la realidade que ellos construyen sociamente. Por outro, refiere al modo
en que los científicos sociales intentamos comprender cómo los sujetos humanos
construyen socialmente esas realidades. Por esse motivo, podemos señar que cuando
investigamos desde el enfoque interpretativo se ponen en juego dos narraciones que
142

Referem Alcaraz, Puig e Lafon (2004) que a investigação qualitativa orientada para a compreensão tem como objetivo descrever e
interpretar a realidade educativa a partir do seu interior.
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hacen los sujetos sociales acerca de sus práticas y sus discursos y las narraciones que
hacemos los investigadores a partir de lo que observamos y de lo que los sujetos nos
cuentan acerca de lo que hacen (2012, p. 39)

Também Amado caracteriza a natureza interpretativa dos estudos científicos de
cariz qualitativo que, em oposição à fragmentação da realidade em variáveis passíveis de
manipulação laboratorial,
assenta numa visão holística da realidade (ou problema) a investigar, sem isolar do
contexto ‘natural’ (histórico, socioeconómico e cultural) em que se desenvolve e
procurando atingir a sua ‘compreensão’ através de processos inferenciais e indutivos
(construindo hipóteses durante e depois da análise dos dados) (2017, p. 43).

Neste tipo de estudos a preocupação incide de forma mais incisiva nos processos
em detrimento dos resultados (Triviños, 1987). Os dados recolhidos tendem a ser
analisados de forma indutiva partindo da observação da realidade quotidiana, em prejuízo
da teoria ou da abstração. A investigação qualitativa trata da realidade vivida, da realidade
no seu contexto natural, numa busca constante pela interpretação dos fenómenos de
acordo com os significados que têm para os implicados (Rodríguez, Gil, García, 1999).
A necessidade em torno da distinção entre investigação quantitativa e qualitativa
deve focar-se nas características e particularidades que permitem identificar e distinguir
uma da outra. De acordo com Alcaraz, Puig e Lafon (2004), a principal diferença entre
estes dois métodos é o facto de o qualitativo fazer referência a um tipo de investigação
social onde o investigador assume o papel de instrumento principal de recolha de dados,
em constante interação com a realidade social objeto de estudo, e o mesmo não acontecer
com o quantitativo. Em oposição aos investigadores quantitativos, Bogdan e Biklen
(1999) afirmam que os qualitativos não percecionam a investigação científica como uma
recolha de factos sobre o comportamento humano que, depois de organizados, permitem
elaborar teorias e estabelecer relações de causa-efeito e predizer comportamentos. Como
explicam, neste tipo de investigações, o objetivo é o de compreender o comportamento e
a experiência humanos, é o de compreender “o processo mediante o qual as pessoas
constroem significados e descrever em que consistem estes mesmos significados”
(Bogdan, Biklen, 1999, p. 70). Neste sentido, os autores apresentam cinco características
associadas às abordagens qualitativas de pesquisa: (1) uma abordagem desta natureza tem
o ambiente natural como fonte direta de dados e o pesquisador como principal
instrumento; (2) os dados recolhidos deverão ser maioritariamente descritivos; (3) a
preocupação do investigador deve privilegiar o processo em detrimento do produto, deve
prender-se com o estudo e compreensão de determinado problema e com a averiguação
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da forma como ele se manifesta nas atividades, nos procedimentos e interações diárias;
(4) o pesquisador deve atender de forma especial aos significados que os participantes do
estudo dão às coisas e às suas vidas. Deve procurar compreender a perspetiva dos
participantes, a maneira como os interlocutores encaram a questão em estudo. (5) A
análise dos dados deverá tender a seguir um processo indutivo, ou seja, o investigador
não deve interessar-se pela procura de evidências que comprovem hipóteses previamente
definidas. Estas devem, sim, formular-se/consolidar-se a partir da análise dos dados num
processo de baixo para cima.
Conclui-se, assim, que a investigação qualitativa procura abordar os fenómenos
de uma forma integrada e global, obrigando, por isso, a que sejam considerados os
diferentes contextos temporais e espaciais, históricos, políticos, económicos, culturais,
sociais e pessoais. No campo educativo, Ormeneze (2015) relembra-nos que a
investigação qualitativa deve refletir, descrever e interpretar a realidade educativa para
que possa compreendê-la, mas para que também possa transformar essa realidade a partir
do significado atribuído pelas pessoas que fazem parte dela. Este facto supõe que o objeto
de estudo não seja estudado à distância, que o investigador conviva e se relacione com os
sujeitos participantes, assumindo que possam existir várias verdades por descobrir. Ou
seja, a forma holística como é entendida a realidade exige o uso de técnicas flexíveis,
interativas e abertas, que permitam captar a realidade com todas as dimensões que a
completam.
O paradigma interpretativo é indutivo. O investigador é obrigado a ver o ambiente
e as pessoas como um todo e não como variáveis, é sensível ao efeito da sua própria
presença e procura compreender os sujeitos a partir do marco de referência deles mesmos,
considerando o contexto natural – onde cabe o contexto histórico, socioeconómico e
cultural (Amado, 2017) – procurando compreendê-lo através de processos indutivos e
inferenciais. Isto obriga a que reveja as suas próprias crenças e suposições, a que
considere todas as perspetivas na mesma medida independentemente de questões morais
ou culturais, tendo sempre presente que todas as pessoas e todos os aspetos da realidade
são interessantes e dignos de estudo, e que todos estes elementos potenciarão a validade
da investigação pois serão considerados vários aspetos da mesma realidade (Taylor,
Bogdan, 1994). Suportando esta abordagem está a premissa de que “a experiência humana
é medida pela interpretação. Nem os objetos, nem as pessoas, situações ou
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acontecimentos são dotados de significado próprio; ao invés, o significado é-lhes
atribuído” (Bogdan, Biklen, 1999, p. 55).
Pese embora o anteriormente descrito, devemos ter presente que o paradigma
interpretativo não pode ser caracterizado pela escolha de determinados métodos em
prejuízo de outros pois, como afirmam Bogdan e Biklen (1999), a preocupação deve ser
com a apresentação e retratamento da perspetiva dos participantes e isso pode requerer o
uso de diversos métodos.

2.2. Metodologia mista
Do ponto de vista de alguns autores (Hesse-Biber, 2010; Flick, 2018), a
metodologia é considerada a responsável pelo fornecimento de uma perspetiva teórica
que relaciona o problema de pesquisa e o quadro teórico, a um (ou mais) método(s).
Ao combinar métodos quantitativos e qualitativos para a recolha e análise de
dados de um único estudo, a metodologia é apelidada de mista – metodologia mista –
realidade que pressupõe o alcance de um conhecimento mais profundo acerca do
problema em análise (Bogdan, Biklen, 1999; Goldenberg, 2004; Teddlie, Tashakkori,
2009; Stake, 2010; Creswell, Clark, 2011; Creswell, 2014).
Tendo surgido como uma alternativa à dicotomia qualitativo/quantitativo
(Teddlie, Tashakkori, 2009), a metodologia mista permite que seja retirado de cada um
dos procedimentos de recolha aquilo que de mais valioso podem oferecer. Nas palavras
de Miles e Huberman (1994), a junção dos dois métodos resulta numa combinação
poderosa pois, como acrescenta Creswell (2012, 2014), permite a elaboração de
perspetivas alternativas sobre a mesma problemática. Para Stake (2010), “The primary
reason for mixing the methods, of course, is to improve the quality of the evidence” (2010,
p. 125).
Becker (1989) também sublinha a riqueza que a combinação de métodos num
estudo científico pode acolher. O autor refere-se ao pesquisador como um bricoleur
metodológico e afirma que das ferramentas do seu ofício fazem parte todas as estratégias,
métodos ou técnicas empíricas existentes. E, no caso de ser necessário inventar ou juntar
ferramentas, o investigador deve fazê-lo. O uso de várias metodologias e a sua
triangulação, garante, refletem uma tentativa por parte do investigador de desenvolver
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uma compreensão profunda do fenómeno. Em suma, esta metodologia aceita a
combinação da compreensão semântica associada às técnicas e procedimentos do método
qualitativo, com a análise estatística do método quantitativo.
Becker (1989) não é, contudo, o único a referir-se ao investigador qualitativo
como sendo um bricoleur. Weinstein e Weinstein (1991), Godenberg (2004), Steinberg
(2011); Denzin e Lincoln143 (2018) e Kincheloe, McLaren, Steiberg e Monzó (2018)
também o fazem. Enquanto bricoleur o investigador está habilitado a usar vários
processos metodológicos combinando técnicas e procedimentos de recolha e análise de
dados, de acordo com a necessidade do contexto ou da situação de pesquisa. Refere
Steinberg (2011) que o investigador bricoleur vai para além daquilo que é óbvio em cada
disciplina e explora um novo mundo de pesquisa, investigação e produção de
conhecimento. Deve encarar a metodologia da investigação de forma ativa, sendo
responsável pela construção daquela que mais se adequa ao fenómeno que pretende
estudar, em vez de adotar uma posição passiva de aceitação da “metodologia correta”,
universalmente aplicável (Kincheloe et al., 2018).
Vários têm sido os autores cujo trabalho tem sido desenvolvido em torno desta
metodologia, enquadrando-a no vasto campo das metodologias de investigação científica
(Bryman, 2006; Greene, 2007; Creswell, Clark, 2011; Tashakkori, Teddlie, 2011;
Creswell, 2014; Denzin, Lincoln, 2018). A metodologia mista tem visto a sua
popularidade crescer nos últimos anos (Archibald, Radil, Zhang, Hanson, 2015), com a
diminuição de questões que outrora houvera relativas à sua legitimidade e utilidade.
Contudo, a sua definição tem suscitado algum debate no campo da metodologia da
investigação. Diversas definições têm sido propostas e melhoradas à medida que surgem
estudos sobre os aspetos processuais estabelecidos (Johnson, Onwuegbuzie, Turner,
2007). Alguns autores consideram que o método misto requer a coleta e integração de
dados qualitativos e quantitativos num único estudo, podendo, deste ponto de vista, a
mistura ocorrer ao nível das técnicas de recolha de dados e dos procedimentos usados na
sua análise (Creswell, 2014), da metodologia (Tashakkori, Teddlie, 1998), ou de
143

Denzin e Lincoln (2018) defende a existência de diferentes tipos de bricoleurs: o interpretativo, o metodológico, o teórico e o
político. Assim explicam: “The interpretive bricoleur produces a bricolage, that is, a pieced together set of representations that are
fitted to the specifics of a complex situation. […] understands that research is an interactive process shaped by one’s personal history,
biography, gender, social class, race, and ethnicity and those of the people in the setting. […] The methodological bricoleur is adept
at performing a large number of diverse tasks, ranging from interviewing to intensive self-reflection and introspection. […] The
theoretical bricoleur reads widely and is knowledgeable about the many interpretive paradigms (feminism, Marxism, cultural studies,
constructivism, queer theory) that can be brought to any particular problem. […] The political bricoleur knows that science is power,
for all research findings have political implications. There is no value-free science” (2018, p. 45).
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diferentes disciplinas (Bazeley, 2002). Outros (Morse, Niehaus, 2009) consideram que a
metodologia mista existe sempre que se verificar uma mistura de abordagens qualitativas.
E há, ainda, os que consideram a metodologia mista uma expressão errada daquilo que
pode ser um método de pesquisa científica (Bazeley, Kemp, 2012).
É com base no trabalho dos autores supracitados que orientamos a justificação da
nossa escolha metodológica. Nesta negociação entre a definição do caminho
metodológico mais conveniente e os objetivos e propósitos inicialmente determinados,
consideramos que o mais benéfico seria estudar o fenómeno a partir da adoção de técnicas
de recolha de dados (e respetivos procedimentos de análise) quantitativas e qualitativas
pois só assim poderíamos garantir a participação de todos os sujeitos que consideramos
necessários à compreensão do fenómeno.
Partindo da metodologia e dos objetivos traçados pela IGEC para a atividade que
aqui estudamos e pela proximidade que ela diz ter ao trabalho dos docentes, achamos
essencial que os professores fossem auscultados. Para que tal fosse possível, devido ao
elevado número de sujeitos, recorremos à sua auscultação através da aplicação de
inquéritos por questionário. Para além destes atores quisemos envolver os diretores dos
AE pela posição privilegiada que ocupam ao longo de todo o processo e, a par destes, os
inspetores, enquanto responsáveis pela dinamização da atividade. A participação destes
sujeitos, num número consideravelmente inferior ao dos professores, foi possível através
da resposta a entrevistas semiestruturadas preparadas para o efeito. As entrevistas, para
além de terem permitido recolher informação sobre as suas perceções, possibilitaram a
recolha de dados mais específicos sobre o tema e o aprofundamento de algumas questões
abordadas de forma mais superficial nos inquéritos por questionário realizados aos
docentes.

2.3. Método: Estudo de caso
Referem Lüdke e André que, de entre as diversas formas que uma pesquisa
qualitativa pode assumir têm destaque a pesquisa do tipo etnográfico e o estudo de caso,
ambos em crescente aceitação na área da educação “devido principalmente ao seu
potencial para estudar as questões relacionadas com a escola” (2005, p. 13). Enquadrado
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num ambiente educativo, este estudo adotou como método o estudo de caso, estudando o
fenómeno a partir de uma exploração intensa de uma realidade que é única. Na verdade,
O estudo de caso não é uma técnica específica, mas uma análise holística, a mais
completa possível, que considera a unidade social estudada como um todo […]. O
estudo de caso reúne o maior número de informações detalhadas, por meio de
diferentes técnicas de pesquisa, com o objetivo de apreender a totalidade de uma
situação e descrever a complexidade de um caso concreto. Através de um mergulho
profundo e exaustivo em um objeto delimitado, o estudo de caso possibilita a
penetração na realidade social, não conseguida pela análise estatística” (Goldenberg,
2004, p. 33).

Consideração que vai na linha defendida por outros autores ao considerarem que os
estudos de caso são descritivos, holísticos, heurísticos144 (Muñoz, Muñoz, 1999;
Goldenberg, 2004; Puig, Lafon, Alcaraz, 2004; Yin, 2018) e indutivos145 (Puig, Lafon,
Alcaraz, 2004; Rossman, Rallis, 2012). São complexos, formados por múltiplas camadas
e particularmente úteis pela riqueza descritiva que apresentam. Caracterizam-se por
estudarem de forma intensiva, exaustiva e profunda um sujeito, uma comunidade, uma
instituição ou um acontecimento (Castro, Ferreira, Gonzalez, 2013). A maioria é
descritiva ou interpretativa (Yin, 2018), ou seja, retrata eventos, processos ou perspetivas
de um contexto real e, frequentemente, permite construir explicações para essas
realidades.
Como descreve Bourdieu, a importância de um estudo de caso está na interrogação
sistemática de um caso particular, de modo a que se possam “retirar dele as propriedades
gerais ou invariantes […] [encobertas pelas] aparências de singularidade” (1989, p. 33).
A descrição de determinado fenómeno ilustra a complexidade das situações,
retrata as alterações que o tempo pode ter introduzido em determinada realidade que já
foi vivida, e apresenta múltiplas perspetivas e opiniões. Pelo detalhe que apresenta, o
estudo de caso possibilita a compreensão de realidades complexas e, para que tal se
cumpra, importa que o caso seja delimitado de forma clara e que se apresente como
singular, pois só assim será possível reduzir as possibilidades de generalizar os resultados
a outros acontecimentos (Castro, Ferreira, Gonzalez, 2013). Lüdke e André também
sublinham a importância da clara delimitação do fenómeno a estudar quando referem: “O
caso é sempre bem delimitado, devendo ter seus contornos claramente definidos no
“Es heurístico porque ilumina la comprensión del lector sobre el caso: puede descubrirle nuevos significados, ampliar su
experiencia o bien confirmar lo que ya sabe”(Puig, Lafon, Alcaraz, 2004, p. 313), podendo constitui-se como uma estratégia
direcionada para a tomada de decisões pois, como referem Muñoz e Muñoz (1999), a sua competência heurística permite a descoberta
que possibilita a proposta de iniciativas de ação.
145
Na ótica de Puig, Lafon e Alcaraz (2004) os estudos de casos são indutivos por se basearem em raciocínios indutivos que geram
hipóteses e por descobrirem relações e conceitos a partir do exame atento do sistema onde tem lugar o caso objeto de estudo.
Acrescentam que as observações aprofundadas e precisas dos estudos de casos permitem estudar múltiplos aspetos, examiná-los em
relação uns com os outros e observá-los no seu ambiente natural.
144
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desenrolar do estudo” (2005, p. 17). Acrescentam que, apesar deste poder apresentar
semelhanças com outros anteriormente estudados ele é, “ao mesmo tempo distinto, pois
tem um interesse próprio, singular” (Lüdke, André, 2005, p. 17).
Estes estudos são usados quando o caso tem interesse em si mesmo, quando
procuramos o detalhe da interação num contexto próprio. O interesse do investigador
centra-se numa determinada unidade e na sua compreensão enquanto unidade sem que,
no entanto, deixe de ter em atenção o “seu contexto e as suas inter-relações como um todo
orgânico, e a sua dinâmica como um processo, uma unidade em ação” (André, 1995, p.
31). Deles esperam-se descrições abertas, a compreensão mediante a experiência e a
apresentação de realidades múltiplas. A sua função não é a de “trazer el mapa y conquistar
el mundo, sino la de ilustrar su contemplación” (Stake, 1995a, p. 46). É um convite a que
se descubram problemáticas novas, que se renovem perspetivas existentes e que se
surgirem hipóteses profundas (Hamel,1998).
O estudo de caso é como um processo que procura descobrir e analisar uma
entidade num determinado período de tempo, em termos qualitativos, complexos e
compreensivos. Do ponto de vista de Lüdke e André (2005) este tipo de estudos devem
visar a descoberta ainda que o investigador parta de pressupostos teóricos iniciais que
servirão de base à identificação de aspetos, elementos ou dimensões novas. Devem
enfatizar a interpretação em contexto na medida em que, para que se conheça de forma
efetiva determinado objeto, é essencial ter em conta o contexto em que o mesmo se situa.
Devem procurar retratar a realidade de forma completa e profunda, revelando a variedade
de dimensões que a compõe. Devem usar várias fontes de informação que possibilitem o
cruzar de informações, atestar ou rejeitar hipóteses e descobrir novos dados. Devem
permitir generalizações naturalísticas, em função do conhecimento experiencial do
sujeito, a partir da relação que estabelece entre os dados encontrados no estudo e aqueles
que procedem das suas experiências pessoais. Sempre que o fenómeno em estudo suscite
opiniões divergentes, devem procurar representar os diferentes e, por vezes, conflitantes
pontos de vista presentes numa situação social. Por último, as autoras destacam o facto
de os estudos de caso deverem utilizar uma linguagem e uma forma mais acessível do que
outros relatórios de pesquisa para que possam ser apresentados de diversas formas
(desenhos, fotografias, slides, debates, mesas redondas) e, assim, poderem aproximar-se
da experiência pessoal dos leitores para serem mais facilmente entendidos.
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A matriz metodológica dos estudos de caso também é um aspeto que deve ser
considerado. Para Rossman e Rallis, os estudos de caso são metodologicamente ecléticos
Because case studies focus on the particularities of the specific case, they are contextdependent. As such, what we learn from a case study cannot be generalized, in the
probabilistic sense […]. Using the logic of probabilities, conclusion from the case
cannot be applied directly to another case because no two cases are identical.
However, another logic – that of reasoning by analogy - allows the application of
lessons learned in one case to another population or set of circumstances […] (2012,
p. 104).

Isto é, as potencialidades associadas ao estudo de caso têm que ver com o detalhe e a
complexidade que apresentam sobre a realidade que estudam, resultando numa descrição
detalhada que permite a cada leitor uma interpretação própria, permitindo decidir a
aplicabilidade dos casos a outros cenários. Consiste no exame intensivo e em
profundidade de diversos aspetos de um fenómeno ou entidade social, num exame
sistemático de um fenómeno específico. Pela abordagem holística associada a este tipo
de estudos, Amado afirma ser importante que “o investigador se situe no quadro do
paradigma da complexidade […] [devendo preocupar-se com] “a integridade das coisas,
do seu objeto de estudo e com as finalidades da investigação” (2017, p. 136).
Neste estudo, o processo de seleção dos casos passou pela identificação de todos
os AE da ATIN onde tivesse sido desenvolvida atividade de AAE no ano imediatamente
anterior ao da nossa recolha de dados, ou seja, que tivessem sido intervencionados durante
o ano letivo 2017/2018. Após esta etapa selecionamos os que tinham tido implicações no
âmbito do 1.º CEB – Ciclo de estudos que definimos como central para esta investigação.
O passo seguinte foi o de eleger os 5 AE para participarem nesta investigação. Esta
escolha pautou-se, essencialmente, pela proximidade geográfica a que se encontravam do
nosso local de trabalho, fator que consideramos essencial na manutenção de um contacto
próximo e regular com cada um. Fazendo cumprir o propósito de envolver AE com
realidades contextuais díspares, decidimos integrar tanto organizações que fizessem parte
de TEIP, como outras que não fizessem, e organizações que gozassem de contrato de
autonomia. Aceites os convites, demos início aos primeiros contactos e à consequente
entrada no terreno e recolha de dados. Os passos seguidos para a seleção dos AE são
esquematizados na figura que se segue:
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Figura 7: Fases do processo de seleção das Unidades de Análise

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Identificação dos AE
intervencionados no
âmbito do AAE, da
ATIN, durante o ano
letivo 2017/2018

Identificação dos AE
intervencionados no
âmbito do 1.º CEB

Seleção de 5 AE
(incluindo TEIP/não
TEIP, com contrato
de autonomia/sem
contrato de
autonomia).

Os inspetores entrevistados, em número de cinco, foram selecionados de entre os
inspetores pertencentes à ATIN, com experiência na implementação da atividade de
AAE. A colaboração destes profissionais careceu de uma autorização concedida pelo
Inspetor-Geral da IGEC.

2.3.1. Caracterização das Unidades de Análise
Gall, Borg e Gall (2002) apontam para a importância da integridade contextual a
que devem obedecer os estudos de caso. Referem que a descrição do contexto no qual o
fenómeno em estudo se desenrola deve ser cuidada e o mais pormenorizada possível: “In
order for a case study phenomena to be properly understood, they need to be set within a
context. The more comprehensive the researcher’s contextualization, the more credible
are her interpretations of the phenomena” (2002, p. 462). Ao mesmo tempo, mencionam
a necessidade de o investigador demonstrar sensibilidade para com a multivocalidade dos
ambientes: “Multivocality refers to the fact that, in many setting, participants do not speak
with a unified voice. Rather, they have diverse points of view and interests. Case study
interpretations are more credible if the researcher demonstrates openness to the possibility
of multivocality” (Gall, Borg, Gall, 2002, p. 462).
À semelhança dos autores supracitados, Gibson, Brown (2009) e Yin (2016)
também evidenciam a importância da contextualização dos dados, essencial para que
possamos compreender o verdadeiro significado que os participantes dão ao fenómeno
em estudo, patente nas suas narrações.
Por forma a não comprometermos o anonimato de cada uma das unidades de
análise, não identificaremos o concelho de pertença. Revelaremos o distrito e faremos
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uma breve caracterização do meio social e económico da região de cada uma. Assim
sendo tem-se que: o AE1 pertence ao distrito de Vila Real, o AE2 ao de Viseu, o AE3 ao
de Bragança, o AE4 ao de Aveiro e o AE5 pertence ao distrito do Porto.

Figura 8: Localização geográfica dos AE participantes

AE1

AE3

AE5
AE4

AE2
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2.3.1.1. Contexto e identidade: AE1
O AE1, pertencente a um dos concelhos do

Figura 9: Distrito a que pertence o AE1

distrito de Vila Real com características rurais bem
evidentes. A caracterização social do meio escolar é
semelhante à do restante concelho. Na cidade existe
uma forte presença do setor terciário muito ligada ao
setor público e a empresas representadas na região.
Na região rural a população está ligada ao setor
agrícola, revelando-se cada vez mais uma segunda
fonte de rendimento dos agregados familiares. O
cultivo predominante é a vinha, havendo alguns
agregados das freguesias próximas do Agrupamento
vocacionados para produtos hortícolas. Tanto o setor
florestal como o da construção civil apresentam
algum peso na economia local.
O Agrupamento é frequentado por 1898 alunos: 291 na educação pré-escolar; 510
no 1.º CEB; 288 no 2.º CEB; 415 no 3.º CEB; 25 alunos no curso vocacional; 242 alunos
dos cursos científico-humanísticos do ensino secundário – ciências e tecnologias, línguas
e humanidades; 127 nos cursos profissionais. A organização é frequentada por 77 alunos
de outras nacionalidades.
Os alunos são originários de meios sociais, culturais e económicos diversos.
Verifica-se um número elevado de alunos provenientes de zonas rurais, alguns oriundos
de agregados familiares menos estruturados, havendo uma minoria institucionalizada ou
ao cuidado de famílias de acolhimento. O nível socioeconómico é heterogéneo. 38,92%
dos alunos são subsidiados.
Quanto às habilitações académicas dos pais/mães dos alunos do AE, verifica-se
que 48,8% concluiu o Ensino Básico; 11,07% possui uma licenciatura; desconhecendose a formação de 19,53%.
O AE conta com um total de 233 docentes. Destes, 201 pertencem ao Quadro de
Agrupamento; 28 ao quadro de zona pedagógica e 15 são contratados. A maioria
encontra-se na faixa etária de mais de 50 anos, apresentando experiência profissional
entre os 25 e os 30 anos. Há uma predominância de professores licenciados (206),
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havendo 34 docentes com mestrado e 4 com bacharelato. Do quadro de pessoal não
docente fazem parte 92 elementos: 59 assistentes operacionais, 1 encarregado
operacional, 10 assistentes técnicos, 1 coordenador técnico, 21 técnicos superiores (20
dos quais são responsáveis pela dinamização das Atividades de Enriquecimento
Curricular no 1.º CEB e 1 é psicólogo).
O quadro infra apresenta os resultados da última avaliação externa feita ao AE1,
de acordo com cada um dos domínios alvo de avaliação. Recordemos que, neste AE, o
AAE foi implementado na sequência de uma avaliação externa.

Quadro 7: Resultados da última AAE realizada no AE1
Domínio

Avaliação

Resultados

Suficiente

Prestação do Serviço Educativo

Suficiente

Liderança e Gestão

Suficiente

Fonte: Relatório da última AEE do AE1.

2.3.1.2. Contexto e identidade: AE2
O AE2 pertence a um concelho do distrito de

Figura 10: Distrito a que pertence o AE2

Viseu. Neste concelho a agricultura destaca-se como
atividade dominante. Os serviços, principalmente na
Autarquia, Educação e Saúde, constituem uma
percentagem substancial no emprego no setor
terciário, a par do pequeno comércio que tem uma
estrutura de empresa familiar. A população do
concelho tem diminuído consideravelmente nas
últimas décadas devido à quebra da natalidade e à
emigração

da

população.

Uma

percentagem

significativa da população reside em aldeias
dispersas por todo o concelho, havendo um
despovoamento

crescente,

principalmente

nas

freguesias de montanha.
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Este Agrupamento faz parte do Programa TEIP. É frequentado por 1399 alunos:
222 na educação pré-escolar; 398 no 1.º CEB; 224 no 2.º CEB; 294 no 3.º CEB; 172
alunos no ensino secundário profissional e 89 alunos no ensino secundário regular.
Frequentam o AE 3 alunos estrangeiros.
O número de alunos com carências económicas representa mais de metade das
crianças da educação pré-escolar e alunos dos restantes ciclos de ensino. Relativamente
ao número de alunos, a percentagem mais elevada verifica-se nos 2.º e 3.º ciclos do ensino
básico e no ensino secundário profissional. 150 alunos do AE são oriundos de famílias
monoparentais. O Agrupamento acolhe alunos institucionalizados que exigem um
acompanhamento constante para que o risco de insucesso, absentismo e abandono
escolares seja minimizado. Existem alunos sinalizados pela Comissão de Proteção de
Crianças e Jovens por questões de negligência familiar. E outros há que são alvo de
medidas tutelares, da responsabilidade da Equipa Multidisciplinar de Assessoria aos
Tribunais.
Embora tenha havido, nos últimos 14 anos, uma ligeira melhoria, o nível de
escolarização da população do concelho, os índices continuam a apresentar valores
bastante baixos. A maioria das mães dos alunos deste AE tem como habilitações literárias
o 1.º CEB, seguindo-se o 2.º e o 3.º CEB.
Deste AE fazem parte 156 docentes, verificando-se estabilidade do corpo docente
tanto no 1.º como no e 2.º CEB. 30% dos docentes do 3º CEB e do ensino secundário são
docentes contratados o que diminui a estabilidade do corpo docente nestes Ciclos. Do
total de professores, 112 pertencem ao Quadro do Agrupamento, 15 ao Quadro de Zona
Pedagógica, 21 docentes são contratados e 8 fazem parte do Quadro em mobilidade por
doença. O quadro de pessoal não docente integra 97 trabalhadores: 77 assistentes
operacionais, 1 encarregado operacional, 17 assistentes técnicos, 1 coordenador técnico e
1 psicólogo.
O quadro seguinte apresenta os resultados da última avaliação externa feita ao
AE1, de acordo com cada um dos domínios alvo de avaliação. Recordemos que, neste
AE, o AAE foi implementado na sequência de uma avaliação externa.
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Quadro 8: Resultados da última AAE realizada no AE2
Domínio

Avaliação

Resultados

Suficiente

Prestação do Serviço Educativo

Suficiente

Liderança e Gestão

Bom

Fonte: Relatório da última AEE do AE2.

2.3.1.3. Contexto e identidade: AE3
O AE3 pertence a um concelho do distrito Figura 11: Distrito a que pertence o AE3
de Bragança. Neste concelho o comércio é
sobretudo de carácter tradicional, não sendo visível
uma expansão a médio prazo neste domínio. A
indústria, em considerável crescimento, verifica-se
essencialmente no campo da construção civil,
mobiliário,

panificação,

alimentar,

hotelaria,

serralharia e lacticínios.
A população escolar do Agrupamento é
composta por 780 alunos: 112 na educação préescolar, 185 no 1.º CEB, 120 no 2.º CEB, 171 no
3.º CEB, 112 alunos do ensino secundário, 15 no
curso de educação formação de jovens e 65 nos
cursos profissionais. 7,2% dos alunos não são portugueses.
No que diz respeito ao nível socioeconómico dos agregados familiares dos alunos
do AE3, pode dizer-se que o 9.º ano de escolaridade é o grau académico mais atingido.
Os pais são, predominantemente, trabalhadores rurais ou inseridos na área de serviços,
bem como em trabalhos temporários ou sazonais no estrangeiro. As mães são,
maioritariamente, domésticas ou desempenham trabalhos temporários de curta duração.
Este cenário confere aos alunos da organização um nível socioeconómico médio-baixo.
Em consequência, 61% dos alunos usufruem de um subsídio escolar.
A educação e o ensino são assegurados por 105 docentes: 85% pertencentes ao
Quadro do Agrupamento. A experiência profissional é significativa, pois apenas 15%
lecionam há menos de 10 anos. O pessoal não docente é composto por 53 elementos: 39
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assistentes operacionais, 1 encarregado operacional, 12 assistentes técnicos, 1 chefe de
administração escolar, 1 psicólogo a tempo parcial e 1 a tempo inteiro.
O quadro seguinte apresenta os resultados da última avaliação externa feita ao
AE3, de acordo com cada um dos domínios alvo de avaliação. Ao contrário do que
aconteceu com os AE anteriores, o AAE não decorreu na sequência de uma avaliação
externa.

Quadro 9: Resultados da última AAE realizada no AE3
Domínio

Avaliação

Resultados

Bom

Prestação do Serviço Educativo

Bom

Liderança e Gestão

Bom

Fonte: Relatório da última AEE do AE3.

2.3.1.4. Contexto e identidade: AE4
O AE4 localiza-se na área geográfica do Figura 12: Distrito a que pertence o AE4
distrito do Porto, num concelho que apresenta
alguns problemas ao nível das dinâmicas
sociofamiliares. De um modo mais específico, a
freguesia onde se encontra a sede do agrupamento
apresenta uma taxa de desemprego de 27,7%,
existindo 6597 alojamentos sociais. Cerca de 10%
da população residente beneficia do Rendimento
Social de Inserção. Esta freguesia apresenta a
maior

percentagem

de

casos

de

crianças

acompanhadas pela Comissão de Proteção de
Crianças e Jovens do respetivo concelho dada a
existência

de

famílias

com

problemas

de

toxicodependência, alcoolismo, violência doméstica e modelos parentais disfuncionais.
A taxa de analfabetismo é de 6%, e a população sem escolaridade ronda os 22%. A
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população ativa distribui-se maioritariamente pelas atividades do setor terciário, sendo
que as atividades do setor primário, neste momento, são quase inexistentes.
Este Agrupamento faz parte do Programa TEIP. A população escolar é constituída
por 1445 alunos: 210 da educação pré-escolar, 565 do 1.º CEB, 277 do 2.º CEB, 393 do
3.º CEB, 16 alunos do curso de educação e formação de jovens e 75 formandos do curso
de educação e formação de adultos. Destes alunos, 12 não são de nacionalidade
portuguesa.
O Agrupamento integra alunos de diferentes níveis socioeconómicos e culturais,
com maior prevalência dos níveis socioculturais mais desfavorecidos e que apresentam
dificuldades económicas. A percentagem de alunos apoiados pela Ação Social Escolar
situa-se em 58%. No 1.º CEB, a taxa situa-se em 81,4%. Grande parte dos alunos habita
num dos bairros sociais existentes. Regista-se, também, um número relevante de crianças
ao abrigo da Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Risco. O Agrupamento integra
aproximadamente 7% de crianças de risco, sob a alçada da Comissão de Proteção de
Crianças e Jovens e o Tribunal de Menores do Porto, através da Equipa Multidisciplinar
de Assessoria ao Tribunal.
No que respeita aos Pais/Encarregados de Educação dos alunos do Agrupamento,
17% apresentam uma escolaridade igual ou inferior ao 4.º ano de escolaridade. Os
documentos oficiais deste AE apontam para o problema associado ao alto nível de
desemprego das famílias diretas dos alunos, fator causador de pobreza e revelador de um
dos principais problemas, afetando as famílias e a gestão da vida escolar dos alunos. Na
Educação Pré-Escolar a taxa de desemprego dos pais é de 44%; no 1º CEB de 47%; no
2º CEB de 31% e no 3º CEB o desemprego é de 25%. A maioria das famílias é beneficiária
do Rendimento Social de Inserção.
A educação e o ensino são assegurados por 145 docentes. Destes, 91% são do
Quadro do Agrupamento. 91% lecionam há 10 ou mais anos. O pessoal não docente é
constituído por 75 elementos. Exercem funções no Agrupamento 1 psicólogo, 1 educador
social e 1 mediador educativo.
O quadro que se segue apresenta os resultados da última avaliação externa feita
ao AE4, de acordo com cada um dos domínios alvo de avaliação. Neste AE, o AAE não
decorreu na sequência de uma avaliação externa.
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Quadro 10: Resultados da última AAE realizada no AE4
Domínio

Avaliação

Resultados

Bom

Prestação do Serviço Educativo

Bom

Liderança e Gestão

Bom

Fonte: Relatório da última AEE do AE4.

2.3.1.5. Contexto e identidade: AE5
O AE5 pertence a um concelho do distrito de Figura 13: Distrito a que pertence o AE5
Aveiro. O tecido económico deste concelho é
composto por empresas do setor secundário e
terciário. Ao nível da indústria, predominam as
áreas da cortiça e da cerâmica. Em termos de
serviços, prevalecem as empresas ligadas à
restauração e à indústria alimentar, nomeadamente
restaurantes, pastelarias e cafés. A mão de obra
utilizada é, na grande maioria, pouco qualificada,
refletindo-se em salários baixos, precariedade
laboral e poucas expectativas profissionais. O meio
sociocultural é desfavorecido, sendo que, de um
modo geral, as famílias apresentam níveis de
literacia deficitários e diminutas expectativas face ao sistema escolar.
Este Agrupamento faz parte do Programa TEIP. É constituído por 1233 alunos:
245 na educação pré-escolar, 488 no 1.º CEB, 188 no 2.º CEB, 248 no 3.º CEB, 16 no
curso vocacional do ensino básico, 48 nos cursos de educação e formação. 27 alunos deste
Agrupamento são de nacionalidade portuguesa. Cerca de 44,6% dos alunos beneficia de
apoio da Ação Social Escolar, sendo que 27,2% usufrui do escalão A.
Relativamente aos contextos familiares, estes refletem o paradigma social e
económico das freguesias que compõem o Agrupamento. De uma delas faz parte uma
comunidade cigana com uma dimensão significativa que representa 4,3% da população
escolar. A maioria dos pais dos alunos têm profissões ligadas aos setores da indústria, da
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construção civil e do comércio. Cerca de 15% das mães e 8% dos pais possui formação
académica superior. Entre os pais, a escolaridade mais frequente diz respeito ao 2.º CEB
(cerca de 23%). Segue-se o 3.º CEB (cerca de 20%). Entre as mães, as habilitações com
maior expressão situam-se no 3.º CEB (19%); secundário (18%) e 2.º CEB (17%). As
habilitações ao nível do 1.º CEB têm alguma expressão, registando-se com maior
frequência nos pais (11%). Nas mães, este valor situa-se nos 9%.
A educação e o ensino são assegurados por 116 docentes. Destes, 90,5%
pertencem ao Quadro do Agrupamento. 92,2% lecionam há 10 ou mais anos. O pessoal
não docente é constituído por 101 elementos.
O quadro abaixo apresenta os resultados da última avaliação externa feita a este
AE, de acordo com cada um dos domínios alvo de avaliação. O AAE foi implementado
na sequência de uma avaliação externa.

Quadro 11: Resultados da última AAE realizada no AE5
Domínio

Avaliação

Resultados

Bom

Prestação do Serviço Educativo

Bom

Liderança e Gestão

Bom

Fonte: Relatório da última AEE do AE5.

2.3.2. A problemática da generalização em estudos de caso
A opção por este tipo de estudo, mesmo que de natureza múltipla, deve atender às
generalizações que se possam fazer das conclusões a que se chega. O estudo de caso não
é o método certo se o objetivo for o de generalizar as conclusões. O seu objetivo é, antes,
o de estudar aquilo que é particular e individual, sem pretender estabelecer leis gerais.
Partindo do pressuposto defendido por Goldenberg de que “o ato de compreender está
ligado ao universo existencial humano” (2004, p. 49), não constituirá uma preocupação
das abordagens qualitativas a fixação de leis que permitam generalizações. Em referência
a esta questão Stake faz alusão àquilo que define de “generalizações naturalísticas” (1983,
p. 22): generalizações que resultam do conhecimento experiencial do leitor no momento
em que este relaciona os dados e as conclusões de um estudo, com dados que procedem
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das suas experiências pessoais. Reportando-se a este tipo de generalizações, Lüdke e
André explicam: “Em lugar da pergunta: este caso é representativo do quê?, o leitor vai
indagar: o que eu posso (ou não) aplicar deste caso na minha situação?” (2005, p. 19).
Remetendo para a realidade dos estudos de caso, Stake (2010) faz referência à
possibilidade de generalizações menores, em oposição a generalizações maiores. As
primeiras são as que se estabelecem dentro do próprio caso (ou conjunto de casos 146),
estipulando-se um princípio geral dentro do(s) próprio(s) caso(s). As segundas –
generalizações maiores – são as que permitem a aplicabilidade e transferência de
conhecimentos para outros casos semelhantes. O autor faz questão de não minimizar a
importância que atribui às pequenas generalizações afirmando que “It is diffcult to
specify the limits or risks of the generalization, but we often generalize from particular
situations” (2010, p. 198).
Stake (1995b), Yin (2018) e Schwandt e Gates (2018) apontam ainda para a
possibilidade deste tipo de estudos permitirem uma generalização analítica que se
distingue da generalização estatística na medida em que possibilita a realização de
inferências sobre as características de uma população, com base no estudo dessas
características a partir do caso, ou seja, da amostra retirada dessa população. Refere Stake
que, neste contexto, o caso não é considerado uma amostra de determinada população,
devendo ser visto como uma “oportunity to shed empirical light about some theoretical
concepts or principles” (1995b, p. 40). Como argumentam Schwandt e Gates (2018), um
caso é apenas um caso. Contudo, não deve desconsiderar-se a utilidade que cada caso
pode ter para lá de si mesmo: na eventualidade de um leitor ter em sua posse vários
estudos descritivos sobre o mesmo fenómeno poderá verificar se há uma tendência,
comparando-os entre si.
Daqui, sublinhamos a nossa preocupação em particularizar, mais do que
generalizar os resultados deste estudo pois, como refere Amado, “a representatividade
das conclusões, longe de ser estática é social e teórica [e] assenta em critérios de
compreensão e pertinência” (2017, p. 46). Sublinhando esta ideia, Erickson atesta que “el
principal interés del investigador interpretativo es la posibilidad de particularizar, más
que la que de generalizar. Los factores universales se descubren según se manifestan en
forma concreta y específica, no en abstracción y en generalidad” (1989, p. 223). Neste

A este respeito Stake afirma: “Sometimes we generalize across the cases. Some comparison across cases is inevitable” (2006, p.
vii).
146
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sentido, a “amostra em sentido estatístico” deixa de fazer sentido pois em causa não está
a “representatividade de uma amostra em relação a uma população”, esta não é a
preocupação do investigador pois o seu objetivo não é o de chegar a uma generalização.
É, antes, a de chegar às particularidades do caso ou dos casos e, para isso, poderá “recorrer
a técnicas quantitativas em complemento das técnicas qualitativas” (Amado, 2017, p.
128).
Apesar da literatura sobre estudos de caso estar relacionada com estudos de
investigação qualitativa, não significa que não possam usar-se dados quantitativos desde
que o seu sentido e a sua lógica marquem uma visão global da investigação qualitativa
onde o mais importante é compreender o significado de uma experiência (Lüdke, André,
2005; Álvarez, 2011).

2.4. Técnicas de recolha de dados
Lüdke e André (2005) chamam-nos à atenção para a capacidade seletiva da mente
humana e para as consequências que essa característica pode ter no estudo de um
fenómeno. Referem os autores que é muito provável que duas pessoas olhem para o
mesmo objeto ou situação e vejam coisas diferentes pois
O que cada pessoa seleciona para ‘ver’ depende muito de sua história pessoal e
principalmente de sua bagagem cultural. Assim, o tipo de formação de cada pessoa, o
grupo social a que pertence, suas aptidões e predileções fazem com que sua atenção
se concentre em determinados aspectos da realidade, desviando-se de outros (2005, p.
25).

É partindo desta realidade que, no âmbito deste trabalho, reforçamos o foco dado às
técnicas usadas para a recolha dos dados. Este é um aspeto importante que deve ser tido
em conta em todas as investigações pois dele dependem a confiabilidade e a validade do
estudo.
Os dados recolhidos permitem responder às perguntas inicialmente estabelecidas
e, como tal, devem ser confiáveis. Devem ser pertinentes e suficientes sendo que, para
isso, é necessário definir fontes fidedignas e técnicas adequadas para a sua recolha
(Torres, 2008). Contudo, como referem Gray, Williamson, Karp e Dalphin, “There is no
one best technique for gathering data, any more than there is one best theory for analyzing
and drawing inferences from data” (2007, p. 43). Corroborando a tese defendida por Gray
et al. (2007), Ketele e Roegiers afirmam que “é raro um único método de recolha de
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informações permitir por si só fornecer toda a documentação necessária” (1993, p. 38) à
elaboração de uma investigação científica. De acordo com o objetivo a alcançar, um
método principal é, não raras vezes, acompanhado por outros métodos secundários que o
complementaram.
Independentemente da técnica usada tivemos o cuidado de o fazer
presencialmente, estabelecendo contacto direto com todos os respondentes. Cremos que
um contacto direto com os participantes permite a recolha de uma maior percentagem de
respostas pois entusiasma os respondentes a participar uma vez que o contacto pessoal
faz o questionário/a entrevista serem menos padronizados tornando, ainda, mais difícil a
sua recusa se compararmos com questionários recebidos via e-mail ou por intermédio de
terceiros. Acreditamos que respondentes motivados e conscientes da importância da
investigação poderão fornecer respostas mais credíveis. Para além disso, como defendem
Gray et al., a presença do investigador “can also improve the quality, as well as the
quantity of responses from each subject. If a subject does not understand a question, the
interviewer can clarify it’s meaning” (2007, p. 129).
Partindo da ideia de Ferreira de “quanto mais diversificadas forem as técnicas,
mais finos serão os dados obtidos” (1986, p. 190), recorremos a três técnicas distintas: o
inquérito por questionário, a entrevista semiestruturada e a análise de documentos.

Inquérito por questionário
A opção pelo uso de inquéritos por questionário deveu-se, como atrás referimos,
à importância que damos à auscultação dos professores relativamente ao fenómeno em
estudo. Pelo número elevado de docentes existente nos 5 AE consideramos que o seu
envolvimento através da resposta aos questionários foi a solução mais ajustada por
permitir chegar a todos num período de tempo relativamente baixo. Consideramos
igualmente vantajoso o uso desta técnica de recolha de dados por reduzir a pressão para
uma resposta imediata, permitindo que os participantes reflitam calmamente nas respostas
que pretendem dar (os questionários foram recolhidos duas semanas após a entrega).
Usamos questionários de resposta fechada, deixando que, na última questão, os
respondentes pudessem acrescentar informações que considerassem pertinentes.
Preocupamo-nos em apresentar apenas perguntas com correspondência direta com os
objetivos da investigação, não perguntando mais do que aquilo que pretendíamos medir.
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A estrutura dos questionários obedeceu a um conjunto de critérios e as questões a
uma sequência lógica. Iniciaram com o levantamento das perceções dos professores
acerca de uma imagem mais geral da IGEC, passando pela atividade específica em estudo
e terminado com um espaço favorável à apresentação de outras informações que
considerassem pertinentes (questão de resposta aberta). Ao mesmo tempo foram
elaboradas questões cujo objetivo foi o de verificarem a veracidade de perguntas
equivalentes, permitindo-nos perceber se os participantes respondiam aleatoriamente, ou
se o faziam conscientes das suas posições. Para evitar o “efeito contágio” (Sousa, 2009,
p. 209), tivemos o cuidado de separar, de forma clara e percetível, as questões que diziam
respeito a assuntos diferentes e de as formular da forma o mais objetiva possível.
Findado o processo de construção dos questionários pedimos a sua validação e
apreciação crítica a experts. Esta análise contemplou um conjunto de aspetos para os quais
nos chama a atenção Sousa (2009): o aspeto gráfico geral do questionário (disposição
gráfica, fonte, espaçamento, etc.); a organização geral (organização interna, sequência de
perguntas, forma de dar as respostas); e a adequação de cada pergunta (pertinência,
clareza e objetividade, consistência das opções de resposta). Detetadas as falhas,
reformulamos os questionários e realizamos uma ação-piloto que consistiu num teste a
um grupo de professores com características semelhantes147 às dos participantes.

Entrevista semiestruturada
Apesar das vantagens que possam ser reconhecidas à aplicação de questionários,
não devemos esquecer-nos de que a estrutura rígida de que gozam impede a expressão de
sentimentos e o aprofundamento de determinadas questões. Assim sendo, decidimos
associar a esta técnica de recolha de dados a elaboração de entrevistas, o que permitiu
uma maior profundidade ao estudo pela relação de confiança e afeição que foi possível
estabelecer-se entre nós e os sujeitos participantes (Lüdke, André, 2005).
A entrevista é uma das técnicas de recolha de dados mais comuns no campo das
ciências humanas e sociais, “um dos mais poderosos meios para se chegar ao
entendimento dos seres humanos e para a obtenção de informações nos mais diversos

147

Deste grupo fizeram parte 5 professores que não pertenciam às unidades de análise consideradas para este estudo, mas que reuniam
as características dos sujeitos participantes, à exceção do número de anos a que a escola onde lecionavam tinha sido intervencionada
no âmbito do AAE: a escola destes professores tinha sido intervencionada no âmbito do AAE há mais de um ano.
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campos” (Amado, Ferreira, 2017, p. 209). Para Ferreira as entrevistas constituem uma
técnica ‘excecional’ pelas expectativas associadas à situação e pela raridade quotidiana
das circunstâncias pois remetem para
um encontro privado com um estranho, onde potencialmente acontece a partilha de
vivências e experiências pessoais, muitas vezes íntimas, partilha essa sujeita a regras
de confidencialidade, anonimato e tolerância […]; um encontro localizado no tempo
e no espaço de forma explícita, através de marcadores claros que o separam de outras
ocasiões quotidianas caracterizadas pela rotina e pela informalidade; um encontro
formalizado, sempre pretendido e solicitado pelo entrevistador, e cujo modelo de
interpretação reconhecido como adequado é baseado num diálogo estruturado em
termos de relação de inquirição, modelada segundo uma sequência de
pergunta/resposta que identifica claramente os papéis sociais dos intervenientes
(2014b, p. 173).

A entrevista, enquanto técnica de recolha de dados, surgiu do desenvolvimento
das ciências sociais e da expansão dos conhecimentos, chamando a atenção para a
complexidade da ação humana (Ruquoy, 1997). A investigação foi-se interessando cada
vez mais pelo indivíduo, pela perceção que este possuía do mundo, pelo seu propósito e
pelas suas crenças. Assim sendo, a entrevista caracteriza-se pela sua profundidade, pela
forma ampla com que abrange um conjunto alargado de aspetos e detalhes (Arias, 2012),
apesar do seu alcance mais reduzido quando em causa está o número de pessoas que se
podem entrevistar num determinado período de tempo.
A estrutura que as entrevistas assumem definirá a sua classificação que pode ir de
uma estrutura mais rígida (entrevista estruturada/diretiva), a uma estrutura
completamente flexível (entrevista informal/conversação). Entre estes dois polos, e por
ordem de enfraquecimento de rigidez estrutural, encontram-se as entrevistas
semiestruturadas ou semidiretivas e as entrevistas não estruturadas ou não-diretivas
(Bogdan, Biklen, 1999; Amado, 2017). Nesta investigação optamos pela aplicação de
entrevistas do tipo semiestruturadas que, de acordo com alguns autores (Bogdan, Biklen,
1999; Quivy, Campenhoudt, 1998; Lüdke, André, 2005; Brinkmann, 2018), se assumem
como um dos principais instrumentos de pesquisa de natureza qualitativa pelas
características que lhe são próprias, um meio certo de obter dados comparáveis entre os
diferentes sujeitos (Bogdan, Biklen, 1999). De entre outras características sobressai o
facto de permitirem que os entrevistados participantes se expressem com liberdade a
respeito do fenómeno em estudo, possibilitando que os interlocutores se tornem mais
visíveis, pois são elementos essenciais para a produção de novo conhecimentos, em vez
de se esconderem por detrás de um guião de perguntas rígidas previamente definidas
(Brinkmann, 2018). Para além disso, refere Brinkmann (2018), este tipo de entrevistas
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possui a vantagem de o entrevistado poder focar e orientar o diálogo para as questões que
considera mais importantes relativamente ao fenómeno em estudo.
O facto de não haver uma imposição rígida de questões permitiu que os sujeitos
entrevistados pudessem desenvolver o tema, “respeitando os seus quadros de referência,
salientando o que para ele[s tivesse sido] […] mais relevante, com as palavras e a ordem
que mais lhe convier[am], e possibilitando a captação imediata e corrente das informações
desejadas” (Amado, 2017, p. 211). A nós, restou-nos a obrigação de ouvir atenta e
cuidadosamente os nossos interlocutores para que pudéssemos relatar com a máxima
fidelidade o conteúdo dos seus relatos. Coube-nos seguir a linha de pensamento dos
entrevistados ao mesmo tempo que asseguramos a pertinência das perguntas e respostas
em relação ao objetivo da pesquisa (Ferreira, 2014b), num clima de “estímulo e aceitação
mútua” (Lüdke, André, 2005, p. 34).
Quanto à função, as entrevistas usadas neste trabalho classificam-se de
diagnóstico-caracterização (Amado, 2017) pois o objetivo principal da sua aplicação foi
o de levantar informação útil para a caracterização do fenómeno em estudo.
Foi através da entrevista que pudemos aprofundar questões levantadas pelos
questionários e pela análise dos documentos. Pela pessoalidade que lhe está inerente
pudemos esclarecer determinados tópicos, adaptando as perguntas ao rumo da conversa
e às características de cada entrevistado, garantido respostas sólidas e fundamentadas.
O uso da entrevista obrigou-nos a um cuidado especial relativamente ao respeito
para com o entrevistado, que passou pela definição e cumprimento rigoroso do horário e
local para a entrevista (escolhido pelo entrevistado), e marcados de acordo com a sua
conveniência. Procurando respeitar o universo de cada um, tentamos evitar um problema
que Thiollent (1987) assinala como bastante frequente no uso de entrevistas para recolha
de dados: a introdução de vocabulário pouco acessível e/ou de perguntas que se situam
noutra esfera de conhecimentos e interesses que não a dos entrevistados, provocando
desinteresse. A par destes cuidados foi nossa preocupação atendermos não só ao conteúdo
das respostas e ao rumo da entrevista como, também, à comunicação não verbal dos
interlocutores ao longo de toda a entrevista. Atentamos aos gestos, às expressões, às
alterações de ritmo, às hesitações e às respostas mais determinadas, pois consideramos
que estes sinais não verbais são essenciais para a compreensão e validação da mensagem
oral. Para que não fossem esquecidos, a par da gravação áudio das entrevistas, para a qual
foi pedida autorização, fomos fazendo notas breves sobre o que nos iam transmitindo e
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que consideramos pertinente para uma análise mais profunda de determinados
posicionamentos.

Análise de documentos
A análise de documentos é uma técnica comummente usada no âmbito de estudos
qualitativos que, de acordo com Lafon, Alcaraz e Puig (2004), pode ajudar a
complementar, contrastar e validar a informação obtida através de outras estratégias.
Refere Saint-Georges que “De uma maneira ou de outra, não existe investigação sem
documentação” (1997, p. 15) e a maioria dos estudos obriga à examinação de periódicos,
de atas de reuniões ou relatórios existentes. A recolha de dados através da análise de
documentos segue a mesma linha de raciocínio da entrevista: há que ter a mente
organizada e aberta a pistas inesperadas. Devem prever-se, cuidadosamente, as perguntas
da investigação e estabelecer um sistema para que a análise se desenvolva de acordo com
um plano previsto (Stake, 1995a).
Uma das vantagens associada à análise documental é o facto de os documentos
constituírem uma fonte estável de conhecimentos que se mantém inalterada ao longo do
tempo, podendo ser consultados sempre que necessário e servindo de base a estudos de
naturezas diversas (Guba, Lincoln, 1981). Outra vantagem assinalada por Lüdke e André
(2005) está relacionada com os baixos custos que lhe estão associados. Normalmente o
uso desta técnica requer apenas que o investigador invista tempo e atenção na seleção e
análise daqueles que têm mais pertinência para o seu estudo. As autoras assinalam, ainda,
o facto de os documentos serem uma “fonte não-reativa” (2005, p. 39), o que permite o
levantamento de informações “quando o sujeito é impraticável (pela sua morte, por
exemplo) ou quando a interação com os sujeitos pode alterar os seus comportamentos ou
os seus pontos de vista” (2005, p. 39).
Os documentos representam e descrevem uma versão específica de determinado
fenómeno e são construídos com propósitos específicos. Deste modo é importante termos
em conta que dificilmente poderão ser usados para validar entrevistas. A este respeito,
alguns autores (Flick, 1998; Lafon, Alcaraz, Puig, 2004) assinalam o valor que deve ser
atribuído à análise de documentos, referindo que devem ser vistos como uma forma de
contextualizar a informação recolhida, em vez de serem vistos como elementos que
contém versões explicativas de um fenómeno ou de uma realidade. Isto é, os documentos
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são registos públicos que pretendem refletir uma perspetiva oficial/institucional e, por
isso mesmo, o contexto narrativo nos quais foram escritos e se utilizam é um elemento
essencial para a sua interpretação. Lüdke e André acrescentam que os documentos
representam uma fonte natural de informação não constituindo apenas “uma fonte de
informação contextualizada, mas surgem num determinado contexto e fornecem
informações sobre esse mesmo contexto” (2005, p. 39).
De acordo com Bardin a análise documental é definida como uma “operação ou
um conjunto de operações” cujo propósito é o de “representar o conteúdo de um
documento sob uma forma diferente da original, a fim de facilitar, num estado ulterior, a
sua consulta e referenciação” (2011, p. 47). A análise da informação contida nos
documentos deverá permitir uma reinterpretação da informação, facilitando o “acesso ao
observador, de tal forma que este tenha o máximo de informação (aspecto qualitativo),
com o máximo de pertinência (aspecto qualitativo)” (2011, p. 47).
Todavia, na análise documental tivemos em conta os autores responsáveis pela
sua elaboração, o propósito por detrás da sua elaboração e o uso que cada um tem num
contexto natural. Procurámos desviar-nos do foco único do conteúdo dos documentos –
o que, de resto, tornaria a análise pobre e inexpressiva – para consideramos o contexto, o
uso e a função que cada um assume.
De acordo com Yin (2018), no contexto dos estudos de caso, a pertinência do uso
deste instrumento recai na possibilidade que ele dá de corroborar e validar evidências
oriundas de outras fontes. No caso de uma prova documental contradizer dados
previamente recolhidos, em vez de os comprovar, o investigador terá razões específicas
para pesquisar esse tópico com mais profundidade. Apesar de tudo, o autor mostra-nos
uma visão mais crítica relativamente à demasiada confiança que o investigador pode ter
nos documentos que analisa, recomendando que se tenha em atenção o facto de
determinados documentos poderem ter sido escritos com algum objetivo específico e para
determinado público. Assim sendo, adotamos uma posição crítica de contínua
reinterpretação, conscientes de que os documentos que analisámos poderiam ter sido
criados para alcançar outros objetivos para além dos imediatamente entendidos.
A seleção dos documentos analisados não foi aleatória. Partindo dos objetivos
traçados e do problema em estudo, consideramos que seria importante explorar os
documentos estruturantes de cada um dos AE participantes: Projeto Educativo, Plano de
Melhoria, Plano de Ação Estratégica. Para além destes, foram tidos em conta os
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Relatórios Globais do AAE (IGEC 2015b, 2015c, 2018b), o último Relatório de
Atividades e Autoavaliação (IGEC, 2018c) e os Relatórios Finais (RF) que a IGEC
elaborou para cada um dos AE no final de cada intervenção. Por forma a garantirmos o
anonimato dos AE referir-nos-emos a cada um destes da seguinte forma:
- Relatório Final de AAE do Agrupamento de Escolas 1 (RF1);
- Relatório Final de AAE do Agrupamento de Escolas 2 (RF2);
- Relatório Final de AAE do Agrupamento de Escolas 3 (RF3);
- Relatório Final de AAE do Agrupamento de Escolas 4 (RF4);
- Relatório Final de AAE do Agrupamento de Escolas 5 (RF5).

2.5. Procedimentos de análise de dados

Os dados, por si só, não proporcionam respostas às perguntas de investigação
elaboradas. Para que isso se cumpra é necessário processá-los e analisá-los de maneira
ordenada e coerente de modo a extrair deles padrões e relações. Analisar, por um lado,
significa fragmentar o todo em todas as suas partes e observá-las e estudá-las de forma
consciente. E, por outro, explorar as relações entre as partes, reconstruindo o todo.
Referem Lüdke e André (2005) que a tarefa de análise dos dados acarreta,
inicialmente, a “organização de todo o material, dividindo-o em partes, relacionando
essas partes e procurando identificar nelas tendências e padrões relevantes” (2005, p. 45).
Mais acrescentam que, após esta ação, é necessário que essas tendências e padrões sejam
“reavaliados, buscando-se relações e inferências num nível de abstração mais elevado”
(2005, p. 45). Na mesma linha de pensamento, Lafon, Alcaraz e Puig (2004) sublinham
a importância de, antes da ordenação sistemática e manipulação os dados, o investigador
proceder a uma revisão da qualidade da informação recolhida através da sua leitura e
análise profunda e atenta, possibilitando uma comparação preliminar das informações
obtidas através das diferentes técnicas, e permitindo a criação de uma ideia sobre os
caminhos possíveis a percorrer para a organização dos dados, mesmo que temporários.
Neste trabalho privilegiamos a análise de conteúdo enquanto procedimento de
análise de dados, pela flexibilidade e adaptabilidade que demonstra ter e por “ser uma
técnica que aposta claramente na possibilidade de fazer inferências interpretativas a partir
dos conteúdos expressos, uma vez desmembrados em ‘categorias’, tendo em conta as
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‘condições de produção’ desses mesmos conteúdos, com vista à explicação e
compreensão dos mesmos” (Amado, Ferreira, 2017, p. 300).
A análise estatística descritiva foi o procedimento adotado para o tratamento dos
dados recolhidos a partir dos inquéritos por questionário.

Análise estatística descritiva
A estatística, diz-nos Marôco, é uma “ferramenta fundamental para a análise e
interpretação de dados e, em particular, para a elaboração de conclusões fundamentadas
a partir da análise desses dados” (2010, p. 13).
No campo nas análises estatísticas cabem, contudo, variações que são definidas
por alguns autores (Miles, Banyard, 2007; Creswell, 2012; Teixeira, 2016) que chamam
a nossa atenção para a confusão que, frequentemente, se verifica na distinção entre
estatística descritiva e inferencial. Como explicam, a estatística descritiva serve o
propósito de descrever dados obtidos a partir de técnicas de recolha de dados quantitativas
como é o caso dos inquéritos por questionário, enquanto a estatística inferencial pretende
apresentar uma explicação para o que está a acontecer com os dados. A primeira indica
tendências gerais nos dados como a média, a moda e a mediana e permite a comparação
entre dados. A segunda supõe a análise de dados relativos a uma amostra a partir dos
quais se poderão retirar conclusões generalizáveis a uma população desconhecida. Assim
sendo, e de acordo com os objetivos e características metodológicas deste trabalho, o
procedimento adotado para a análise dos dados referentes aos inquéritos por questionário
foi o de estatística descritiva, com recurso ao software Statistical Product and Service
Solutions (SPSS), considerado por Marôco como o “software de manipulação, análise e
apresentação de resultados de análise de dados de utilização predominantes nas Ciências
Sociais e Humanas” (2010, p. 17).
Os dados foram, posteriormente, apresentados em tabelas com a distribuição das
frequências, percentagens e, quando pertinente, com a respetivas medidas de tendências
centrais. A par destas apresentamos gráficos ilustrativos das distribuições de valores
verificados.
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Análise de conteúdo
A análise de conteúdo é um procedimento que procura descobrir o significado de
uma mensagem seja esta um discurso, uma história de vida, um artigo de revista, um
decreto ministerial, ou outro (Gómez, 2000). Trata-se de uma ferramenta que classifica
e/ou codifica os diversos elementos de uma mensagem em categorias, com o objetivo de
se conhecer o seu sentido. Os conteúdos “não são nem textos nem discursos. São ‘o que
existe dentro’. Os textos e os discursos são ‘recetáculos’, modos de expressão,
manifestações. Os objetos da análise de conteúdo não são estes, mas o que contêm”
(Hiernaux, 1997, p. 157). A análise de conteúdo é, assim, considerada
un instrumento de respuesta a la curiosidade del hombre por descubrir la estructura
interna de la información, biene en su composición, su forma de organización o
estructura, biene en su dinâmica. Esta técnica centra su búsqueda en los vocablos u
otros símbolos que configuran el contenido de las comunicaciones y se incardina
dentro de la lógica da la comunicación interhumana (Serrano, 1994, p. 133).

Esta técnica oferece a possibilidade de investigar sobre a natureza do discurso,
surge de forma a ser utilizada como procedimento que analisa e quantifica as
comunicações. A análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das
comunicações que definem procedimentos sistemáticos e objetivos do conteúdo das
mensagens, por forma a encontrar indicadores (quantitativos, ou não) que permitam a
inferência dos conhecimentos relativos às condições de produção e receção das
mensagens (Bradin, 2011). “Enquanto esforço de interpretação”, esta técnica de análise
de dados “oscila entre os dois polos do rigor da objectividade e da fecundidade da
subjectividade. Absolve e cauciona o investigador por esta atracção pelo escondido, o
latente, o não-aparente, o potencial inédito (do não-dito), retido por qualquer mensagem”
(Bardin, 2011, p. 11). A leitura do investigador faz com que o conteúdo das comunicações
que tem para análise não seja uma leitura “‘à letra’, mas antes o realçar de um sentido que
se encontra em segundo plano” (Bardin, 2011, p. 42). “Tem por objetivo ir para além da
compreensão imediata e espontânea, ou seja, tem como função básica a observação mais
atenta dos significados de um texto” (Castro, Ferreira, Gonzlez, 2013, p. 71). Para Vala a
análise de conteúdo mais não é que a
desmontagem de um discurso e da produção de um novo discurso através de um
processo de localização-atribuição de traços de significação, resultado de uma relação
dinâmica entre as condições de produção do discurso a analisar e as condições de
produção da análise (1986, p 104).

A dimensão interpretativa da análise de conteúdo é sublinhada por Amado, Costa
e Crusoé que afirmam que sem ela “a investigação ficaria a meio caminho” pois, como
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explicam, “ registar a quantidade de informações e fazer, em torno delas, os mais variados
tipos de cálculos, não é fazer, ainda, um trabalho interpretativo e, muito menos, no quadro
das metodologias qualitativas” (2017, p. 306).
Esta técnica de tratamento de informação obriga à determinação de unidades de
análise: núcleos com significado próprio que são estudados de modo a serem classificados
e recontados. A análise de conteúdo será tanto mais fiável quanto mais objetivas e
específicas forem as unidades a analisar e, consequentemente, menos sujeita à
arbitrariedade do investigador.

As unidades de análise constituem núcleos com

significado próprio que serão objeto de estudo. De acordo com Serrano (1994), para
determinar as unidades de conteúdo pode optar-se por uma análise global das respostas
dadas ou por dividir cada uma das respostas em tópicos ou expressões nelas constantes.
Estas unidades constituirão “átomos de significado” (Serrano, 1994, p. 146) permitindo,
posteriormente, ser classificadas e descritas.
Assumindo o carácter diário da análise de conteúdo no nosso quotidiano, Vala
afirma:
A classificação, a categorização, é uma tarefa que realizamos quotidianamente com
vista a reduzir a complexidade do meio ambiente, estabilizá-lo, identificá-lo, ordenálo ou atribuir-lhe sentido. A prática da análise de conteúdo baseia-se nesta elementar
operação do nosso quotidiano e, tal como ela, visa simplificar para potenciar a
apreensão e se possível a explicação (1986, p. 110).

Para a definição/redefinição das categorias partimos das características que
Castro, Ferreira e Gonzalez (2013) afirmam serem essenciais no decorrer deste processo.
De acordo com os autores estas devem ser: (1) homogéneas: possuir elementos comuns
relacionados com o mesmo princípio/questão em estudo. (2) Devem excluir-se
mutuamente: os dados devem ser reunidos de acordo com o significado comum que
possuem, pertencendo de forma impreterível a apenas uma categoria. (3) Pertinentes:
devem ser determinadas de acordo com o material recolhido, evitando-se a criação de
categorias que não tenham sido abordadas pelos participantes. As categorias devem ser
(4) objetivas e a descrição dos procedimentos clara a fim de que outros investigadores
possam usar os mesmos procedimentos noutros estudos semelhantes. Por fim, as
categorias devem obedecer ao princípio da (5) exaustão devendo, o investigador, procurar
esgotar todos os assuntos abordados pelos participantes, desde que pertinentes à pesquisa.
Para garantir a fiabilidade da análise de conteúdo concentramos esforços em especificar
e objetivar ao máximo cada uma das unidades de análise, evitando a arbitrariedade e
cumprindo as orientações dos autores.
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Como referem Bogdan e Biklen, “Determinadas questões e preocupações de
investigação dão origem a determinadas categorias” (1999, p. 221). Como tal, de modo a
facilitar a análise de conteúdo das entrevistas preocupamo-nos, logo numa fase inicial,
em estruturar as perguntas das entrevistas por categorias, de modo a que as respostas
fossem seguindo uma ordem sequencial que respondessem aos nossos objetivos.
Categorias preliminares, pois, após a recolha dos dados e uma primeira leitura, foram
ajustadas (acrescentadas, eliminadas, reescritas) aos objetivos do estudo. Esta forma de
atuação é definida por Amado, Costa, Crusoé (2017) como procedimento misto148. De
modo a garantirmos a validade das categorias de análise procedemos à sua validação
interna, assegurando que todas as unidades de registo149 pertenciam a uma categoria e que
não existiam duas categorias onde coubesse a mesma unidade de registo.
A categorização a que chegamos a partir da análise de conteúdo das entrevistas
e dos documentos foi organizada em cinco dimensões relacionadas entre si, que
apresentamos no quadro infra. De cada uma destas dimensões principais faz parte um
conjunto de categorias e subcategorias que concorrem para o aprofundamento e
clarificação das questões abordadas em cada dimensão principal. As dimensões são
dependentes entre si e o facto de optarmos por este modelo de apresentação dos dados
não significa que devam ser analisadas de forma estanque.

Quadro 12: Dimensões, categorias e subcategorias para a de análise de conteúdo das
entrevistas
Dimensões

Categorias
1.1. Prestígio do inspetor

1. Imagem
geral da
IGEC

1.2. Impacto da ação inspetiva

1.3. Responsabilidades da IGEC

Subcategorias
- muito prestígio
- algum prestígio
- pouco prestígio
- características pessoais dos inspetores
- responsabiliza as escolas
- instiga a reflexão
- estimula a melhoria
- identifica falhas
- não promove mudanças
- não incita a melhoria
- controlo
- avaliação

“O procedimento pode, ainda, ser misto quando o investigador combina sistemas de categorias prévias com categorias que ele
próprio cria individualmente a partir dos dados, numa mistura dos dois procedimentos anteriores” (Amado, Costa, Crusoé, 2017, p.
316). Os “procedimentos anteriores” a que se referem são o procedimento fechado onde o sistema de categorias é definido numa fase
inicial do processo, antes da análise dos dados recolhidos, tendo como base o enquadramento teórico e a revisão bibliográfica obtida;
e o procedimento aberto a partir do qual o sistema de categorias é induzido, unicamente, a partir da análise dos dados “ainda que
subordinado ao background teórico do investigador” (2017, p, 316).
149
“Uma unidade de registo é o segmento determinado de conteúdo que se caracteriza colocando-o numa dada categoria. […] são os
objetivos e a problemática teórica que orientam a pesquisa que devem determinar a natureza das unidades a utilizar” (Vala, 1986, p.
114).
148
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1.4. Foco da ação inspetiva

2.1. Reconhecimento da atividade
2.2. Campo de influência

2.3. Participação e envolvimento
dos docentes

2.4. Relações interpessoais
2. A
Atividade de
AAE

2.5. Atitude/conduta dos
inspetores
2.6. Sentimentos experienciados

2.7. Formação dos inspetores

2.8. Conhecimentos e habilidades
essenciais
3.1. Importância atribuída ao
aviso prévio
3.2. Implicações do aviso prévio

3.
Metodologia
usada no
AAE

3.3. Foco da preparação
3.4. Qualidade dos documentos
3.5. Base que sustenta a análise
feita à escola
3.6. Contexto educativo

- acompanhamento
- multiplicidade de tarefas
- incompatibilidade de tarefas
- prestação de contas
- regulação
- fiscalização
- análise documental
- identificação de falhas
- conhece
- desconhece
- muda mentalidades
- induz a abertura das salas de aula
- descristaliza hábitos enraizados
- instiga ao planeamento estratégico
- estimula a melhoria de práticas pedagógicas
- não estimula a melhoria de práticas pedagógicas
- não influencia a prática letiva
- direta/ativa
- indireta/passiva
- dependente
- controversa
- confiança/abertura
- desconfiança
- incertas
- colaborativa/negociada
- impositiva/pouco colaborante
- tranquilidade
- segurança
- confiança
- ansiedade
- stress
- desconforto
- apreensão
- preocupação
- adequada/suficiente
- inadequada/insuficiente
- desconhecedores da realidade escolar
- capacidade de escuta
- capacidades comunicativas
- adaptabilidade
- muito importante
- pouco importante
- agiliza procedimentos
- facilita a ação posterior
- melhora a organização
- não tem implicações
- administrativo/burocrático
- prática pedagógica
- fidedigna/espelham a realidade
- ambígua/questionável
- leitura documental
- contacto direto com diretor/interlocutores
- valorizado
- desvalorizado
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3.7. Características da análise

- clara/rigorosa
- vaga/imprecisa

3.8. Contacto da equipa de
inspetores com restante
comunidade escolar
3.9. Adequação das orientações
emanadas pela Equipa de
Acompanhamento

- vasto
- reduzido
- inexistente
- adequadas/pertinentes
- contextualizadas
- desadequadas
- descontextualizadas
- muito exigentes
- utópicas
- incentiva
- condena
- desencoraja

3.10. Posição do diretor perante a
adoção de outros caminhos que
não os definidos pela Equipa de
Acompanhamento
3.11. Designação dos professores
interlocutores
3.12. Fator inovador da atividade
3.13. Comunicação entre Equipa
de Acompanhamento e restantes
professores
3.14. Responsável pela
comunicação entre a Equipa de
Acompanhamento e restantes
professores
4.1. Problemas mais focados

4.2. Impacto: práticas
supervisivas

4. Impacto
do AAE

4.3. Impacto: trabalho
colaborativo
4.4. Impacto: práticas
pedagógicas inovadoras
4.5. Impacto: reforço da
autonomia
4.6. Duração das alterações

5.1. Alterações metodológicas
5. Alterações
ao atual
modelo

- nomeação direta
- características pessoais
- critérios de seleção
- inequívoco
- vago
- estruturada
- indefinida
- equipa de inspetores
- diretor
- professores interlocutores
- professores coordenadores
- supervisão da prática letiva
- trabalho colaborativo
- planeamento do ensino e das aprendizagens
- indisciplina
- patente
- dúbio
- nulo
- evidente
- parco
- discutível
- explícito
- ambíguo
- inexistente
- explícito
- ambíguo
- inexistente
- frágil
- efémera
- insuficiente
- número de visitas/atividade
- envolvimento dos docentes
- configuração da equipa da IGEC
- foco da atividade
- calendário das visitas

Fonte própria.
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Para análise dos dados recorremos ao software150 NVivo 12151, que se revelou uma
ferramenta essencial. O seu uso flexibilizou o processo da análise dos dados, permitindo
introduzir novos dados e categorias ao logo das diferentes fases do processo,
possibilitando a memorização, o deslocamento e a admissão de novos dados de uma
forma construtiva relativamente ao trabalho antes produzido.
Apesar do uso desta ferramenta, queremos deixar clara a nossa compreensão de
que o seu uso constituiu apenas um apoio auxiliar da pesquisa, um facilitador do processo
e não um fim em si mesmo. Como refere Yin os softwares qualitativos, em oposição aos
quantitativos, não permitem que o investigador se esconda atrás da sua utilização,
obrigando-o a clarificar a lógica e a validade de todo o trabalho na sua utilização –
“Nevertheless, the main caution in using such software still remains: You have to do all
the analytic thinking” (Yin, 2016, p. 188). Com o uso do Nvivo não pretendemos, pois,
descartar-nos das nossas responsabilidades enquanto investigadoras na interpretação
substantiva dos resultados.
De acordo com Bardin (2011), após uma primeira análise dos dados, o
investigador deve empenhar-se na exploração do material fazendo uso das técnicas
previamente definidas, focando de forma especial o processo de codificação que
“corresponde a uma transformação – efetuado segundo regras precisas – dos dados brutos
do texto, transformação esta que, por recorte, agregação, enumeração, permite atingir uma
representação do conteúdo ou da sua expressão” (2011, p. 133). Seguidas as
recomendações do autor, importamos os dados para o software e agrupamo-los de acordo
com as categorias antes definidas.

150

De acordo com Bardin (2011), na ótica da análise de conteúdo, o uso de softwares apresenta um conjunto de vantagens: a rapidez,
o rigor investigativo, a flexibilidade na introdução de novas instruções de análise, a possibilidade de armazenamento e partilha de
informações com outros investigadores, a oportunidade de manusear dados complexos e o facto de, para além do mencionado, permitir
o uso da criatividade e da reflexão de modo a alcançar os resultados desejados. Para além de Bardin (2011), outros têm sido os autores
que defendem o uso de softwares de análise de dados, nomeadamente de análise de conteúdo (Teixeira, Becker, 2001; Creswell, 2014;
Mozzato, Grzybovski Teixeira, 2016; Yin, 2016). Referem os autores que o uso desta ferramenta permite a redução do tempo destinado
à organização dos dados, previne a perda de informações resultantes de grandes volumes de dados, e facilita a elaboração de
correlações complexas e mais claras entre dados, resultados e teoria.
151
O NVivo é um sistema de indexação e categorização de dados não estruturados que possibilita a descoberta e exploração dos
sentidos das informações alfanuméricas. Tem como objetivo auxiliar o investigador ao longo do processo da pesquisa, não só na
definição e organização de categorias e subcategorias analíticas como, também, em todo o processo de análise (Mozzato, Grzybovski,
Teixeira, 2016). Para além disso, Mozzato, Grzybovski e Teixeira afirmam que o uso deste software “pode ser útil na identificação de
(in)consistências metodológicas tanto na fase inicial da análise, como no processo de codificação […] [e, ainda, na simplificação da]
análise de múltiplas fontes de evidências” (2016, p. 581).
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3. Fiabilidade e validade do processo de investigação
Conscientes de que todas as investigações estão expostas a erros152 que podem
comprometer a confiabilidade e a validade dos dados, adotamos, ao longo de todo o
processo, um conjunto de estratégias cujo objetivo foi o de reduzir ou limitar ao máximo
os que pudessem surgir. Procuramos realizar uma investigação rigorosa, ainda que aberta
à crítica e à revisibilidade (Popper, 1998).
Para garantirmos a fiabilidade153 do processo de investigação começamos por nos
focar na construção de instrumentos de recolha de dados que permitissem uma leitura da
realidade o mais fiel possível. Trabalhamos para que fossem exatos, consistentes e
estáveis.
Com o intuito de aumentarmos a confiabilidade dos nossos resultados
concentramos esforços na aplicação de regras para a elaboração dos instrumentos de
recolha de dados, limitando e minimizando erros de medição. Evitamos perguntas
ambíguas, aumentamos o número de perguntas sobre cada tema mediante a introdução de
perguntas de controlo, e tivemos o cuidado de testar os instrumentos de recolha de dados
através da sua aplicação prévia a sujeitos cujas características se aproximavam das dos
participantes154. Procurámos, ainda, que as normas de construção dos instrumentos de
recolha de dados fossem claras e precisas evitando interpretações pessoais. Estas
considerações tiveram sempre por base o pressuposto defendido por Serrano: “Un test
puede ser fiable aun cuando no sea válido, pero el test válido simpre es fiable” (1994, p.
73).
Quando falamos em validade referimo-nos à forma como um instrumento é capaz
de medir aquilo que se deseja medir. De acordo com Lincoln, Lynham e Guba,
Validity cannot be dismissed simply because it points to a question that has to be
answered in one way or another: Are these findings sufficiently authentic (isomorphic
to some reality, trustworthy, related to the way others construct their social worlds)
that I may trust myself in acting on their implications? More to the point, would I feel
sufficiently secure about these findings to construct social policy or legislation based
on them? (2018, p. 238).

152

Quando nos referimos a erros, referimo-nos a incorreções que poderão surgir da elaboração inadequada do desenho metodológico
ou da escolha inadequada das estratégias para a solução do problema, do tamanho da amostra, da elaboração dos instrumentos de
recolha de dados ou do plano de análise construído.
153
Do ponto de vista de Serrano, “Un instrumento es fiable cuando es estable, equivalente o muestra consistencia interna. Esta
cualidade hace referencia a lo que el instrumento mide com exactitud y certeza en diferentes ocasiones. En este sentido, se entende la
fiabilidade como estabilidade; es decir, como las medidas logradas con un determinado instrumento (1994, p. 72).
154
De acordo com Álvarez (2011), todos os instrumentos devem ser testados em situações reais antes da sua aplicação definitiva de
forma a identificar erros que possam existir. Estes testes realizam-se em grupos de prova com características semelhantes ao grupo
que participará no estudo em número que pode oscilar entre os 10 e os 50 elementos. O objetivo principal deste teste é verificar o grau
de compreensão das perguntas por parte dos entrevistados, assim como a sua capacidade de responder adequadamente.
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Para Yin (2016), “A valid study is one that has properly interpreted its data, so
that the conclusions accurately reflect and represent the real world that was studied”
(2016, p. 88). Sousa (2009) apresenta quatro tipos de validade que também nós tentámos
garantir: a validade de conteúdo, que possibilita a constatação e confirmação dos
resultados obtidos; a validade preditiva que defende que as conclusões devem possibilitar
a elaboração de julgamentos sobre a evolução futura do assunto em análise; a validade
comparativa, que permite a comparação dos resultados obtidos com outros de outros
trabalhos empíricos desenvolvidos no mesmo campo científico; e a validade
interpretativa, que permite efetuar deduções e criar hipóteses a partir dos dados
recolhidos.
Os caminhos possíveis para garantia da validade de um estudo científico são
infindáveis. No que a este trabalho respeita, e de forma a garantirmos segurança nos
resultados que apresentamos, começámos por assegurar que os sujeitos participantes
cumpriam com os requisitos necessários ao levantamento das informações que
pretendíamos recolher. A par disso, recorremos ao aconselhamento de especialistas no
tema para que revissem todos os instrumentos de recolha de dados (entrevistas e
questionários), determinando se cumpriam com os fins estabelecidos. E procuramos que
as entrevistas e os questionários fossem aplicados em ambientes familiares e confortáveis
para os respondentes, sem ruídos ou distrações que pudessem afetar as respostas.
A propósito da credibilidade dos estudos cujo paradigma se situa no
fenomenológico-interpretativo, Amado e Vieira (2017) distinguem a existência de três
níveis de credibilidade: descritiva, interpretativa e teórica, que também nós nos
esforçamos por garantir. A credibilidade descritiva é aquela que se obtém durante a
recolha dos dados e que se prende com a descrição fiel daquilo que se ouviu. Para que tal
se cumprisse fizemos uso de um gravador que registou os conteúdos das entrevistas de
forma íntegra e que nos permitiu uma posterior transcrição. A credibilidade interpretativa
que, de acordo com os autores, se preocupa com o registo fiel das perspetivas dos
participantes, incluindo crenças, intenções, afetos e avaliações. Para que tal se cumprisse,
optámos pela implementação de entrevistas semiestruturadas com espaço para os sujeitos
se exprimirem de forma livre. A credibilidade teórica diz respeito “à interpretação dos
dados e à construção teórica que, atravessando a credibilidade descritiva e interpretativa,
vai tendo lugar durante o estudo e é, também, o seu fecho” (Amado, Vieira, 2017, p. 364).
Por forma a alcançarmos este terceiro patamar de credibilidade, garantindo a coerência
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entre os dados e a construção interpretativa e teórica inicialmente trabalhada, procedemos
à triangulação dos dados recolhidos por intermédio das diferentes técnicas e a partir das
diferentes fontes, e procedemos ao cruzamento das perspetivas dos diversos sujeitos
participantes.
A neutralidade é outra questão que deve ser tida em conta e que pode ser traduzida
na questão: “Como estabelecer o grau em que as descobertas resultam apenas em função
dos participantes investigados e condições da investigação e não se devem às inclinações,
motivações, interesses, perspetivas, etc., do investigador?” (Amado, Vieira, 2017, p. 370).
Neste sentido, a neutralidade pode ser entendida no sentido de “imparcialidade, ou seja,
de representação equilibrada e equitativa das diferentes (e, porventura, conflituantes)
perspetivas dos implicados ou participantes” (Rodrigues, 1992, p. 40). De acordo com
Amado e Vieira, no contexto dos estudos fenomenológicos-interpretativos este é um
aspeto difícil de garantir “na medida em que investigador e participantes poderão estar
muito próximos em termos emocionais, sociais e culturais” (2017, p. 371). Esta ideia é
corroborada por outros autores (Bourdieu, 1989; Backer, 1993; Castro, Ferreira e
Gonzalez, 2013) que, recusando a neutralidade do investigador, propõem que este tenha
consciência da interferência dos seus valores na escolha e na condução do estudo do
fenómeno. Castro, Ferreira e Gonzalez são perentórios: “uma total neutralidade na
pesquisa é sempre impossível” (2013, p. 36).
Perante esta problemática, Bourdieu propõe que o investigador procure aquilo que
define de objetivação, considerado o “exercício mais difícil que existe, porque requer
ruptura das aderências e das adesões mais profundas e mais inconsistentes, justamente
aquelas que, muitas vezes, constituem o ‘interesse’ do próprio objecto estudado para
aquele que o estudo” (1989, p. 51). Por outras palavras, um esforço pelo controlo da
própria subjetividade. Goldenberg (2004) também alude a este esforço que deve ser feito
pelo pesquisador. Para a autora, esta é uma tarefa impossível de realizar de forma plena
não devendo, contudo, deixar de ser uma meta para “não fazer do objeto construído um
objeto inventado” (2004, p. 45). Como acrescenta,
A simples escolha de um objeto já significa um julgamento de valor na medida em
que ele é privilegiado como mais significativo entre tantos outros sujeitos à pesquisa.
O contexto da pesquisa, a orientação teórica, o momento sócio-histórico, a
personalidade do pesquisador, o ethos do pesquisado, influenciam o resultado da
pesquisa (2004, p. 45).
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Deste modo, quanto maior a consciência do investigador a respeito das suas
características e preferências pessoais, maior será a sua capacidade de evitar o
subjetivismo que lhe é próprio.
Backer refere-se a este problema como sendo um “problema da organização
social” (1993, p. 31) dos investigadores, e não como um problema passível de ser
resolvido através de uma qualquer técnica rigorosa e disciplinada. Problemas
relacionados com o que define como hierarquia da credibilidade são bastante ilustrativos
da permeabilidade da subjetividade individual do investigador.
Simplificando, […] uma característica da estrutura de qualquer organização
estratificada é que os representantes comuns da sociedade rotineiramente atribuem
maior credibilidade à história contada por aqueles que a administram do que às
histórias daqueles que estão nos níveis inferiores na hierarquia. Esta hierarquia da
credibilidade parece-me ser um espaço característico de todas as organizações
hierárquicas (Backer, 1993, p. 32).

Como forma de evitar este problema propõe que o investigador não assuma uma posição
de maior interesse por uma das secções hierárquicas, não dando mais ênfase a um grupo
em detrimento do outro. Para evitar esta situação, propõe que todos os implicados no
fenómeno sejam ouvidos, que as suas versões sejam comparadas e que se evite, pelo
menos de forma consciente, ficar a favor de um lado ou de outro. Becker (1993b) defende,
ainda, que os estudos qualitativos, por si só, permitem um maior controlo do subjetivismo
do investigador se comparados com estudos quantitativos uma vez que os métodos e as
técnicas a ele associados permitem que os respondentes se expressem de uma forma mais
autêntica e espontânea. Interpretando estas respostas, o investigador é obrigado a aceitar
todas as informações que daí advierem, mesmo que contrariem as suas inclinações, do
mesmo modo que os entrevistados terão dificuldade em manipular, o tempo todo,
impressões que podem afetar a forma como percecionam o fenómeno em estudo.
Perante o enunciado, e conscientes da influência que a nossa subjetividade pode
ter tido ao longo do processo de desenvolvimento deste estudo, esforçamo-nos por
envolver um número considerável de atores de cada uma das partes que compõem a
hierarquia organizativa, credibilizando todas as perspetivas e comparando as versões
recolhidas. Como referem Lincoln, Lynham e Guba, é importante que se assegure que
“all voices in the inquiry effort had a chance to be represented in any texts and to have
their stories treated fairly and with balance” (2018, p. 242). Estamos conscientes do facto
de não termos usado as mesmas técnicas de recolha de dados na auscultação dos
diferentes intervenientes. Contudo, o desejo de envolver todos os docentes dos AE não
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permitiu que a recolha de dados junto desses profissionais fosse realizada através de
entrevistas. Perante as restrições temporais vividas que impossibilitaram a auscultação de
todos os professores através de entrevistas, consideramos que seria mais vantajoso o
envolvimento em massa destes profissionais através da resposta aos inquéritos por
questionário, do que não os envolver.

3.1. Triangulação dos dados

A triangulação de dados tem ganho cada vez mais reconhecimento por parte da
comunidade científica não só por constituir uma forma exata de medir determinada
realidade como, também, pela lógica que confere à interpretação dessas medições e pela
robustez que traz à validade de uma investigação (Sousa, 2009; Stake, 2010).
Para Flick, “the concept of triangulation means that an issue of research is
considered – or, in a constructivist formulation, is constituted – from (at least) two points
or perspectives” (2018, p. 779). Elliot (1980) refere que o princípio básico subjacente à
ideia de triangulação de dados é o do reconhecimento de observações de
situações/realidades ou aspetos de uma variedade de ângulos e perspetivas, depois de
terem sido comparadas e contrastadas entre si. Gray et al. esclarecem que, do seu ponto
de vista,
The logic behind the use of multiple measurement techniques is elegantly simple. It
is referred to as triangulation. Just as in trigonometry one can indirectly but precisely
measure the location of a point by appropriate sightings from two other points, so also
can one apply the method of triangulation to social measurement. All indirect
measures have their own peculiar weaknesses. But by concentrating on the point at
which a series of independent, indirect, and perhaps weak indicators converge, we can
effectively minimize their separate errors and maximize their overall validity (2007,
p. 75).

A triangulação obriga a que se reúnam uma variedade de dados e faça uso de uma
série de métodos relativamente ao mesmo tema/problema. Implica que os dados sejam
recolhidos a partir de pontos de vista diferentes e que se façam comparações múltiplas de
um fenómeno único, através do uso de perspetivas diversas e procedimentos múltiplos
(Serrano, 1994). Por intermédio de um exame cruzado da informação que se recolhe
obtêm-se dados de grande interesse que permitem um exercício de comparação entre uns
e outros, para além de ser uma forma de obter outros dados que podem não ter sido
recolhidos através de uma primeira leitura da realidade. Para Serrano
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La triangulación en la investigación social presenta muchas ventajas porque al utilizar
diferentes métodos en la investigación, éstos actúan como filtros a través de los cuales
se capta la realidad de modo selectivo. Por ello conviene recoger los datos de la
realidade com métodos diferentes: si los métodos difieren el uno del outro
proporcionarán al investigador un mayor grado de confianza (1994, p. 82).

De acordo com Stake (2010), o propósito da triangulação dos dados serve um
objetivo: assegurar que se alcança uma imagem clara e o mais significativa possível, livre
do subjetivismo do investigador, de modo a não enganar o leitor.
Hesse-Biber (2010) refere que os dados devem ser triangulados se o objetivo for
o de provar a convergência dos factos recolhidos. Contudo, tendemos a discordar desta
aceção pois, tal como considera Flick (2018), também a nós nos parece que no processo
de triangulação a convergência de factos é difícil de conseguir e o verdadeiro desafio está
em explicar o fenómeno perante a divergência. Consideramos que a triangulação é, acima
de tudo, uma estratégia que permite uma compreensão mais profunda do fenómeno em
estudo, uma estratégia que permite acrescentar conhecimento científico àquele que já
existe sem que, claro está, se desconsidere a sua influência na validação desse
conhecimento novo produzido. Assim sendo, para este estudo, adotamos a visão
apresentada por Flick:
In a strong program of triangulation, first, triangulation becomes relevant as a source
of extra knowledge about the issue in question and not just as a way to confirm what
is already known from the first approach (convergence of findings). Second,
triangulation is seen as an extension of a research program. This also includes the
systematic selection of various methods and the combination of research perspectives
(2018, p. 786).

Paralelamente, a triangulação que usamos objetivou o seu propósito mais clássico
– observar e comparar a consistência dos resultados obtidos com o conhecimento
anteriormente produzido sobre esse objeto de estudo ou com outras do mesmo campo de
análise (Stake, 2006).

3.2. Questões éticas

As implicações éticas no campo da investigação científica estão amplamente
documentadas na história da humanidade. Relembram-nos Núñez e Figaredo (2008) que
a urgência de regulamentar eticamente a pesquisa científica foi percebida no contexto da
Segunda Guerra Mundial, aquando da realização de experimentos com humanos. Desde
então, várias instituições de investigação científica adotaram o seu próprio código ético.
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De acordo com Christians, apesar dos códigos éticos variarem de instituição para
instituição, o pressuposto é o de que partilhem entre si quatro diretrizes que considera
essenciais e que permitem que as investigações sigam “em direção a fins majoritários”
(2006, p. 1469): (1) o consentimento informado, na medida em que os sujeitos
participantes têm o direito de serem informados sobre a natureza e as consequências dos
experimentos em que participam. Devem concordar de forma voluntária com a
participação no estudo e, a sua concordância em participar deve basear-se em informações
completas e transparentes. (2) A fraude: “Ao enfatizar o consentimento informado, os
códigos de ética da ciência social mantêm uma postura uniforme contrária à fraude”
(Christians, 2006, p. 147). (3) A privacidade e a confidencialidade, obrigando o
investigador a salvaguardar identidades das pessoas e os locais das pesquisas, precavendo
exposições indesejadas. (4) E a precisão, na medida em que os dados devem ser precisos,
evitando mentiras, materiais fraudulentos, omissões e maquinações por serem atitudes
não-científicas e antiéticas.
Bogdan e Biklen (1999) também destacam o foco que deve ser dado a questões
éticas no desenvolvimento de investigações científicas. À semelhança de Christians
(2006), os autores apontam para a importância do consentimento informado e da proteção
dos participantes perante qualquer tipo de danos. Com isto querem dizer que é
determinante que a participação dos sujeitos seja voluntária e que sejam informados de
forma clara sobre eventuais perigos e obrigações a ela associadas, ao mesmo tempo que
se garanta que não sejam expostos a riscos superiores aos ganhos que possam vir a advir
com a sua participação.
Esta é uma preocupação que ultrapassa fronteiras e é partilhada por investigadores
de todo o mundo. A American Educational Research Association (AERA), por exemplo,
estabelece um conjunto de princípios éticos pelos quais os investigadores do ramo
educativo se podem orientar aquando do desenvolvimento das suas investigações (AERA,
2011). O Committee on Publication Ethics (COPE) é outro organismo internacional que,
sob a égide “Promoting integraty in research and it’s publication”, promove a adoção de
práticas éticas no seio da comunidade científica, essencialmente no campo das
publicações.

Em Portugal, à semelhança dos exemplos anteriores, a Sociedade

Portuguesa de Ciências da Educação (SPCE) define “um conjunto sistemático de
orientações essenciais para a investigação, reflexão e ação profissional” a que chama
“Carta Ética da SPCE” (SPCE, 2014, p. 4), que serve de instrumento de regulação ético324

deontológico. Estes documentos articulam um conjunto de valores mediante os quais os
pesquisadores em educação devem construir o seu trabalho profissional e científico,
fornecendo os princípios e as regras que devem reger a sua ação profissional. Têm como
objetivo principal o de proteger o bem-estar dos indivíduos e grupos com os quais os
investigadores trabalham sendo da responsabilidade individual de cada um o aspirar aos
mais altos padrões de conduta.
Como se pode ler na Carta Ética da SPCE, o pressuposto é o de que
a referência a padrões éticos comuns potencia a ação esclarecida e autónoma dos
investigadores, ao mesmo tempo que favorece o processo de construção identitária da
comunidade científico-educacional portuguesa, contribuindo decisivamente para a
sua credibilização pública (SPCE, 2014, p. 5).

Foi com base neste pressuposto e nas recomendações e orientações apresentadas na Carta
Ética da SPCE que regemos a nossa conduta ao longo de todo o processo de investigação.
As preocupações éticas que nos acompanharam encontram-se divididas em 5 secções, de
acordo com os profissionais com quem fomos estabelecendo relações: (A) na relação com
os participantes da investigação; (B) na relação com a comunidade de investigadores;
(C) na relação com os estudantes e os profissionais da educação; (D) na relação com os
promotores e colaboradores da investigação; e (E) na relação com as comunidades e
sociedade em geral.
Da secção A fazem parte 5 questões: na questão relativa à (1) relação com os
participantes da investigação, com o intuito de respeitar a individualidade de cada sujeito,
garantimos a informação e esclarecimento pleno de todos os participantes acerca dos
aspetos relacionados com a pertinência da sua participação. Para tal elaboramos um
documento informativo – consentimento informado155 – distribuído e assinado por todos
os participantes. Outro dos princípios orientadores assenta na (2) confidencialidade e
privacidade que deve ser garantida a todos os participantes. Relativamente a este aspeto,
garantimos a total confidência e anonimato dos sujeitos participantes usando códigos de
identificação não só para as organizações educativas participantes como, também, para
os sujeitos. Esta estratégia permite que o leitor identifique a que grupo de profissionais

155

No sítio da internet da Direção-Geral da Educação, relativamente à informação que deve ser dada aos participantes lê-se o seguinte:
“[…] a entidade deverá garantir a recolha do consentimento do titular dos dados - ato positivo claro que indique uma manifestação de
vontade livre, específica, informada e inequívoca de que o titular de dados consente no tratamento dos dados que lhe digam respeito
– i.e.: declaração escrita que indique claramente que aceita o tratamento proposto dos seus dados pessoais, nesse contexto. O
consentimento deverá abranger todas as atividades de tratamento realizadas com a mesma finalidade, indicando quem é o responsável,
qual a categoria de dados pessoais tratados, informar o titular sobre o exercício do direito de acesso, retificação, atualização e
apagamento dos dados pessoais, existência ou não de comunicações ou interconexões de dados, qual o prazo de conservação dos
dados salvaguardando as condições de segurança dos dados recolhidos para objeto de tratamento” (Consultado a 16/11/2018 de
http://www.dge.mec.pt/inqueritos-em-meio-escolar-0).
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pertence determinada informação sem que, contudo, a identificação dos mesmos seja
revelada. A cada um dos AE foi atribuído um número (AE1, AE2, AE3, AE4 e AE5). Os
diretores de cada um destes foram identificados pela letra D e pelo número associado à
respetiva unidade organizacional – D1, D2, D3, D4 e D5. Os inspetores, pela autonomia
de que gozam relativamente às organizações educativas, foram identificados através da
letra I e individualizados pelas letras minúsculas que a seguem – Ia, Ib, Ic, Id e Ie. O
armazenamento e a utilização dos dados foram geridos de acordo com os requisitos legais
em vigor sobre a Proteção de Dados Pessoais, especificada no consentimento informado
distribuído antes da recolha de qualquer dado. A terceira recomendação vai no sentido de
os participantes terem o direito de serem (3) informados sobre os resultados da
investigação, bem como da forma como os mesmos vão ser usados e divulgados. Neste
sentido, tivemos o cuidado de, no consentimento informado, esclarecer os participantes
sobre como os resultados vão ser usados e divulgados, salvaguardando-se a autorização
em caso de publicação. A (4) desistência de participação é outro dos conselhos da SPCE
que também tivemos em consideração. Como tal, os participantes foram informados de
que, mesmo consentido a sua participação inicialmente, teriam pleno direito de a revogar
e desistir se assim o desejassem. A quinta recomendação diz respeito aos (5) benefícios e
respeito pela integridade dos participantes. Esta recomendação traduz-se no cuidado que
o investigador deve ter com os processos de investigação e os resultados que devem ser
sempre pensados e comunicados de forma a evitar situações que constituam ameaças à
integridade dos envolvidos. Para além disso, recomenda-se que a sua participação não
signifique uma sobrecarga de trabalho, evitando que sejam afetados “para além do
necessário, tendo em conta os objetivos da investigação” (SPCE, 2014, p. 10).
Na secção (B) relação com a comunidade de investigadores, “numa lógica de
solidariedade académica e profissional, pautada por valores de respeito mútuo, de
competência, liberdade e autonomia” (SPCE, 2014, p. 10) é sublinhada a importância que
a atuação de um investigador (de modo particular) pode ter na imagem pública da
comunidade de investigadores. Como tal, assumimos os deveres científicos, académicos
e profissionais que são da nossa responsabilidade para com os demais investigadores. No
respeitante à relação com a comunidade de investigadores o documento faz referência à
(1) Autoria e Coautoria do documento, apontando para a necessidade de os investigadores
respeitarem os contributos de todos os investigadores para o estudo do fenómeno
específico, não sendo aceitáveis comportamentos que indiciem práticas de falsificação ou
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manipulação de dados ou práticas de plágio. Recomenda, ainda, a explicitação de
agradecimentos, coletivos ou individualizados, referentes a todos quantos contribuíram
para a concretização do trabalho como, aliás, fizemos logo no início deste documento.
Alude, por último, à Revisão de Pares sugerindo que o trabalho seja revisto por
investigadores que possam garantir a imparcialidade e objetividade da sua revisão.
Na secção (C) relação com os estudantes e profissionais da educação, o
documento frisa a obrigação de se estabelecer uma relação pautada por “atitudes de
sensibilidade relacional e de profissionalismo, […] respeito mútuo, integridade e
competência” (SPCE, 2014, p. 13), de modo a que a atuação do investigador possa
constituir um modelo ético de referência para todos os que com ele contactam. Esta
relação foi mantida e respeitada durante todo o processo.
No tocante à secção (D) relação com os promotores e colaboradores da
investigação, a carta faz referência à obrigação que o investigador tem em informar e
esclarecer não só os colaboradores da investigação como, também, os patrocinadores,
financiadores e todos os que contribuíram para a concretização da mesma, acerca dos
objetivos, a metodologia e os resultados do processo de investigação.
Por último, no que diz respeito à secção (E) relação com as comunidades e com a
sociedade em geral, o documento aponta para o dever que os investigadores têm em
informar, esclarecer e sensibilizar as comunidades e a sociedade a respeito das questões
de carácter ético adotadas – como aqui fazemos.
Antes de iniciarmos a aplicação dos questionários e a realização das entrevistas,
os mesmos foram submetidos à comissão de ética da UTAD e à Direção-Geral da
Educação, ao abrigo do Despacho n.º 15847/2007, publicado no Diário da República 2ª
série n.º 140 de 23 de julho, através do sistema de Monitorização de Inquéritos156
concebido especificamente para esse fim.
Por fim, e servindo de mote à leitura do capítulo que apresenta, analisa e interpreta
os dados, queremos acrescentar um último princípio ético, exposto por Bogdan e Biklen
(1999) que diz respeito à autenticidade dos resultados. E, a este respeito, assim se
pronunciam:
Ainda que as conclusões a que chega possam, por razões edeológicas, não lhe agradar,
e se possam verificar pressões por parte de terceiros para apresentar alguns resultados
que os dados não contemplam, a característica mais importante de um investigador
156

A Direção-Geral da Educação obriga a que todos os instrumentos de inquirição escolar sejam submetidos a um pedido oficial de
autorização para que possam ser aplicados em escolas portuguesas. Para mais informações consultar
http://www.dge.mec.pt/inqueritos-em-meio-escolar-0
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deve ser a sua devoção e fidelidade aos dados que obtém. Confeccionar ou distorcer
dados constitui o pecado mortal de um cientista (1999, p. 77).

Não desejando incorrer num “pecado mortal”, asseguramos a total e completa fidelidade
dos dados que a seguir apresentamos, garantindo que em momento algum estes foram
desvirtuados ou corrompidos por outros interesses que não os de apresentar de forma clara
e rigorosa os dados recolhidos e os resultados a que chegamos.
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A realização de um estudo científico obriga a um planeamento cauteloso do seu
desenho, por forma a garantir a exploração dos temas abordados a partir de metodologias
que respondam às necessidades da problemática construída. A escolha de determinada
metodologia, em detrimento de outra, constitui um dos pontos centrais das pesquisas
científicas na medida em que essa escolha constitui o vetor que norteará e orientará o
investigador ao longo da sua pesquisa, garantindo a validade das descobertas a que há-de
chegar.
Neste capítulo, procurámos transmitir uma ideia clara sobre os fundamentos
epistemológicos e metodológicos que guiaram o nosso trabalho, bem como as suas
implicações, situando o paradigma em que assentamos, os métodos a que recorremos e
os procedimentos realizados nos processos de recolha de dados.
Os resultados desta intervenção justificam os capítulos seguintes.
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CAPÍTULO V
APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS
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Ao longo deste capítulo apresentamos e discutimos os dados recolhidos tendo em
conta o objetivo principal da investigação e procurando dar resposta à pergunta que a
motivou: Quais as perceções de diretores, professores e inspetores relativamente ao
impacto da atividade de AAE realizada pela IGEC à escola pública portuguesa, no
âmbito do 1.º Ciclo do Ensino Básico?
Começamos por caracterizar os diferentes grupos de profissionais, seguindo-se a
apresentação das perceções de cada um, acerca das questões analisadas. Assente numa
perspetiva de uma investigação de múltiplos casos, os dados apresentados são agrupados,
ora de acordo com o grupo profissionalizante dos participantes - professores, diretores e
inspetores, ora de acordo com o Agrupamento de Escola, oscilando entre uma
interpretação organizacional e uma interpretação profissional. A categorização a que
chegamos a partir da análise de conteúdo das entrevistas é estruturada nesta seção, sob a
organização sistemática de cinco dimensões correspondentes às perceções dos
participantes a respeito de: (1) imagem geral da IGEC, (2) pertinência atribuída ao AAE,
(3) metodologia usada no AAE, (4) impacto da atividade e (5) propostas de alteração ao
atual modelo. Os dados são sempre apresentados a partir destas cinco dimensões de forma
relacionada entre si, de acordo com a sua origem.
A apresentação dos resultados parte das perceções mais gerais dos intervenientes
sobre a adequação e pertinência de todo o trabalho da IGEC para que, de um modo
gradual, se chegue às particularidades da atividade em estudo.
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1. Caracterização dos participantes
A investigação contou com a participação de 125 Professores (P) do 1.º CEB dos 5
AE atrás apresentados, dos 5 diretores (D) de cada uma destas organizações e de 5
inspetores (I) da IGEC. Passaremos a caracterizar cada grupo de profissionais.

1.1. Diretores
Os diretores participantes desempenham o cargo de diretor há pelo menos 1 ano e no
máximo há 7, e apresentam formações díspares, tanto provenientes da área das
humanidades como das ciências exatas (Licenciaturas em Línguas, Direito, Professores
do 1.º CEB, História e Engenharia). Nenhum dos diretores experienciou mais do que uma
atividade de AAE, ou seja, as respostas dadas são relativas à vivenciada no ano letivo de
2017/2018. Os dados foram recolhidos no início de 2018, 5 meses após o término da
atividade em cada um dos AE.

1.2. Professores

Dos 202 professores do 1.º CEB dos AE participantes reponderam ao nosso
questionário 125, resultando numa taxa de resposta de 61,9%. No AE1, dos 91 docentes,
participaram 47 traduzindo-se numa taxa de participação de 51,7%. No AE2, dos 30
docentes, participaram 25 sendo a taxa de resposta de 83,3%. No AE3, dos 17 docentes
participaram 12, obtendo-se uma taxa de resposta de 70,6%. No AE4, dos 35 docentes
participaram 16, resultando numa taxa de resposta de 45,7%. No AE5, dos 29 docentes
participaram 25, referentes a uma taxa de participação de 86,2%. Os resultados são
reveladores de taxas de participação bastante positivas, inferindo-se a pertinência do tema
para os participantes.

Tabela 1: Número de docentes e taxa de participação
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N.º de Professores (P)
T - n.º total
P - n.º de participantes
Taxa de
participação (%)

AE1
T* P**
91

47

51,7%

AE2
T*
P**
30

25
83,3%

AE3
T*
P**
17

12

T*

AE4
P**

35

70,6%

16
45,7%

AE5
T* P**

GERAL
T*
P**

29

202

25

86,2%

125

61,9%

Em relação ao número de anos de serviço constata-se que 36% tem mais de 30
anos de serviço; 21,6% têm entre 17 e 20 anos e 12,8% têm entre 21 e 24 anos. Os
restantes distribuem-se de acordo com os dados da tabela infra.

Tabela 2: Caracterização dos professores: tempo de serviço docente
Anos de serviço (%)
1a4
5a8
9 a 12
13 a 16
17 a 20
21 a 24
25 a 28
29 a 30
mais de 30

AE1
4,3
19,1
12,8
10,6
14,9
38,3

AE2
4
4
12
16
64

AE3
8,3
16,7
25
16,7
8,3
25

AE4
6,3
12,5
37,5
6,3
6,3
12,5
18,8

AE5
4
4
12
36
12
12
20

GERAL
0
2,4
0,8
6,4
21,6
12,8
8,8
11,2
36,0

No que diz respeito às habilitações académicas dos professores – como se pode observar
através da tabela abaixo – a Licenciatura é o grau académico mais comum (86,4%).
Segue-se-lhe o Mestrado (9,6%) e o Bacharelato (3,2%).

Tabela 3: Caracterização dos professores: habilitações académicas
Habilitações
Académicas

Bacharelato
Licenciatura
Mestrado
Doutoramento
Outro

AE1
2
37
7
1

AE2
92
8
-

AE3
12
-

AE4
15
1
-

AE5
2
21
2
-

TOTAL
3,2
86,4
9,6
0,8
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1.3. Inspetores
Os inspetores participantes, em número de cinco, possuem formações iniciais no
ramo da Filosofia, Educação Física e na docência para o 1.º CEB. A maioria é detentora
do grau de licenciado (três inspetores são licenciados e dois são mestres). Os profissionais
desempenham funções enquanto inspetores da IGEC há pelo menos 6 anos e no máximo
há 32 (6, 11, 19, 20 e 32 anos) e integram o grupo de inspetores cujo trabalho tem incidido,
de forma mais recorrente, na atividade de AAE.

2. Entre perceções e sentimentos, a construção de uma imagem sobre a IGEC

Pese embora o facto de o objetivo principal deste estudo se prender com uma
atividade específica da IGEC, consideramos importante perceber as perceções dos
participantes acerca dos inspetores e do organismo que suporta e regula o seu trabalho –
a IGEC – pois cremos que essa visão suportará e contextualizará aquela que têm a respeito
da atividade que pretendemos estudar.
Começamos por perguntar aos professores e aos diretores se, de uma forma global,
reconheciam prestígio ao trabalho desenvolvido pelos inspetores. A este propósito, do
ponto de vista dos docentes, e como podemos observar através do gráfico 3, as respostas
não são óbvias e as opiniões dividem-se bastante. Se 43,9% dos docentes afirma não
reconhecer prestígio aos profissionais da IGEC, 56,1% apresenta uma opinião diferente
e afirma reconhecer-lho.

%

discordo totalmente
discordo
concordo
concordo totalmente
Total

%
4,1
39,8
49,6
6,5
100,0

Gráfico 3: Os inspetores são profissionais a quem reconheço prestígio
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As perceções dos diretores não se afastam muito das dos professores. Apesar de,
como afirma D5, considerarem que “a questão do prestígio é sempre muito subjetiva”, os
diretores tendem a tecer uma imagem positiva acerca do trabalho desenvolvido pela
inspeção. Para D5 o facto de os inspetores saberem o que estão a fazer é suficiente para
o poder afirmar: “quem cá veio sabia o que estava a fazer, portanto, há que dar prestígio”.
Sem arriscar generalizações nem absolutismos, D2 também reconhece “grande
profissionalismo” à maioria dos inspetores com quem tem contactado. Considera que,
“Regra geral”, estes profissionais têm-no “ajudado imenso, […] têm sido fantásticos”.
Os inspetores, por sua vez, mostram-se conscientes quanto à divisão de opiniões
quando em causa está o reconhecimento de prestígio ao trabalho que desenvolvem,
admitindo a existência de escolas onde o seu trabalho é mais valorizado e onde se sentem
bem recebidos e, outras, onde isso não se verifica. A perceção de Ia “é a de que existem
escolas que veem a inspeção como uma instituição ou organismo associado ao controlo
ou à fiscalização, e outras que encaram a inspeção como um precioso contributo para
refletir e melhorar as suas práticas”. Para Ic também “depende muito” das escolas, “há
escolas onde temos um feedback bastante positivo, mas também temos situações onde o
feedback não é tão positivo”. Na mesma linha de pensamento Id mostra como “é difícil
responder” a esta questão uma vez que, como afirma, “há de tudo. Eu não tenho a noção
de que os professores todos gostem ou todos desgostem” (Id).
Pela análise destes dados, parece-nos que é seguro confirmar a existência de uma
imagem tendencialmente positiva em torno do profissionalismo reconhecido aos
inspetores da IGEC. Do mesmo modo que podemos confirmar a consciência real que os
inspetores têm relativamente à forma como o seu profissionalismo é percecionado pelos
professores e diretores.
Se as opiniões dos docentes se dividem quando em causa está o reconhecimento
de prestígio à profissão inspetiva, divididas continuam quando o assunto é o impulso que
este organismo pode trazer à melhoria da qualidade do ensino. Por um lado, como
comprovam os dados do gráfico abaixo, 49,5% dos respondentes diz não reconhecer à
IGEC capacidades impulsionadoras de uma educação de maior qualidade. Por outro,
50,4% afirma reconhecer-lhas.
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%

discordo totalmente

%
5,1

discordo

44,4

concordo

48,7

concordo totalmente
Total

1,7
100,0

Gráfico 4: A IGEC é uma organização impulsionadora de uma educação de maior qualidade

Perante as posições de incerteza apresentadas, não constitui surpresa que divididas
estejam também as perceções relativas à confiança que depositam nos inspetores. Como
comprova o gráfico infra, mais de metade dos docentes (54,2%) afirma desconfiar do
trabalho que estes profissionais realiza uma vez que desconhecem a natureza da sua ação:
se de cariz controlador/avaliativo, ou de apoio/acompanhamento. Os docentes
reconhecem a existência de papéis múltiplos no desempenho das funções inspetivas,
geradoras de sentimentos de desconfiança.

%

discordo totalmente
discordo
concordo
concordo totalmente
Total

%
7,5
38,3
40,0
14,2
100,0

Gráfico 5: Não confio nos inspetores porque nunca sei se vêm para avaliar ou para apoiar/ajudar a escola

Mais unânimes são as perceções destes sujeitos no que respeita ao tipo de trabalho
que confere mais visibilidade à IGEC. Quando questionados sobre qual consideravam ser
a principal área de atuação deste organismo a posição assumida é clara – 85,4% dos
respondentes concorda ou concorda totalmente com o facto do trabalho da inspeção ser
maioritariamente administrativo/de gestão e estar afastado da ação pedagógica:
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%

discordo totalmente

%
0,8

discordo

13,7

concordo

66,9

concordo totalmente

18,5

Total

100,0

Gráfico 6: Os inspetores são excelentes profissionais na área da gestão/administração educativa, mas
estão muito distanciados de questões de âmbito da ação pedagógica

Em conformidade com as posições anteriores, tendem a concordar com o facto de o
trabalho dos inspetores ser mais direcionado para ajudar as direções na resolução de
questões administrativas, do que em auxiliar os professores em questões relacionadas com
a prática pedagógica. Como atestam os dados do gráfico seguinte, 78,2% dos professores
concorda ou concorda totalmente com a frase: “A atividade inspetiva está mais
direcionada para ajudar o diretor na resolução de questões administrativas do que os
professores em questões relacionadas com a prática letiva”.

%

discordo totalmente

%
0,8

discordo

21,0

concordo

52,4

concordo totalmente
Total

25,8
100,0

Gráfico 7: A atividade inspetiva está mais direcionada para ajudar o diretor na resolução de questões
administrativas do que os professores em questões relacionadas com a prática letiva

A este propósito, e corroborando a posição assumida pelos professores, Id refere
que o facto de as funções inspetivas terem âmbitos e objetivos muito diferentes faz com
que a forma como eles próprios são percecionados e acolhidos nas escolas também varie.
Reconhece que as ações que os “professores apreciam mais [são] as ações de
Acompanhamento” pelo “suporte ao trabalho das escolas” que proporcionam. Contudo,
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adverte para o facto de a missão da IGEC ser muito vasta e acolher atividades “mais
complicadas” que “geram sempre muita tensão e conflito”, sendo menos aceites pelas
escolas. Ie também assume “o papel de regulador do sistema” associado à IGEC que diz
contribuir para a diminuição da popularidade deste organismo no seio da comunidade
escolar. O interlocutor reforça a tensão existente em torno de atividades como as de
controlo ou ação disciplinar afirmando que, no âmbito destas ações, “a tensão está sempre
um pouco mais em cima da mesa”.
A posição assumida pelos docentes, corroborada por alguns inspetores, pode
encontrar justificação na discrepância que existe entre o número de ações do Programa
de Acompanhamento e o número de ações do Programa de Controlo programadas por ano
letivo: 62% das ações são do âmbito do Programa de Controlo e 27% do âmbito do
Programa de Acompanhamento. Facto que dificulta a elaboração de uma ideia precisa
sobre a atuação da inspeção numa atividade específica. É indiscutível que o peso do
número de ações do Programa de Controlo influencia a forma como a IGEC é percebida
pois, de acordo com o objetivo de cada atividade, a proximidade entre atores vai variar,
assim como a postura e o comportamento dos envolvidos.
A ambição de estudar uma atividade isolada é uma tarefa árdua, pois o número de
ações e as responsabilidades associadas a este organismo são inúmeras, obrigando-nos a
considerar a possibilidade de o modo como umas são percecionadas e entendidas,
influenciar o modo como são percecionadas e entendidas as restantes.
Apesar de considerarem que o foco da ação inspetiva está mais direcionado para
questões administrativas em detrimento de questões pedagógicas, como confirmam os
dados dos gráficos 6, os atores educativos não negam a importância do trabalho por eles
realizado. Os docentes atestam a importância do trabalho da inspeção na
responsabilização das escolas: mais de metade (63,7%) concorda com o facto de as
atividades

desenvolvidas

pela

IGEC

serem

necessárias

à

monitorização

e

responsabilização das escolas, como comprova o gráfico que se segue.
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%

concordo

%
63,7

discordo

36,3

Total

100,0

8888

Gráfico 8: A ação inspetiva é necessária à monitorização do desempenho e responsabilização das escolas

Todavia, 53,7% também afirma que essas atividades não ajudam as escolas a melhorar de
forma individual, como confirmam os dados apresentados no gráfico infra. A posição
assumida nestas questões subentende a ideia de que, para os docentes, a ação inspetiva
nas escolas é necessária num campo mais direcionado para o controlo do funcionamento
e do desempenho das organizações educativas sem que, contudo, isso signifique uma
influência na melhoria individual das mesmas.

%
6

concordo

%
46,3

discordo

53,7

Total

100,0

Gráfico 9: As atividades da IGEC ajudam as escolas a melhorar de forma individual

À semelhança dos professores, os diretores também reconhecem as mais-valias
associadas ao trabalho inspetivo. D1 considera “o trabalho da inspeção um trabalho de
apoio à escola”, classificando-o de “bastante profícuo”. Para D2 é “um trabalho positivo”
e “necessário” apesar de salvaguardar a existência de “pequenos problemas” associados
a atividades de natureza mais controladora e avaliativa que coloca os inspetores num
papel de caçadores (“[eles] vêm à caça”). O diretor considera que o serviço prestado pela
IGEC “pode ser melhorado” no sentido de prestar um auxílio mais próximo das escolas,
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um “trabalho de mais colaboração em termos de orientação”. A salvaguarda deste
interlocutor pode ser entendida como um pedido indireto a um maior equilíbrio e
harmonia entre o número de atividades dos diferentes Programas da IGEC pois, como já
vimos, este equilíbrio não existe. D3 observa de forma positiva o trabalho dos inspetores
e sublinha o impulso para a melhoria que o olhar externo por eles introduzido pode gerar.
Para este diretor, o facto de a equipa inspetiva “trazer novas práticas, novos
conhecimentos” e de “corrigir algumas coisas” que possam não estar “tão bem como se
pensava” (D3) é muito significativo.
Na mesma linha argumentativa, D1 e D2 assinalam a importância atribuída ao
olhar externo que a inspeção propicia às escolas. D1 assume que apesar das forças
contrárias à estagnação e paralisação da organização educativa – que afirma existirem na
sua escola – pode acontecer que “fiquemos um bocadinho restringidos à nossa quinta”.
Como refere, a IGEC induz “uma visão diferente” da mesma realidade, “uma visão que
eles já trazem de outras escolas, de outros trabalhos, de outras soluções que foram
encontradas”, uma “visão externa” (D1) daquilo que é a organização educativa. Isto
porque, como também assume D2, “muitas vezes nós entramos em determinadas rotinas
[…] que não nos deixam ver outros caminhos que também poderão ser importantes”.
O foco no olhar e impulso externo associado à intervenção inspetiva é,
igualmente, valorizado e sublinhado no último Relatório Global da Atividade (IGEC,
2018b) onde se lê que “a perspetiva externa de uma equipa da IGEC constitui-se como
uma mais-valia uma vez que introduz, metodologicamente, a interpelação e a reflexão
sistemáticas sobre os processos em curso, visando a melhoria do ensino e da
aprendizagem e dos resultados dos alunos” (IGEC, 2018b, p. 6).
O discurso de Ic expõe, exatamente, a consciência que tem sobre o valor do olhar
externo que os inspetores possuem das escolas que intervencionam. Como afirma,
Muitas vezes [as escolas] não têm a visão externa que nós temos, ou seja, nós
conseguimos dar contributos muito pelo facto de vermos a escola externamente. Eles
vivem os problemas no dia a dia e as situações que eventualmente são importantes,
podem ser esquecidas (Ic).

Apesar do olhar externo que pode resultar da ação dos inspetores, 83,7% dos
professores é de opinião de que os julgamentos por eles produzidos dependem
excessivamente de dados, como comprovam os dados do gráfico seguinte.
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%

concordo
discordo
Total

%
83,7
16,3
100,0

Gráfico 10: Os julgamentos da IGEC dependem excessivamente de dados

Tal como em Schweinberger et al. (2017), os diretores atestam o foco excessivo que os
dados têm nos julgamentos proferidos pelos inspetores, demonstrando o desejo de verem
alterada esta realidade. Como afirma D3, as equipas inspetivas “Vão muitas vezes ver as
estatísticas e os resultados, mas há um contexto escolar para se chegar a esses resultados”.
D5 também assinala a excessiva importância que a IGEC atribui aos dados e aos
resultados escolares e a influência desse fator nos juízos valorativos tecidos, ao qual
acrescenta problemas relacionados com a escassez de tempo para a organização desses
dados. Pelo seu lado, os inspetores mostram-se conscientes do foco dado à análise
documental no âmbito das suas intervenções. Ia alega que esta tarefa é não só
“determinante para conhecer o trabalho que a escola está a desenvolver, como também
para compreender as prioridades” da mesma. Para Ie a análise documental permite traçar
uma “radiografia da escola” a partir da qual se vai basear todo o trabalho a desenvolver.
A ênfase na documentação é, ainda, sublinhada por Ib quando refere que é importante
que tudo o que é realizado na escola deva ser devidamente documentado para que “quem
vem de fora, neste caso a inspeção, consiga perceber exatamente aquilo que foi feito”.
Corroborando a opinião dos restantes inspetores, Id afirma: “Como é evidente, antes de
iniciarmos qualquer atividade, nós temos de conhecer a escola através da consulta dos
seus documentos”. As declarações dos inspetores tornam clara a relevância atribuída à
consulta e à análise documental, validando as perceções dos professores e dos diretores,
e expondo o pendor racional e burocrático da atividade pelo lugar hegemónico que os
documentos escritos ocupam (Weber, 1997; Costa, 1996).
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Para além disso, 69,2% assume que esses julgamentos são influenciados pela
individualidade e pelos preconceitos de cada inspetor:

%

concordo

%
69,2

discordo

30,8

Total

100,0

Gráfico 11: Os julgamentos da IGEC são muito propensos a serem influenciados pelas opiniões pessoais e
preconceitos dos inspetores a um nível individual

E, como demonstra o gráfico infra, alegam ainda que a inspeção está mais focada em
encontrar as falhas das escolas do que em ajudar as escolas a melhorar.

%

concordo

%
67,2

discordo

32,8

Total

100,0

Gráfico 12: A IGEC está mais focada em encontrar as falhas da escola e não em ajudar a escola a melhorar.

Apesar de assumirem uma posição menos expressiva, os diretores também
referem que os julgamentos dos inspetores podem ser influenciados pelas opiniões
pessoais e pelos preconceitos de cada um. De acordo com D2, “os preconceitos, em
determinadas coisas que não são tão objetivas, têm sempre influência”. Do mesmo modo,
D4 atesta a propensão da influência dos preconceitos individuais dos inspetores nos
julgamentos tecidos.
A esta posição, 78,7% dos docentes acrescenta que os inspetores são profissionais
desconhecedores das reais necessidades das escolas por se encontrarem há muitos anos
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afastados da docência, tornando utópicos os objetivos e as orientações que propõem.
Como demonstram os dados do gráfico abaixo a realidade repete-se e, tal como aconteceu
pouco tempo após a criação deste organismo, os professores continuam a reclamar um
corpo inspetivo que se identifique e conheça os problemas da vida escolar. Que seja
“conhecedor das dificuldades da profissão, [que] fale a mesma linguagem e possua saber
baseado na experiência” (Carneiro, 2003b, p. 396).

%

discordo
concordo
concordo totalmente
Total

%
21,3
48,4
30,3
100,0

Gráfico 13: As orientações e objetivos da IGEC são utópicos porque os inspetores estão afastados das
escolas há muito tempo e desconhecem a sua realidade

Visão reforçada por D2 para quem os inspetores “falam, chamemos-lhe assim, de cor […]
falam um bocadinho teoricamente, mas sem a prática e a prática é muito importante”.
Pese embora as perceções apresentadas, os docentes fazem notar uma necessidade
de auxílio no campo pedagógico e didático, reiterando a importância da IGEC na
identificação de soluções pedagógicas e didáticas que concorram para a melhoria das
aprendizagens dos alunos, como comprovam os dados apresentados no gráfico que se
segue.
%

concordo

%
94,4

discordo

5,6

Total

100,0

Gráfico 14: É importante que a IGEC auxilie as escolas a alcançar soluções pedagógicas e didáticas que
levem os alunos a aprender melhor
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Perante os dados acima apresentados, duas questões podem ser levantadas: significará,
esta posição que os docentes consideram que o trabalho da inspeção não cumpre com os
objetivos no respeitante ao apoio e acompanhamento das escolas devendo, essa
responsabilidade, ser transferida para outra entidade eventualmente mais próxima das
organizações educativas? Ou, por outro lado, e apesar da distância que assumem haver
entre os inspetores e a realidade das escolas, esta posição surge exatamente por não ser
uma realidade por eles experienciada, ainda que constitua um dos objetivos da IGEC?

Em síntese: os dados que até aqui apresentamos retratam a imagem que
professores e diretores possuem a respeito da IGEC e dos inspetores, e a perceção dos
próprios inspetores a respeito das opiniões e visões que a comunidade escolar tem a
respeito do seu trabalho e da sua ação. A posição assumida pelos docentes quanto ao
impulso da IGEC para uma educação de maior qualidade não é sólida nem permite
formular conclusões válidas. Consideram que ação inspetiva não ajuda as escolas a
melhorar de forma individual e que os inspetores estão mais preocupados com a
identificação das falhas das organizações educativas do que em ajudá-las a melhorar.
Acrescentam que, do seu ponto de vista, os julgamentos tecidos pelos inspetores
dependem excessivamente de dados e são influenciados pelas opiniões pessoais e
preconceitos individuais. Para este grupo de profissionais, a importância associada ao
trabalho inspetivo prende-se com questões de âmbito administrativo e de gestão, de
monitorização e responsabilização das escolas pelo trabalho realizado, evidenciando um
estilo de governação “hard governance” (Clarke, Ozga, 2011) comum a serviços de
inspeção de outros países como a Inglaterra e a Holanda, por exemplo (Garcia, 2000;
Alonso, Fernandéz, Lastra, 2003; Eurypedia, 2013). Já para os diretores, a ação inspetiva
permite um olhar externo sobre a organização educativa e possibilita a alteração de ações
rotineiras que não seriam tão facilmente identificadas pela comunidade escolar pela
proximidade e familiaridade que têm para com a organização. Recuperando Nogueira,
Gonçalves e Costa (2019), observamos que o valor conferido pelos diretores à ação da
IGEC está diretamente ligado a aspetos relacionados com a identificação de forças e áreas
prioritárias à melhoria do trabalho das escolas, à luz dos normativos legais em vigor.
Tal como em Sousa et al., os dados revelam a existência de uma “linha de
graduação descendente” (2016, p. 53) no que refere à ação da inspeção revelando-se mais
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intensa na dimensão organizacional e menos acentuada na dimensão pedagógica,
espelhando a primazia do modelo racional/burocrático (Weber, 1971) pela
sobrevalorização da estrutura hierárquica das organizações. Isto é, a atividade inspetiva
acaba por ter mais impacto e por ser mais sentida pelos profissionais que ocupam cargos
de gestão/direção do que pelos docentes, facto que confere mais visibilidade à
centralização dos procedimentos e à hierarquia formal próprias do modelo racional
(Weber, 1971). Contudo, pela influência que o nível de envolvimento da inspeção com
as escolas tem nos resultados da sua ação (OECD, 2013b), seria desejável que todos os
profissionais fossem chamados a participar, independentemente do cargo que ocupam, o
que, de resto, não parece acontecer.
A maioria dos docentes alega não confiar nos inspetores por desconhecerem a
natureza e os objetivos das atividades que os levam às escolas – se de âmbito de
controlo/fiscalização, se de apoio/acompanhamento. Atestam que a maioria das ações não
é de âmbito pedagógico, realidade comprovada pelo número de ações planeadas por
Programa/por ano letivo. Os inspetores reconhecem que estas circunstâncias influenciam
a forma como são recebidos nas escolas e que o facto de atuarem maioritariamente no
domínio de ações de controlo faz com que a sua presença nem sempre seja desejada,
mesmo quando a natureza das atividades é outra. Como vimos em Landwehr (2011), a
melhoria e o desenvolvimento educativo constituem apenas uma das quatro funções que
a ação inspetiva satisfaz, levando a que professores e diretores que expectam aprender
algo de novo possam ficar desapontados (Gaertner, Wurster, Pant, 2014). Para que tal não
acontecesse seria pertinente que a comunidade escolar fosse devidamente informada e
esclarecida a respeito da natureza e dos objetivos das ações da inspeção.
Indiciando a existência de uma lacuna no apoio ao trabalho pedagógico e didático,
com implicações diretas no dia a dia, no trabalho em sala de aula, os docentes alegam que
seria importante que a IGEC os auxiliasse na descoberta de soluções pedagógicas e
didáticas que concorressem para que os alunos aprendessem melhor. Tal como em Pereira
(2014), observa-se que o acompanhamento prestado às organizações educativas ainda se
encontra muito no patamar daquilo que está legislado, não respondendo às necessidades
dos atores educativos. A posição dos docentes pode encontrar fundamentação em
múltiplas possibilidades: pode acontecer que estes profissionais desconheçam a
existência das atividades do Programa de Acompanhamento; pode dar-se o caso de as
conhecerem sem que, contudo, nunca as cheguem a experienciar por não responderem às
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necessidades que sentem (como veremos, a metodologia que lhe está associada não
confere espaço suficiente à valorização e reconhecimento das características dos atores e
da organização educativa); ou pode ainda acontecer que o número de ações desta
atividade seja insuficiente perante a sua realidade/necessidade, levando-os a sublinharem
a importância de a IGEC desenvolver um trabalho de efetivo acompanhamento e auxílio
pedagógico. De uma maneira ou de outra, é importante sublinharmos este pedido de ajuda
para um apoio pedagógico e didático sustentado pelas posições assumidas.
Percebe-se que a imagem que os atores educativos (principalmente os professores)
apresentam relativamente à ação da IGEC é fortemente influenciada pelo lugar de poder
que a partir do qual ela é acionada (Terrasêca, 2012). Uma imagem que ainda apresenta
sinais dos propósitos para a qual foi criada: o controlo do estado da educação. Supor-seia que pela natureza das novas responsabilidades que tem vindo a assumir ao longo dos
últimos anos, nomeadamente com ao aparecimento das atividades do Programa de
Acompanhamento, estivéssemos perante uma reconfiguração da inspeção, afastada da
imagem envelhecida de organismo de controlo e regulação. Todavia, a imagem que se
nos apresenta é “uma imagem de uma entidade ‘híbrida’” (Carvalho, Costa, 2017, p. 702)
que soma novas responsabilidades, sem nunca se afastar das anteriores.

3. Sobre a discreta atividade de Acompanhamento da Ação Educativa

Como já tivemos oportunidade de observar, o propósito da atividade de AAE
recai, exatamente, no campo que é priorizado e requerido pelos professores – o campo da
ação pedagógica. Assim sendo, e depois de conhecidas as perceções dos docentes e
diretores no que respeita ao papel e ao trabalho desenvolvido pelos inspetores, focamos a
nossa atenção de forma mais enfática na atividade em estudo.
Antes de iniciarmos a apresentação e análise dos dados reforçamos o que já antes
foi exposto – os AE envolvidos neste estudo e, por consequência, os respondentes, foram
alvo de uma intervenção da IGEC no âmbito do AAE no ano letivo imediatamente
anterior ao levantamento destes dados. Deste modo asseguramos que as respostas
recolhidas não têm por base uma experiência distante, validando e sustentando as
posições assumidas pelos intervenientes.
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Para que a legitimidade e validade dos dados não fosse comprometida começamos
por fazer uma triagem dos professores, selecionando e separando aqueles que conheciam
o AAE, daqueles que não o conheciam, seguindo com a resposta ao questionário apenas
os primeiros. Todos os diretores, como seria de esperar, conheciam a atividade.
Assim sendo, veja-se o gráfico infra onde são apresentados os dados referentes às
posições dos professores:
%

sim

%
53,2

não

46,8

Total

100,0

Gráfico 15: Conhece a atividade de AAE desenvolvida pela IGEC?

Como observamos, o número de docentes que conhece a atividade é pouco superior ao
do que afirma desconhecê-la, permitindo justificar as posições atrás assumidas, ao
acusarem a inspeção de se envolver pouco em questões relacionadas com a prática
pedagógica. Quase metade dos docentes (46,8%) desconhece a existência do AAE157,
apesar de ter sido uma atividade implementada na escola onde lecionam há menos de um
ano, com implicações diretas no Ciclo que lecionam e que, de acordo com os RF de cada
AE e com a maioria dos diretores, envolveu todos os professores e obrigou a mudanças
práticas.
A perceção dos diretores relativamente à participação e envolvimento dos
professores nesta atividade – corroborada pelo Relatório Global da IGEC (IGEC, 2018b)
que a avalia – não é congruente com a posição dos docentes atrás apresentada. Se uns
sublinham o envolvimento e a participação dos docentes em todo o processo, conscientes
do peso deste fator para o sucesso da atividade, outros são determinantes e assumem a
existência de um envolvimento fraco por parte destes profissionais na sua dinamização.
D1 explica de que forma se traduz a participação dos professores no AE1:

157

Do número total de professores pode haver um máximo de 2,9% professores (6 professores) que não tenha estado a lecionar naquele
AE no ano em que foi realizada a atividade de AAE, justificando o desconhecimento da atividade para, no máximo, estes seis
professores. Ainda assim, não podemos atestar que esses 2,9% dos professores façam parte do grupo respondente.

349

Os professores participam nas decisões dentro dos departamentos; é levado a
pedagógico, é analisado em pedagógico e as decisões chegam novamente aos
departamentos. Portanto, os professores estão sempre. Aliás, se os professores não
estiverem envolvidos as medidas não são concretizáveis. Eles têm mesmo de
participar nas decisões (D1).

De acordo com D2, o envolvimento e a participação dos professores são realizados “nos
órgãos próprios: nos Departamentos e no Conselho Pedagógico”. No AE3, “A ideia é
sempre articular, dinamizar e exercer trabalho colaborativo […] O trabalho tem de ser
dividido e de colaboração com quem está no terreno. E toda a gente colabora para o
objetivo final” (D3). No AE5, os professores são envolvidos “dentro da orientação dos 3
coordenadores para as várias áreas” (D5). D4 apresenta uma posição diferente das
anteriores e é categórico na resposta que nos dá: “Não participaram exatamente por causa
dos timings”. O interlocutor sugere que, para que haja um envolvimento real dos
professores, a atividade deveria ser desenvolvida “de uma forma mais tranquila, faseada
e com timings mais alargados” pois só assim diz ser possível que os envolvidos percebam
a sua utilidade. Enfatizando esta realidade, acrescenta: “os timings são absolutamente
loucos. Nessa altura foi uma loucura, foi uma loucura mesmo” (D4).
Os dados recolhidos dão-nos conta de perceções pouco claras sobre o
envolvimento e participação dos professores na implementação desta atividade, ficando
por justificar a elevada taxa de docentes que afirma desconhecer a sua existência.
Consideremos a tabela 5 onde apresentamos as respostas dadas pelos docentes à pergunta:
Conhece a atividade de AAE desenvolvida pela IGEC? – separadas pelos respetivos AE
– para que possamos compará-las com as respostas dadas por cada um dos diretores.

Tabela 4: Respostas dadas pelos professores à questão: Conhece a atividade de AAE
desenvolvida pela IGEC?
AE 1

AE 2

AE 3

AE 4

AE 5

Sim (%)

61.7

48

50

73.3

32

Não (%)

38.3

52

50

26.7

68

Total (%)

100

100

100

100

100

Como podemos constatar, apenas no AE1 e no AE4 a percentagem de professores
conhecedores desta atividade é superior à dos que a desconhecem. A informação relativa
ao AE4 gera algum contrassenso se comparada com o relato do respetivo diretor. No AE4
73% dos docentes diz conhecer a atividade de AAE, apesar de D4 ter sido claro ao atestar
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a não participação destes profissionais. Na secção “Áreas de intervenção objeto de
acompanhamento por parte da IGEC” dos RF1, RF2 e RF3 lê-se que a intervenção
priorizou o Acompanhamento do trabalho dos docentes. Nesta área-chave de intervenção
A implementação de processos de acompanhamento da prática do trabalho dos
docentes é a temática predominante e está associada à perspetiva do seu
desenvolvimento profissional e à promoção do trabalho colaborativo. As ações estão
focalizadas na eficácia das metodologias e estratégias de ensino, na diferenciação
pedagógica e também na identificação e disseminação de práticas que se revelam
eficazes (IGEC, 2018b, p. 15).

Para que tal se cumpra, pressupõe-se que os docentes trabalhem conjuntamente por forma
a definirem uma metodologia na qual se revejam, o que obriga a uma implicação séria e
comprometida. Seria, pois, espectável que a maior parte dos professores conhecesse esta
atividade o que não se verificou nem no AE2 nem no AE3 onde a percentagem de
docentes que afirmou conhecê-la foi inferior ou igual à dos que referiram desconhecê-la.
Nos AE4 e AE5 as áreas de intervenção objeto de acompanhamento, ao contrário
dos restantes AE, não recaíram no Acompanhamento do trabalho dos docentes. No AE4
atendeu-se à Realização do Ensino e das Aprendizagens158 e à Avaliação do Ensino e das
Aprendizagens159. E, no AE5 atendeu-se à Atuação pedagógica ao nível do
comportamento dos alunos160 e à Realização do ensino e das aprendizagens. Apesar de
nestes dois AE o acompanhamento não se prender, de forma direta, com o trabalho
desenvolvido pelos docentes, não encontramos justificação para o facto de no AE4 o
diretor ter afirmando tão veementemente que os docentes não participaram nas ações
realizadas e de, no AE5, apenas 32% dos docentes afirmar conhecer esta atividade pois,
tanto a realização e avaliação do ensino e das aprendizagens, como a atuação pedagógica
ao nível dos comportamentos dos alunos, pressuporiam um empenho e comprometimento
fortes por parte dos professores.
Outra questão que se levanta está relacionada com a participação, envolvimento e
comprometimento dos professores no âmbito dos órgãos próprios a que pertencem no

Esta área de intervenção propõe a “promoção de competências nos alunos em diferentes disciplinas e áreas disciplinares, em
atividades realizadas em sala de aula […] Estas ações centram-se na melhoria dos resultados no domínio da leitura, da expressão
escrita, da oralidade […] [na promoção de] atividades orientadas para a melhoria dos resultados a matemática” (IGEC, 2018b, p. 19).
159
Esta área de intervenção propõe a “implementação de práticas avaliativas comuns por ano, ciclo, disciplina e período letivo […], a
implementação da avaliação formativa, com a diversificação dos respetivos instrumentos e com feedback aos alunos […] [e a]
monitorização dos processos de avaliação do ensino e das aprendizagens (aplicação dos critérios de avaliação definidos, instrumentos
de avaliação e critérios de correção) para garantir maior rigor e fiabilidade das práticas avaliativas foi outra temática identificada
160
Esta área de intervenção propõe “ações orientadas para o reforço da disciplina em sala de aula e nos espaços escolares” como, por
exemplo, “elaboração participada de códigos de conduta, envolvendo alunos, docentes e não docentes, e a sua divulgação; a realização
de assembleias de turma e de sessões de reflexão e discussão sobre as ocorrências disciplinares e ainda a dinamização do
funcionamento de gabinetes, dirigidos a alunos e famílias, existentes nas escolas. A definição de estratégias comuns em conselho de
turma, a harmonização de procedimentos entre os docentes, o feedback dado aos alunos das suas mudanças de comportamento, tendo
em vista a sua autorregulação, bem como o incentivo à realização de reuniões de pais constituíram-se como atividades privilegiadas
nesta área” (IGEC, 2018b, p. 23).
158
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seio da organização educativa. Em linha com os discursos de D1, D2 e D5, os professores
são chamados a participar nas atividades e nas decisões da escola dentro dos órgãos
próprios a que pertencem (Departamentos e/ou Conselho Pedagógico). Contudo, é
exatamente nestes Agrupamentos (AE2 e AE5) que se verifica uma taxa de
desconhecimento da atividade superior à de conhecimento, levando-nos a questionar a
grau de envolvimento e participação efetiva dos professores nestas estruturas.
Constituirão, estes órgãos, momentos propícios à participação e envolvimento dos
docentes nas tomadas de decisão da escola? Ou constituem apenas estruturas responsáveis
pela comunicação de medidas e decisões tomadas por outros?
Para a análise deste assunto achamos pertinente considerar outro aspeto: como já
referimos, após a implementação da atividade, a IGEC solicita que cada AE responda a
um questionário cujo propósito é o de conhecer a avaliação que cada uma faz da atividade,
e o impacto que considera ter tido na melhoria da qualidade da educação ministrada. As
escolas são, deste modo, chamadas a expressar-se com base numa escala de 1 a 4 sendo
que 1 corresponde à apreciação mais negativa, ou de menor concordância, e o valor 4 à
mais positiva, ou de maior concordância. No Relatório Global da Atividade,
disponibilizado pela IGEC é mostrado o gráfico seguinte onde são indicados os campos
que, na opinião das escolas161, apresentaram maior grau de concordância:

Gráfico 16: Opinião das escolas. Fonte: IGEC (2018b, p. 26).

Na análise destes dados adotamos a designação “opinião das escolas” por ser a que é usada no Relatório de onde foi extraída esta
informação (IGEC, 2018b). Contudo, ressaltamos o facto de esta opinião poder não corresponder à maioria dos elementos de cada
uma das escolas uma vez que o inquérito que dá origem aos dados apresentados é preenchido apenas pelo diretor.
161
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Queremos focar-nos no quarto item, o relativo ao impulso que a implementação do PA
teve para uma ação mais centrada no trabalho pedagógico e didático com os alunos. Isto
é, queremos concentrar a nossa atenção na posição assumida pelas escolas acerca do
impacto desta atividade no processo de ensino/aprendizagem, processo que,
indubitavelmente, obriga a uma implicação séria e comprometida de cada um dos
docentes se o sucesso for o objetivo final. A este respeito, o gráfico apresentado dá-nos
conta de um panorama bastante positivo quanto ao envolvimento dos docentes pois, se
72% das escolas refere concordar com o facto de a conceção do PA permitir centrar a
ação da escola no trabalho pedagógico e didático dos alunos, isso também deverá
significar que a taxa de participação e envolvimento dos docentes teve de ser elevada,
pois só assim se compreende que o trabalho pedagógico e didático possa ter melhorado.
As taxas de sucesso da atividade apresentadas no referido relatório são baseadas num
inquérito por questionário distribuído às escolas intervencionadas ao qual responde o
diretor – “questionários respondidos pelos diretores dos agrupamentos de escolas”
(IGEC, 2018c, p. 28) – e isso, por si só, pode ser revelador de opiniões que não são
partilhadas pela restante comunidade escolar. Questionamos a factualidade das respostas
quando em causa está a transmissão do feedback de uma atividade ao mesmo organismo
que é responsável pela sua implementação e que, para além disso, é responsável por
avaliar toda a organização, mesmo que em momentos distintos (Teixidó, 1997; Terrasêca,
2011). Questionamos a influência que esta circunstância pode ter no otimismo das
respostas expressas. O grau de satisfação apresentado pela IGEC corresponderá à
satisfação de todos os atores educativos? Porque razão não são questionados os
professores, principais agentes do processo de mudança?
A questão do envolvimento dos docentes no AAE também foi abordada nas
entrevistas com os inspetores. Apesar de se notarem algumas ressalvas na adoção de uma
postura definida sobre esta questão, os inspetores partilham da opinião de Ia ao considerar
que, de “um modo geral, tem havido envolvimento alargado dos docentes”. Contudo
atribuem a responsabilidade do maior ou menor envolvimento ao perfil dos professores
interlocutores e à capacidade que eles têm para mobilizar os restantes docentes. Afirma
Ic que “É fundamental a capacidade que o interlocutor tem de ter numa intervenção mais
próxima dos atores que vão desenvolver a ação. Essencialmente é isso, tem muito a ver
com o perfil desses professores interlocutores”. Na mesma linha argumentativa Id atesta
que se o diretor
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conseguir designar um docente que consiga mobilizar os colegas…porque isto aqui
trata-se de passar bem a mensagem e mobilizar os colegas, até porque já tem alguma
empatia, consegue relacionar-se bem, etc., o trabalho funciona de uma determinada
maneira. Se, por outro lado, isso não acontecer, se se verificar que esses requisitos não
estão preenchidos… então não vai funcionar bem.

Perante os dados apresentados sobre a participação dos docentes nesta atividade,
atentemos aos seguintes factos: a maioria dos diretores atesta um grande envolvimento
por parte da classe docente na dinamização das atividades decorrentes do AAE, cenário
reforçado pelo relatório da IGEC (2018b). Contudo, cerca de metade dos professores
alega desconhecer a atividade, o que contraria a perspetiva anterior. A par disto, tem-se a
incerteza revelada pelas posições dos inspetores quanto à participação consciente dos
professores, remetendo a responsabilidade do maior ou menor envolvimento para o perfil
dos professores interlocutores e para as capacidades que estes têm de incluir e implicar
os restantes colegas.
Ora, perante esta realidade, e partindo do princípio partilhado por todos os
inspetores de que o envolvimento dos professores nesta atividade depende, sobretudo, da
capacidade de os professores interlocutores envolverem e motivarem os restantes colegas,
dois cenários podem ser traçados:
(1) Pode acontecer que na opinião dos diretores, os professores por eles escolhidos para
interlocutores tenham um perfil adequado e uma forte capacidade de mobilização sem
que, contudo, isso se verifique. Assim se justificaria o desconhecimento da existência da
atividade por parte de um número tão elevado de docentes e as respostas otimistas da
maioria dos diretores e da própria IGEC.
(2) Ou, então, pode acontecer que os docentes sejam, efetivamente, envolvidos na
dinamização das atividades sem que, contudo, o façam de forma consciente e sem que
associem essas mudanças a uma atividade desenvolvida pela IGEC. E, assim, se podem
justificar as posições de todos os envolvidos.
Percebe-se que o AAE, apesar de ter visto aumentado o número de ações
implementadas desde a sua criação (IGEC, 2018c), e muito embora surja em resposta ao
desejo e necessidade manifestadas pelos atores educativos em serem mais acompanhados
no processo pedagógico e didático (Hopkins, 2001; Mourão, 2009; Afonso, 2010b;
Santiago, 2011; Bolívar, 2012; Castro, 2012; Santiago et al., 2012; Rocha, 2013; OECD,
2013b; Silvestre, 2013; Correia, Fialho, Sá, 2014; Ferreira; 2014a; Moreira, Rodrigues,
2016; Campos, 2017; Carvalho, Joana, 2019), o facto é que a popularidade de que goza
junto dos participantes deste estudo (mais especificamente por parte dos docentes) é
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pouco significativa. Perante o elevado número de docentes que afirma desconhecer a
existência desta atividade, pode deduzir-se que o seu envolvimento na dinamização não
é consistente nem passível de ser assegurado.

3.1. A (ir)relevância atribuída ao AAE

Verificada a popularidade delicada do AAE junto da classe docente, partimos em
busca dos sentidos atribuídos pelos professores que afirmam conhecer a atividade, na
ambição de percebermos a importância que lhe atribuem. Os dados analisados a partir
deste ponto dizem respeito a 53,2% do número total dos envolvidos.
Como comprovam os dados do gráfico seguinte, a posição assumida pelos
professores quando questionados sobre a pertinência da IGEC desenvolver atividades
com o objetivo de melhorar as práticas pedagógicas é bastante clara.
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Gráfico 17: Considero importante que a IGEC possua atividades cujo objetivo seja o de melhorar as práticas
pedagógicas

Como observamos através do gráfico acima, a grande maioria dos respondentes (97%)
considera importante que a IGEC se debruce sobre questões relacionadas com as práticas
pedagógicas. Acrescentam ainda que os inspetores são profissionais possuidores de
capacidades promotoras e facilitadoras deste tipo de trabalho, nomeadamente através do
AAE, como confirmam os dados do gráfico que se segue.

355

%
8

%
discordo totalmente
3,0
discordo
24,2
concordo
59,1
concordo totalmente 13,6
Total
100,0

Gráfico 18: Considero que a IGEC possui conhecimentos úteis ao apoio da ação pedagógica através do
AAE

Esta posição de concordância, aceitação e reconhecimento da organização inspetiva
enquanto parceira apta a auxiliar os professores no âmbito da ação pedagógica perde valor
quando analisamos as posições que assumem quando questionados a respeito da
pertinência de uma aliança com este organismo, como atestam os dados do gráfico que se
segue.
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Gráfico 19: Considero que a IGEC, pelos conhecimentos que possui, é uma boa aliada à ação pedagógica
das escolas através do AAE

Como se pode observar através do gráfico acima, a posição dos docentes perante a
possibilidade de estabelecerem uma aliança sólida que permita um trabalho de parceria
com a IGEC no campo da ação pedagógica (campo menos explorado pelo organismo e
mais sensível à classe docente por exigir mais abertura aos outros) é bastante ambígua. A
este respeito, D5 afirma que o AAE é uma atividade que impulsiona a mudança de
“mentalidades do corpo docente no sentido em que o território da sala de aula não é um
território exclusivo do domínio dele, do professor” e isso cria algum desconforto. O
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diretor acrescenta que a formação que ele próprio teve foi baseada na premissa de sala de
aula como “território” do professor – “a sala de aula é o teu território, ponto final” – e que
atualmente a realidade exige a adoção de um posicionamento diferente – “agora não pode
ser isto, nós temos de trabalhar cada vez mais em grupo e de partilhar cada vez mais em
grupo”. Corroborando esta ideia, Ie alega que a maioria dos professores “continua a
trabalhar de porta fechada” sem, contudo, associar esse facto à formação por eles
recebida: “há professores com uma longa carreira que são completamente fechados e
também encontramos jovens completamente fechados. Embora os paradigmas de
formação já sejam outros e, portanto, em contextos concretos, os comportamentos
também já sejam outros” (Ie).
Apesar de não rejeitarem por completo a ideia de estabelecerem uma aliança com
a IGEC, pois reconhecem que os inspetores possuem conhecimentos para tal, os
professores afirmam que esses conhecimentos nem sempre são objeto de partilha (gráfico
20), realidade que pode influenciar a falta de vontade de com eles se coligarem. E,
consequentemente, este facto pode levá-los a questionarem o potencial transformador do
AAE na melhoria dos processos educativos.
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Gráfico 20: A IGEC partilha informações/conhecimentos úteis à melhoria da prática pedagógica através
do AAE

Congruentemente, mais de metade dos docentes (62,1%) acrescenta que as ações
desenvolvidas no âmbito do AAE deveriam ser levadas a cabo por outro organismo que
não a IGEC, como de seguida se pode verificar.
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Gráfico 21: Considero que ações no âmbito do AAE deveriam ser assumidas por outro organismo que
não a IGEC

Como demonstram os dados do gráfico seguinte, para os professores, o organismo
responsável pela implementação de ações de acompanhamento e de apoio às escolas não
deveria ser a mesma cuja responsabilidade é a de fiscalizar e controlar o estado da
educação.
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Gráfico 22: Atividades de Controlo e Avaliação não deveriam ser desenvolvidas pela mesmo organismo
que presta serviços de apoio e acompanhamento

A posição dos diretores não é tão convergente quanto a dos professores. Para este
grupo de profissionais a importância do trabalho da inspeção está no olhar que elementos
externos à organização educativa podem trazer aos que dela fazem parte. Afirmam que a
ação inspetiva favorece o desenvolvimento de práticas pedagógicas de qualidade
superior, nomeadamente através do olhar externo responsável pela descristalização dos
comportamentos mais enraizados, bloqueadores do aperfeiçoamento do processo de
ensino/aprendizagem. D1 alega que a IGEC “ajuda a ter uma visão externa do que se
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pretende da escola”. No entanto, à semelhança da posição assumida pelos docentes, não
deixa de referir que este aspeto poderia ser impulsionado por qualquer outro organismo,
desde que externa à escola: “Não é a IGEC em si, mas qualquer trabalho que seja externo
que pode ajuda-nos a ter uma visão diferente” (D1). Na mesma linha de pensamento, D3
afirma que “A função da escola é uma função pedagógica, uma função de trabalho com
os alunos. Se vem alguém, neste caso a IGEC, trazer novas práticas, novos
conhecimentos, isso é importante”. D4 também considera importante “que a IGEC se
assuma mais como uma parceira das escolas”, “obriga[ndo-as] a refletir” sobre a realidade
e os problemas que vão surgindo. Assim afirma: “soluções tentamos nós encontrar
diariamente, mas muitas vezes estamos cristalizados, estamos um bocadinho fechados em
termos de visão e é a vinda de alguém de fora que nos faz abrir” (D4). D5 assinala os
benefícios desta atividade, reconhecendo que “É vantajosa porque apercebemo-nos de
uma forma de trabalhar diferente, de uma metodologia diferente”.
O impulso para a adoção de metodologias diferentes, reportado pelos diretores, é
encontrado nos discursos dos inspetores quando remetem para um dos objetivos
principais da atividade – a implementação e desenvolvimento de competências de
planeamento da ação estratégico na escola (“Uma coisa que dizemos às pessoas é que o
planeamento estratégico consiste em fazer melhor, trabalhando menos” (Ie)). Como atesta
Ie, a ação decorrente do AAE foca-se em problemas específicos e na orientação e
escrutínio da melhor maneira de ultrapassar determinadas dificuldades: “Sabe, [o
planeamento estratégico] é uma visão externa do assunto, é um input, é fazer uma força
para não deixar alastrar [determinado problema]”. Consciente do foco dos inspetores no
âmbito destas atividades, D4 considera que as equipas inspetivas responsáveis deveriam
ser “equipas multidisciplinares”, que integrassem “pessoas de várias vertentes” que
compreendessem a “complexidade que é a escola”, “ao abrigo do que vem a acontecer na
avaliação externa”. O interlocutor considera que, para o exercício destas funções, seria
importante que à equipa de inspetores fossem associados outros elementos, “alguém que
estivesse ligado à escola diariamente” que possibilitasse “visões diferentes”. Do ponto de
vista de D3,
o que as escolas precisam muitas das vezes é de alguém, pode ser inspetor ou não.
Pode ser um funcionário da direção regional, por exemplo…alguém que venha à
escola trazer experiências, conhecimentos, apurar o que está mal, ajudar a melhorar.
Para as escolas é indiferente que seja um inspetor ou outra pessoa. É importante vir
alguém agora se é inspetor ou não. […] Aliás, eu defendo e reforço essa ideia, que a
inspeção ou alguém, deve vir à escola e ajudar a escola a melhorar, para corrigir, para
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todos aprendermos. Muitas vezes acomodamo-nos e é necessário haver qualquer coisa
que nos desperte (D3).

Observamos que, apesar de sugerirem alterações ao atual modelo, os diretores não se
recusam a abrir as escolas à IGEC, nem veem de forma negativa o desempenho de funções
de acompanhamento por parte destes profissionais. O que acontece, e não pode ser
esquecido, é que a ação da inspeção é acionada a partir de uma posição institucional de
poder (Terrasêca, 2012, p. 117) que influenciará a forma como é entendida pela
comunidade escolar e o tipo de relacionamento que se estabelece entre as partes.
Os dados recolhidos não permitem traçar uma imagem clara quanto à posição dos
professores relativamente ao trabalho da IGEC e à possibilidade de, sinergicamente,
trabalharem com este organismo no desenvolvimento de práticas pedagógicas que
favoreçam as aprendizagens e concorram para uma educação de qualidade superior. Num
primeiro momento mostram abertura a uma relação de trabalho com os agentes inspetivos
por lhes reconhecerem competências para tal. Contudo, como afirmam, esses
conhecimentos nem sempre são com eles partilhados, realidade que enfraquece o desejo
de parceria.
Partindo da ideia da inspeção como avaliadora e fiscalizadora – que apesar de
enfraquecida com o tempo continua a fazer-se presente nas perceções recolhidas – não é
surpreendente que os professores se mostrem renitentes a um trabalho de mais
colaboração e abertura. Talvez lhes reconheçam conhecimentos e capacidades úteis ao
apoio da ação pedagógica sem que, contudo, isso signifique que os considerem parceiros
meritórios de uma aliança. Tanto é que a maioria afirma que este tipo de apoio deveria
ser dado por outro organismo. Os próprios inspetores reconhecem a pouca abertura dos
professores à realização de um trabalho de parceria: “É assim, com toda a sinceridade,
por vezes, e não é amplamente generalizável o que vou dizer, mas com toda a sinceridade,
muitas vezes surge um natural e inicial descrédito. Porquê? Ah, bom, lá vêm agora os
inspetores” (Id).
Num contexto de gradual descentralização, a inspeção passa a assumir um papel
de cariz supervisor (Campos, 2017). Tradicionalmente caracterizada pelas suas funções
de controlo da conformidade legal (dimensão burocrática) e da qualidade do ensino
(dimensão pedagógica), este organismo vai agregando em si uma multiplicidade de
funções, alterando o foco tradicional colocado no professor e na sala de aula, para a escola
enquanto instituição e os ambientes organizacionais da aprendizagem (Justino, Almeida,
2016). Neste cenário, a diversidade das práticas assumidas impera, resultando num
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desafio constante para estes profissionais que, como refere Ventura, são obrigados a
assumir “papéis híbridos” (2006, p. 235) que oscilam entre atribuições e
responsabilidades de naturezas distintas.
Neste seguimento, recordemos Teixidó (1997) e Terrasêca para quem a função de
“apoio, ajuda e acompanhamento das escolas e as funções de regulação do sistema”
(2011, p. 119) não se podem congregar no mesmo organismo pela incompatibilidade da
natureza de cada uma. Terrasêca (2011) sublinha a dificuldade que existe em torno do
assumir dos diferentes papéis por parte dos inspetores da IGEC que, como diz, se
contradizem.
Perante o manifesto afastamento dos docentes perante a possibilidade de
trabalharem em conjunto com os inspetores, torna-se fundamental analisar as
características da relação que estes profissionais têm entre si.

3.2. Professores e inspetores, que relação?
Focadas no propósito de aprofundar o conhecimento sobre o tipo de relação que
existe entre professores e inspetores, começamos por levantar informação acerca dos
sentimentos que os professores identificam sentir aquando de uma visita da inspeção no
âmbito do AAE:

Segurança
Ansiedade
Tranquilidade
Stress
Desconforto
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45 %

Gráfico 23: Sentimentos experienciados pelos professores no âmbito de uma ação inspetiva de AAE

Como se observa, os professores destacam a ansiedade, o stress e o desconforto, muito
embora a segurança e a tranquilidade também tenham sido assinaladas. A justificação por
detrás destes dados pode ser encontrada na multiplicidade de tarefas que os inspetores são
obrigados a assumir no desempenho das suas funções. Oscilando entre ações de âmbito
mais fiscalizador e controlador e ações de âmbito de acompanhamento e parceria para
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com as escolas, a postura que adotam e o grau de proximidade com a comunidade escolar
vai, de igual modo, variando, podendo gerar-se algum desconforto ou, até, desconfiança
por parte de quem com eles trabalha. Ic refere-se, exatamente, a esta possibilidade de
confusão gerada pelas tarefas múltiplas que têm de desenvolver nas escolas: “as pessoas,
as escolas e os professores, não têm propriamente noção daquilo que é uma atividade de
acompanhamento ou de controlo. Eles veem os inspetores e, havendo inspetores, já se
sabe”. De acordo com este profissional, “A inspeção tem sempre ‘aquele peso’ e as
pessoas não têm bem a noção” (Ic) do teor e do propósito de cada atividade, originando
um conjunto de sentimentos mesclados, independentemente da atividade. A literatura
mostra-nos outros estudos (Bates, 2012; Berry, 2012; Hardy, 2012; Courtney, 2013;
Joana, 2013; Tunç, Ínadi, Gündüz, 2015) cujo foco incidiu nos sentimentos e nas emoções
experienciados pelos professores em situações de inspeção e os resultados são unânimes
e apontam na mesma direção: raras são as expressões positivas relacionadas com o
impacto emocional da inspeção nos professores. Esta realidade, cremos, poderá
prejudicar a confiança e o compromisso dos docentes e aumentar o cinismo e o
ressentimento destes sobre o processo de inspeção (Bates, 2012; Berry, 2012; Courtney,
2013). Recordemos Ventura quando afirma que em contexto educativo,
existe um componente, normalmente subliminar, de medo, cada vez menos assumido,
mas que nem por isso deixa de estar presente na relação entre aqueles que é suposto
controlarem (inspetores) e os que são objeto de controlo (professores e funcionários
não docentes (2006, p. 166).

Acrescenta o autor que “a palavra inspeção desencadeia na generalidade das pessoas,
quanto mais não seja de forma subconsciente, medos vários” (2006, p. 166).
Pese embora esta realidade, o entendimento que os inspetores têm relativamente
ao impacto emocional da sua atuação junto da classe docente vai no sentido contrário,
facto que pode influenciar negativamente os resultados da sua ação.
Vejam-se, a este respeito, as considerações dos inspetores: para Ia, no âmbito do
AAE, os professores “sentem-se tranquilos e desenvolvem com muita motivação e
determinação a atividade”. Ib reconhece que “As reações não são iguais em todas as
escolas”. Assume que em algumas organizações há professores interlocutores que podem
ficar “assustados pelo volume de trabalho que têm de produzir” e “amedrontados com o
trabalho e com aquilo que terão de fazer junto dos colegas”, mas nas segundas e terceiras
intervenções, “a primeira pedra já foi partida” e o ar já se sente “mais desanuviado” (Ib).
Para Id, os sentimentos que os professores possam experienciar com a presença da
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inspeção estão diretamente relacionados com a escolha dos docentes interlocutores.
Afirma o inspetor que se os professores interlocutores forem bem escolhidos, se forem
“pessoas dinâmicas e trabalhadoras”, desenvolvem nos restantes colegas sentimentos
positivos de aceitação. Apesar disso, não deixa de referir a possibilidade de existir “um
caso ou outro [menos positivo], mas isso são exceções” (Id). Ie sente que a inspeção, na
maior parte das vezes, “é bem aceite e desejada”. Não obstante, o inspetor não deixa de
referir que “em determinadas circunstâncias” a sua presença pode ter um “efeito que é de
menos agrado para as pessoas. Em atividades de controlo ou de ação disciplinar a tensão
está sempre um pouco mais em cima da mesa” (Ie).
Ao desconsiderarem a possibilidade de existirem efeitos indesejados fruto da sua
presença, os inspetores não terão em conta comportamentos estratégicos ou de fachada
que possam ocorrer durante a visita inspetiva (Berry, 2012), a possibilidade de haver
planificação artificial de aulas (focada nos quadros de referência da inspeção e não na
realidade de cada escola/turma) (Hardy, 2012; Jones, Tymms, 2014); ou, até, a
possibilidade de ocorrer o efeito de paralisia organizacional, que em muito pode
prejudicar os processos de ensino/aprendizagem (Ehren, Jones, Perryman, 2016;
Schweinberger et al., 2017).
Partindo do pressuposto defendido pelos inspetores de que nem sempre a
comunidade escolar está plenamente elucidada sobre os objetivos de cada uma das ações
desenvolvidas pela IGEC, é possível que os sentimentos assinalados pelos docentes
digam respeito à presença da IGEC numa perspetiva geral e que aquilo que lhes pedimos
– sentimentos experienciados especificamente no âmbito da atividade de AAE – se
confunda com vivenciado e sentido noutros contactos. Esta possibilidade ganha alguma
força quando analisamos os resultados apresentados no gráfico 24, cujos dados reforçam
o argumento de que o facto de determinado grupo de inspetores desenvolver na mesma
escola atividades de natureza tão distintas, pode alimentar sentimentos de desconforto. A
par disto, podemos ainda ver aumentada a dificuldade, por parte dos professores, em
diferenciar as ações da IGEC, assumindo que são todas de natureza controladora.
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Gráfico 24: Há inspetores que, num momento vêm à escola no âmbito de uma atividade de AAE e,
noutro, vêm no âmbito de atividades de Controlo ou Avaliação

Alguns diretores também aludem à pluralidade de funções associadas ao ato
inspetivo e à forma como essa realidade é vivenciada. Para D1 o facto de uma equipa
inspetiva, num determinado momento, se deslocar à escola no âmbito de uma atividade
e, noutro, se fazer presente para desenvolver/implementar uma atividade de outro âmbito,
pode não ser negativo dado o conhecimento mais profundo que se pressupõe que possua
sobre a realidade da escola, acabando “por criar[-se] outro tipo de ambiente entre a própria
direção e o inspetor”. D3 apresenta uma perceção contrária à de D1. Para este diretor há
uma alteração de comportamentos por parte da comunidade escolar quando a mesma
equipa da IGEC desenvolve, no mesmo AE, atividades de natureza opostas. Umas
atividades, diz, despertam um sentido “mais alerta” e deixam-nos “mais preocupados” do
que outras. A “maneira de estar”, atesta, “é diferente se for no [âmbito de uma atividade
de] acompanhamento, […] ou se vierem para apurar factos de algo que correu mal” (D3).
Ainda a propósito da relação inspetores/professores, quisemos perceber de que
forma os inspetores percecionam a relação que estabelecem com os atores educativos e,
para tal, começamos por lhes perguntar de que forma gerem o facto de terem de
desenvolver um conjunto de atividades ligadas à sua profissão cuja natureza é tão
diversificada. Quisemos perceber a forma como encaram o facto de serem compelidos a
desenvolver, na mesma organização, ações que obrigam a uma grande abertura e
cooperação, e outras que exigem posturas mais rígidas e inflexíveis.
Apesar de considerarem que não existiriam benefícios na separação dos recursos
humanos da IGEC de acordo com perfil pessoal/interesses pessoais de cada um e o tipo
de atividades que melhor se adequariam, os inspetores consideram que a diversidade de

364

atividades que têm de desenvolver não é uma tarefa fácil de gerir. Como afirma Ib, a
separação dos recursos humanos por tipologia/natureza de atividade não faz sentido
“porque está tudo interligado”. Para este inspetor, o facto de irem às escolas no âmbito de
uma diversidade tão grande de atividades permite a construção de “uma visão mais
alargada daquilo que é a escola enquanto organização”. O interlocutor reforça que, ao
realizar uma atividade de controlo acaba “por ver como está organizada a escola” (Ib),
recolhendo informação que utilizará quando tiver de atuar no domínio de outra atividade.
Contudo, não deixa de aludir à dificuldade dessa tarefa: “Não é fácil. […] Não é fácil
desligar de uma atividade para outra” (Ib). Na mesma linha de pensamento, Id considera
que a diversidade da natureza das atividades da IGEC permite que conheçam as escolas
em contextos diferentes e, isso, dá mais consistência ao seu trabalho. O inspetor
reconhece ainda que essa realidade permite testemunhar o pouco impacto que algumas
atividades têm em determinadas organizações:
é demonstrativo de que fazem aquilo naquele momento por ter sido um pouco
imposto, não poderiam dizer que não. […] vê-se que não valeu a pena, que a escola
está muito metida em si, muito ligada a um determinado padrão, a uma determinada
cultura que instituiu e é como se tivesse ali algo que impossibilite a escola de avançar,
que a paralise (Id).

Questionados sobre como lidam com esta particularidade da sua profissão,
nenhum dos sujeitos foi explícito, remetendo a forma de atuação para as metodologias
regulamentadas para cada atividade. A normatividade surge, então, como uma espécie de
“luz-guia” de atuação dos inspetores. De acordo com Ia,
os inspetores gerem essa especificidade de acordo com os objetivos, princípios e
metodologia que estão subjacentes a cada uma. E a diferença de atuação do inspetor
resulta, essencialmente, do tipo de atividade que vai desenvolver na escola. […] Todas
as atividades têm a sua especificidade metodológica, e o inspetor atua em
conformidade com essa especificidade.

Ie assinala a dificuldade que sente em lidar com esta multiplicidade de funções,
associando a competência necessária a uma competência mecânica de “ligar um [cabo] e
desligar outro”, de acordo com o que está definido normativamente:
Isto é quase como ir para o campo da robótica e da computação. Este ano letivo
fiz várias coisas, fiz tutoria, fiz acompanhamento, fiz inquéritos, fiz disciplinares,
fiz OAL [Organização do Ano Letivo] e, portanto, os inspetores estão preparados.
Não é fácil, mas isto é como em computação e em gestão de sistemas, é preciso
ligar um e desligar outro. Causa, por vezes, algum transtorno, mas no fundo as
atividades têm sempre um ponto de contacto que é o aspeto regulador, o aspeto
normativo. Mesmo algumas das intervenções estritamente pedagógicas estão
regulamentadas. A flexibilidade curricular está regulamentada por um DL, a nossa
intervenção é sempre muito normatizada seja em que atividade for. Depois tem
sempre um efeito muito regulador quer no sentido da tutela para a base, quer no
sentido de fornecer informação à tutela. Em síntese, não é fácil de gerir, mas é
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como tudo na vida, a gente vai-se adaptando e tem de, forçosamente, ter uma
capacidade de autorregulação. Os inspetores têm de regular o seu comportamento,
as suas capacidades e, sobretudo, as suas competências (Ie).

A associação direta das competências necessárias ao desempenho da função
inspetiva àquilo que está estipulado normativamente, àquilo que é definido superiormente
pela tutela como sendo a metodologia mais eficiente para determinada atividade e a
aceitação (aparentemente) passiva deste modo de funcionamento, leva-nos a projetar uma
imagem dos inspetores como meros executores de ordens e orientações definidas e
determinadas por outros, retirando-se-lhes a capacidade de iniciativa criativa e
transformadora. Uma imagem que deixa transparecer a hegemonia da racionalidade
instrumental de uma ação limitada por regras fixas definidas por instâncias superiores,
perante os princípios da hierarquia e os níveis de autoridade graduada que garantem a
subordinação e o controlo dos níveis inferiores (Guerra, 2000; Andújar, 2001), e perante
a crença de que “é justo obedecer às leis e às regras fixadas segundo procedimentos legais
formalizados” (Hutmacher, 1995). Ao mesmo tempo, consideramos que se o objetivo da
tutela é o de, através da IGEC, desenvolver formas de atuação estratégica junto dos
professores para que a sua ação impulsione melhorias progressivas e conflua para uma
educação de maior qualidade, a legitimidade da IGEC para este trabalho pode ser posta
em causa uma vez que os próprios inspetores afirmam reger a sua ação por deliberações
e normativos definidos superiormente. Afirmações como “a nossa intervenção é sempre
muito normatizada seja em que atividade for” (Ie); “gerimos em função daquilo que é o
modelo de cada intervenção” (Ic); “Todas as atividades têm a sua especificidade
metodológica e o inspetor atua em conformidade com essa especificidade” (Ia) podem,
por um lado, dar legitimidade aos diretores e aos professores para que também ajam no
limite daquilo que está normatizado e preestabelecido pelos serviços tutelares, como se a
realidade das organizações educativas, as suas características e peculiaridades não
exigissem deles uma atuação personalizada, adaptada, singular, ativa e única. Ou podem,
por outro lado, conflituar com a necessidade que os agentes educativos no terreno sentem,
de uma abordagem personalizada e adaptada, que responda com eficácia às exigências do
meio. Realidade que, no caso de se verificar, pode justificar a resistência dos docentes às
ações da IGEC, particularmente ao AAE, por não reconhecerem nestes profissionais
capacidades adaptativas.
Somos de opinião que a atuação em ambiente educativo exige atuações tão
audazes quanto a individualidade de cada realidade. Tão adaptada quanto necessário, tão
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abrangente que dificilmente algum normativo poderá algum dia vir a detalhar. Como tal,
uma atuação mecânica dificilmente será uma resposta legítima para um ambiente
dinâmico. Compreendemos que tenham de se regular por orientações superiores, contudo
pela capacidade exclusivamente humana de conseguir avaliar um sem número de
situações e ambientes, seria salutar que os inspetores não se regessem apenas pelo que
está legalmente regulamentado, como se o contexto fosse igual em todas as escolas ou
que, pior, não tivesse influência nos processos e nos resultados.
Apesar do número de anos decorridos desde o estudo de Lume (1999), de Terigi
(2010) e de Joana (2013), observamos que a realidade se mantém – a relação entre
professores e inspetores continua distante e pouco dialogada – muito em parte pela rigidez
metodológica das atividades que têm de desempenhar e pelos objetivos exigentes que se
propõe alcançar que não dão espaço a que na prática se aja de acordo com o que a
realidade exige. Uma rigidez motivada pelo ideário tecnocrata onde caminhos
automatizados, construídos sobre os pilares da eficácia, da eficiência e da produtividade,
descredibilizam a capacidade crítica, criativa e transformadora dos inspetores reduzindoos a sujeitos-objetos, executores de ações voltadas a objetivos por outros decididos. Uma
passividade induzida por uma racionalidade instrumental que transforma os inspetores
em “recetores de corpos de informações enformados por determinados valores sem
preocupação de justificação” Carvalho (2017a, p. 41). Este é, aliás, um problema que
pode remeter para o nascimento deste organismo, em 1771, e para o perfil do inspetor que
na altura a tutela requeria que, como tivemos oportunidade de descrever no Capítulo II
(Fonseca, 1981; Barroso, 1995a; Carneiro, 2003a, 2003b), não trazia associadas
exigências que fossem para além das requeridas a um bom executor do legalmente
estabelecido.
Ainda a propósito da relação entre atores, foi nossa intenção compreender as
perceções dos docentes a respeito do tipo de abordagem que os inspetores têm no AAE.
E, relativamente a esta questão, os professores acusam os inspetores de desenvolverem
um trabalho pouco colaborativo. Como observamos no gráfico que se segue, 54,8% atesta
a abordagem pouco colaborativa dos inspetores no âmbito do AAE.
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%

discordo totalmente
discordo
concordo
concordo totalmente
Total

%
3,2
51,6
43,5
1,6
100,0

Gráfico 25: Os inspetores responsáveis pelo AAE têm uma abordagem colaborativa

Em reforço da posição anterior, 63,9% assegura que não existe trabalho conjunto entre
eles e os inspetores:

%

%
discordo totalmente
1,6
discordo
62,3
concordo
26,2
concordo totalmente
9,8
Total
100,0

Gráfico 26: No âmbito desta atividade, os inspetores trabalham em conjunto com os professores para
encontrar soluções

Mais de metade dos docentes (62,3%) acrescenta que, no âmbito do AAE, o trabalho
desenvolvido é pouco negociado e pouco partilhado, como atestam os dados a seguir
apresentados.
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%
discordo totalmente
3,3
discordo
59,0
concordo
36,1
concordo totalmente
1,6
Total
100,0

Gráfico 27: No âmbito desta atividade o trabalho realizado é negociado e partilhado

E, por último, 70% acusa a IGEC de desenvolver um trabalho impositivo que, pela
natureza da atividade, não seria esperado:

%

%
discordo totalmente
discordo
concordo
concordo totalmente
Total

1,7
28,3
61,7
8,3
100,0

Gráfico 28: No âmbito desta atividade os inspetores são impositivos

Validando e apoiando esta perspetiva, D4 confirma o cariz fechado que está por detrás do
modelo que chega às escolas: “É-nos apresentado um modelo que, à partida, terá sido
testado. É-nos mostrado como um modelo fechado e, nesse âmbito, vamos seguindo as
instruções que nos vão sendo dadas”. D2 acrescenta que, a seu ver, os inspetores também
“poderiam ter um trabalho mais colaborativo” com a escola.
A análise destes dados dá-nos conta de uma imagem pouco concordante com
aquela que a IGEC diz adotar com a implementação da atividade, baseada numa
metodologia de trabalho colaborativo e de proximidade. Pelos dados recolhidos
percebemos que quando a IGEC refere uma abordagem colaborativa e de proximidade
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está a referir-se a uma aproximação feita a um grupo muito reduzido 162 de professores.
Contudo, do número total de professores participantes deste estudo, terão sido nomeados
para interlocutores um máximo de 5 docentes. Ou seja, do total de respondentes, no
máximo 5 tiveram contacto direto com a equipa de inspetores, o que faz com que a
bandeira de “atividade de proximidade” seja dúbia e ambígua. A este respeito recordemos
Freire (1994) quando afirma que um dos problemas mais sérios que persiste entre a
comunidade intelectual é, exatamente, a falta de coerência e consistência entre o discurso
e a prática. Do mesmo modo que o autor afirma não poder usar meios de domesticação
quando o sonho é o de libertação163, também nós podemos afirmar que o objetivo do
desenvolvimento e implementação de um AAE próximo, que envolva toda comunidade
escolar, não pode ser alcançado enquanto a metodologia associada continuar a privilegiar
a participação de uma parte ínfima. Para que este processo de acompanhamento seja
verdadeiramente frutífero, precisamos que o apoio e o estímulo à melhoria se combinem
com a empatia necessária à compreensão da individualidade de cada professor e ao
contexto singular de cada organização (Hopkinhs, 2011). Precisamos de relações de
proximidade que não se limitem a um período de tempo padronizado, como se os
problemas das organizações educativas se repetissem de uma realidade para a outra e se
tratassem com um comprimido de toma única.
Consideramos que, para que se alcancem os objetivos fixados para o AAE, é
urgente que o modelo metodológico da atividade seja repensado por forma a considerar
não só as personalidades interativas organizadas entre si que compõem a escola (Waller,
1965), como a heterogeneidade dos indivíduos que a integram e as suas ações (Carvalho,
2017a). Urge, pois, que o AAE considere a organização informal das escolas, a sua
dimensão social, política e ambígua. Não podemos esquecer que o espaço educativo é um
espaço marcado por disputas ideológicas onde convivem influências de natureza
interpessoal, onde os mecanismos de poder são usados estrategicamente pelos diferentes
atores numa micropolítica única que patenteia a dimensão da organização como
construção social (Ball, 1987). Neste sentido torna-se arriscado considerarmos o AAE
uma atividade colaborativa e de proximidade pois, na sua génese, não considera a
totalidade das características das organizações onde se propõe atuar. Esta é uma atividade

162

O número de professores interlocutores varia de acordo com as atividades delineadas e o nível de profundidade que se pretende
alcançar. Contudo, pelas informações recolhidas junto dos inspetores e dos diretores, este número ronda os três elementos que, para a
dimensão dos AE, é residual.
163
“I cannot have a dream of liberation and use a means of domestication” (Freire, 1994, p. 33).
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pensada com base num rigor burocrático e racional que desconsidera as demais dimensões
das escolas e eleva a ideia reducionista da monoracionalidade das organizações. Em
primeiro lugar porque entende que o trabalho conjunto entre os inspetores e três
professores é suficiente para lhe conferir o título de atividade de proximidade; em
segundo, porque parte do princípio de que as decisões tomadas em sede de Equipa de
Acompanhamento serão ampla e consensualmente aceites pelos demais atores, numa
lógica de homogeneização dos indivíduos, considerados como uma coletividade e não de
uma forma individual. Importa termos presente que o facto de a maioria dos atores
educativos não ser envolvida no delineamento das estratégias constantes do PA pode
significar a existência de conflitos relativamente à sua aceitação, enfraquecendo a
harmonia desejada. Concordamos com Terrasêca quando se pronuncia sobre o tipo de
acompanhamento que as escolas e os professores mais necessitam, sugerindo a criação de
uma “‘figura externa’ [que] trabalhe no sentido de construir a sua dispensabilidade. Não
é uma ‘figura’ para ficar, mas para se dissolver e diluir tão cedo quanto possível” (2011,
p. 136). Uma figura que não veja a sua permanência na escola limitada por um período
de tempo tão rigoroso e inflexível como o conferido pela metodologia do AAE, mas que
tenha oportunidade de conhecer profundamente a complexa e multifacetada realidade das
organizações educativas, apesar do foco na sua “dispensabilidade”.
Na mesma linha argumentativa recordemos outros autores que, à semelhança de
Terrasêca (2011), sugerem a criação de uma figura externa – assessor (Bolívar, 1996),
amigo crítico (Leite, 2002) – cujas funções em muito se assemelham às desempenhadas
pelos inspetores no âmbito desta atividade: fornecer à comunidade educativa uma visão
distanciada da sua realidade. Uma visão comprometida que impulsione um
questionamento permanente da realidade e instigue a escola e demais atores a uma
reflexão séria e sólida que permita a tomada de decisões conscientes e pertinentes que
levem à melhoria.

3.3. A pertinência da formação dos inspetores no AAE
Considerando a formação dos professores participantes e o Ciclo de estudos que
lecionam – 1.º CEB – quisemos conhecer a forma como veem e aceitam a orientação e
acompanhamento por parte de inspetores cuja formação base possa não ser a mesma.
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Para que o acompanhamento seja útil e os resultados positivos os docentes
consideram essencial que haja conformidade e congruência entre a formação base dos
inspetores e o Ciclo de estudos que acompanham. Como mostram os dados do gráfico
que se segue, 83,1% dos respondentes considera que a formação base dos inspetores deve
ser a mesma do Ciclo de estudos/área onde se propõem atuar.

%

discordo totalmente
discordo
concordo
concordo totalmente
Total

%
27,7
55,4
15,4
1,5
100,0

Gráfico 29: Considero que um inspetor com formação base de ensino secundário possui conhecimentos e
capacidades suficientes para auxiliar na superação das dificuldades pedagógicas professores do 1.º CEB

Na mesma linha de pensamento, defendem que os inspetores só estarão aptos a atuar no
âmbito do 1.º CEB quando eles próprios possuírem uma formação base neste Ciclo
(gráfico 30), subentendendo-se um trabalho mais profícuo e uma maior aceitação quando
este cenário se cumpre.

%

%
discordo totalmente
discordo
concordo
concordo totalmente
Total

4,6
12,3
50,8
32,3
100,0

Gráfico 30: Considero que um inspetor só está apto a ajudar os professores do 1.º Ciclo quando a sua
formação base também é em 1.º CEB

Os professores atestam de forma muito clara o quanto consideram importante que a
formação base dos inspetores se coadune com o trabalho que têm de desenvolver. Como
é possível constatar pela análise do gráfico que se segue: 87,6% dos respondentes
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considera que a formação base do inspetor influencia o trabalho que desenvolve e, como
tal, deve ser no mesmo Ciclo de estudos e na mesma área que se propõe trabalhar.

%

discordo totalmente
discordo
concordo
Total

%
31,3
56,3
12,5
100,0

Gráfico 31: A formação base do inspetor não influencia em nada o trabalho que desenvolve

Corroborando o ponto de vista dos professores, D4 assume duvidar da adequação
da formação dos inspetores para o desempenho da quantidade de funções que lhes cabem
desempenhar. Para o interlocutor, o inspetor “Pode ser um connaisseur do global” por já
ter passado por várias escolas e por “ter a teoria”. Contudo, “A um nível tão específico”,
não lhes reconhece “o know-how todo” porque, como diz, “não é humanamente possível
perceber de ciências experimentais, de interpretação de português, logo a seguir de tutoria
específica e a seguir de educação especial” (D4). Já do ponto de vista de D5 os
conhecimentos que os inspetores demonstraram possuir no âmbito das funções
desempenhadas no AAE foram suficientes. O interlocutor atesta que “eles [inspetores]
sabiam do que estávamos a falar, sabiam o que estavam a dizer”, tendo revelado “os
conhecimentos necessários” (D5). Assumindo uma posição mais generalista, D1 refere
que não é a formação que, por si só, potencia a atividade. Acima da formação destaca “a
experiência que eles trazem da visão de outras escolas e outros conhecimentos. […]
tinham a ideia, realmente, do que se faz noutras escolas e da mais-valia daquilo que
estávamos a fazer” (D1). Esta realidade é, também ela, aludida por Azevedo quando
afirma que os inspetores, pelos conhecimentos de “ancoragem experiencial” que
possuem, são polinizadores de bons exemplos (2015, p. 241).
A questão da adequação da formação dos inspetores às exigências das funções
que desempenham não é nova. Dias (1897) e Carneiro (2003b) mostram que esta demanda
tem vindo a ser reclamada desde 1897, altura em que os professores reivindicavam por
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um corpo inspetivo com formação na docência, que se identificasse com os problemas da
vida escolar, que conhecesse as dificuldades da profissão e que possuísse saberes
baseados na experiência. Requisitos que, como vemos, continuam a ser reclamados pelos
docentes. Veja-se, por exemplo, o estudo de Dean (1995) que revela como o feedback da
inspeção pode ser descredibilizado ou pouco tido em conta quando a formação base dos
inspetores não corresponde à da área/ciclo de intervenção. Ou Madeira e Duarte (2018)
que apontam para a necessidade determinante dos inspetores possuírem formação em
investigação se o objetivo for o de promoverem a melhoria das aprendizagens dos alunos.
Pese embora o tempo decorrido, esta é uma realidade que continua atual e que se replica
em contextos tão diferentes. A preocupação com a adequação da formação dos agentes
inspetivos é um tema debatido internacionalmente pelas agencias que orientam estes
organismos, no intento de os aproximar e harmonizar (BUREAU, 1937, 1958, 1977;
SICI, 2001, 2016). Não podemos concluir que a incompatibilidade da formação dos
inspetores com o Ciclo de estudos/área de conhecimentos onde vão atuar tenha
descredibilizado, por completo, o seu trabalho. Contudo, é possível notarmos que, à
semelhança dos resultados a que chegaram os autores supracitados, os professores
participantes

neste

estudo

também

sentem

desconforto

ao

serem

inspecionados/acompanhados por inspetores que não revelem conhecimentos específicos
na área de conhecimentos onde se propõem atuar.
Posto isto, passemos a analisar os conhecimentos e as habilidades que, do ponto
de vista dos diretores, são essenciais a um inspetor no desempenho desta atividade. A
adaptabilidade, a capacidade de escuta e de comunicação estão entre as mais apontadas:
Precisam de, apesar de trazer as informações externas, de se ambientar à escola. De
saber pegar naquilo tudo que já tem de background de conhecimento e adaptá-lo aos
princípios de um agrupamento (deste agrupamento em concreto), da manira de
trabalhar que nós temos, do tipo de alunos que temos. Portanto, é preciso ser uma
pessoa adaptável (D1).
[…] a capacidade de ouvir e sentir os problemas das escolas. Ouvirem mais
atentamente o que as escolas têm para dizer penso que é uma coisa importante e que
algumas vezes ouvem mal e depois dão logo a sentença. E eu penso que nem sempre
essa sentença corresponde àquilo que se passa porque eles ainda não entenderam,
verdadeiramente, aquilo que se passa a nível da escola (D2).
Ser capaz de ouvir e ser capaz de falar e de comunicar. Isto é assim, estamos sempre
perante um inspetor, não vale a pena estarmos com histórias, é um inspetor. E a
postura perante um inspetor acaba por ser sempre de algum pé atrás, naturalmente. Se
eles conseguirem quebrar um bocado esse pé atrás e aproximarem-se e envolveremse, pode-se crescer. Se não conseguirem ter esse tipo de abordagem, esse tipo de
comunicação, o pé atrás fica ainda mais atrás (D4).
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Destes relatos percebe-se que, para os diretores, a formação inicial dos inspetores é
colocada num plano secundário. Essenciais são as características pessoais que permitem
uma aproximação pessoal à escola e à comunidade escolar, como corroboram os estudos
de Kelchtermans (2007) e Dobbelaer, Godfrey e Franssen (2017). Para os inspetores, a
formação que recebem é suficiente e adequada às tarefas que desempenham. Do seu ponto
de vista, o que está em causa no AAE é o impulso para um planeamento estratégico nas
escolas e isso não está relacionado com a área da sua formação base, consideração que
procura afastar a ação inspetiva do primado da especialização dos trabalhadores em áreas
específicas, próprio do modelo racional. Em conformidade com Ia,
O que está em causa é a natureza do trabalho, das estratégias que eventualmente são
as mais indicadas para resolver um tipo de problema ou fragilidade, seja no âmbito da
matemática ou de outra área disciplinar qualquer. Importa implementar uma atuação
que mostre evidências de que as estratégias implementadas são as mais indicadas para
superar uma determinada fragilidade em qualquer domínio específico.

Ic partilha do mesmo ponto de vista e sublinha o facto de a sua intervenção, no
âmbito do AAE, estar mais direcionada para a utilização de uma metodologia específica,
a do planeamento da ação estratégico: “[…] é mais uma questão de metodologia
científica. […] Nós fazemos um acompanhamento dessa intervenção com uma
metodologia que está subjacente a esta atividade”. Corroborando a perceção dos sujeitos
supramencionados, Id assegura que as competências necessárias ao desempenho destas
funções são transversais. Para Id,
Não importa perceber de português concretamente ou perceber o programa ou como
é que se poderia gerir esse programa (ou de matemática, ou de físico-química) porque
assim teriam de existir inspetores para todas as áreas. Não, isso não é possível nem é
viável, nem é isso que nos interessa. […] Nós temos é de ter ideias sobre educação,
sobre essa atividade, que objetivo é que estamos ali a prosseguir, e perceber se, por
exemplo, estamos a fazer uma ação focada, na questão da indisciplina, que
mecanismos têm de ser implementados, que atitudes podemos promover no alunos de
modo a que não emirjam situações de indisciplina e comportamentos que sejam
indesejáveis. Não é com uma formação específica em determinada área do saber que
isso iria, ou não, influenciar a nossa performance.

Resolver um problema específico de determinada área ou disciplina é deixado à
consideração dos professores que ministram a disciplina: “se estivermos a desenvolver
ou a induzir uma reflexão em torno de uma ação centrada no português […] cabe ao
docente desse grupo de recrutamento, em concreto, saber como é que a vai implementar.
Cabe ao professor, enquanto conhecedor da sua área e da sua disciplina” (Id).
Ie sustenta e valida as perceções apresentadas e confirma que a intervenção dos
inspetores no âmbito desta atividade “não é, propriamente, no domínio científico.
Científico na linha do conhecimento científico de cada área disciplinar em concreto”.
375

Acrescenta que, neste caso, o trabalho que têm de desenvolver recai sobre o “desenho de
uma ação onde se identifique cirurgicamente qual é o problema, […] fixando um objetivo
que deve ser alcançado, uma meta que seja devidamente mensurável e passível de ser
alcançada”. O contributo dos inspetores “é muito no domínio da pedagogia geral, muito
no domínio do que é a informação e o conhecimento que as Ciências da Educação, no seu
global, produzem para estas matérias”, afastando-se de didáticas específicas que diz
ficarem “entregues a especialistas” (Ie).
Perante a divergência de opiniões entre os diferentes grupos de participantes,
surge a necessidade de refletirmos sobre aquilo que esta atividade realmente pretende
promover. Teoricamente esta objetiva a superação de problemas educativos específicos,
através de um planeamento da ação estratégico. Pretende que esta forma de atuação seja
assimilada pela escola e incorporada em atuações futuras, passando a fazer parte da
metodologia usada na superação de outros problemas164. Em síntese, que a escola passe
a ser autónoma no uso da metodologia. Para que isso aconteça conta-se com uma aliança
forte entre os saberes específicos dos professores (especialistas em matéria pedagógica)
e as competências relacionadas com a gestão estratégica que os inspetores devem possuir.
Como afirma Ie, os contributos dos inspetores
concorrem para ajudar a pôr em prática e a desenhar uma intervenção concreta através
da utilização de uma metodologia que, neste caso, designamos de planeamento
estratégico porque obedece a aspetos muito rigorosos que servem, fundamentalmente,
para a identificação da fragilidade, na definição de um objetivo geral […]. A nós,
aquilo que nos parece fundamental nas escolas é potenciar o sucesso e dizer assim:
com pequenas intervenções, sem envolver meios de grande dimensão, mas
envolvendo querer, vontade, capacidade de diagnóstico, capacidade de direcionar para
o problema A a estratégia adequada, isso é que é fundamental.

Metodologicamente o plano de ação estratégico para superação das fragilidades
(definido no PA) é delineado pela Equipa de Acompanhamento logo no primeiro dia da
primeira intervenção. Ou seja, os professores interlocutores terão de, num número
reduzido de horas, identificar os problemas da escola, prioriza-los, selecionar aqueles que
serão trabalhados e, ainda, perceber, assimilar e integrar aquilo que a IGEC entende por
planeamento da ação estratégico. Só aí possuirão as capacidades necessárias à
identificação do caminho mais vantajoso a seguir – o definido no PA – assumindo-se
como o mais adequado à superação das dificuldades. Aos docentes interlocutores é-lhes
ainda pedido que, neste curto espaço de tempo, sejam capazes de interiorizar esta
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Esta é, aliás, uma questão citada no relatório da OCDE (Santiago, Donaldson, Looney, Nucsh, 2012) onde se constata a pouca
experiência dos atores educativos portugueses com a elaboração de processos de atuação estratégicos.
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metodologia de modo a que a repassem para os restantes professores e, deste modo, a
escola passe a utiliza-la autonomamente. Contudo, de acordo com os diretores, os
interlocutores são professores que para além de possuirem horários completos, acumulam
(muito frequentemente) funções de coordenação de projetos ou de Ciclo/área disciplinar,
não dispondo de tempo suficiente para assumirem novas responsabilidade. Face a esta
realidade, coloca-se a posssibilidade destes profissionais não serem capazes de
compreender e integrar de forma plena os conhecimentos associados à atuação
estratégica. Ou que, no limite e na eventualidade de os terem compreendido
perfeitamente, não tenham oportunidade de os transmitir aos restantes colegas, correndose o risco de se desenvolver um exercício pontual, possível apenas pela existência de um
ambiente simbiótico entre as competências, capacidades e conhecimentos de professores
e inspetores. Se assim acontecer, na ausência dos inspetores a forma de atuação manterse-á como até aí, não ocorrendo nenhuma alteração às práticas. Esta realidade pode ser
entendida nas perceções dos professores a respeito do impacto que a atividade tem na
escola (como veremos à frente) e no discurso de Ie quando afirma que “O
acompanhamento dessas três intervenções não é suficiente para o enraizamento porque
para criar raízes é preciso muito mais tempo”.
Perante os dados apresentados e como antes sublinhamos, defendemos a tese de
Terrasêca ao propor um acompanhamento realizado por uma figura externa – seja ela um
assessor (Bolívar, 1996), um amigo crítico (Leite, 2002), ou outro – cujo trabalho seja
desenvolvido no sentido da sua dispensabilidade. Todavia, considerando as
características das organizações educativas, não nos parece que um período de tempo tão
limitado e calendarizado de uma forma tão rígida, como acontece no âmbito do AAE,
possa concorrer para que as escolas venham a prescindir da presença dessa figura externa.

Em síntese: os dados até aqui apresentados dão conta da fraca visibilidade de que
goza esta atividade da IGEC junto dos atores educativos. Apesar de ter surgido para dar
resposta à lacuna identificada no respeitante ao acompanhamento que é feito às escolas,
o facto de ser implementada por um organismo que encerra em si funções com naturezas
tão distintas (talvez, até, incompatíveis) e pelo peso histórico e prático que as funções de
avaliação e regulação do sistema ocupam, leva a que esta atividade seja desconhecida de
grande parte da comunidade escolar. Esta realidade era espectável uma vez que as
atividades do Programa de Controlo ocupam atualmente 62% do total de atividades
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desenvolvidas pela IGEC – mais de metade do peso conferido às do Programa de
Acompanhamento – evidenciando de forma clara e categórica a principal preocupação
deste organismo do MEC.
Pese embora as metodologias pelas quais se rege, nomeadamente a de desenvolver
um trabalho de proximidade com a comunidade escolar, constatamos que esta
proximidade (visível através do envolvimento dos professores) está fortemente
dependente da nomeação que o diretor faz dos professores interlocutores, do seu perfil
pessoal, profissional e das capacidades que possuem para envolverem e motivarem os
restantes colegas. Na prática, a proximidade que a atividade embandeira é realizada junto
do diretor e de três docentes (normalmente professores com cargos de liderança:
coordenadores de Ciclos ou coordenadores de departamentos). O privilégio dado ao
envolvimento e ao contacto com profissionais que ocupam posições de maior visibilidade
e poder, evidencia a forma como as escolas estão estruturadas, destacando a divisão de
trabalho e a hierarquia, sob o pressuposto de que as ações e decisões tomadas por uma
parte da organização têm consequências e implicações na outra pelos laços relacionais
que apresentam entre si. Todavia, o carácter destas relações é regido por normativos
traduzidos em regras e normas formais que determinam comportamentos refletindo uma
desconsideração pelo elemento humano em proveito da eficiência instrumental.
Como tal, a relação entre professores e inspetores é caracterizada pela distância e
pelo espaço reduzido para momentos de diálogo concedido pela rigorosa estrutura
metodológica associada à atividade, traduzida pelo limitado número de dias de
implementação e pela programação inflexível das datas, resultando na desadequação das
práticas às necessidades das organizações. Importa notarmos que, considerando o caráter
dinâmico e instável que caracteriza as organizações educativas, uma solução ótima para
um problema num determinado momento pode deixar de o ser num momento seguinte.
Corroborando os nossos pressupostos de análise verificamos que a pontualidade das
visitas acaba por não propiciar um acompanhamento genuíno da organização que é
obrigada a, sistematicamente, tomar decisões que evitem a estagnação da sua
“máquina”165. Decisões frequentemente tomadas num ambiente ambíguo relativamente

Como relembra Carvalho, “podemos dizer que a existência se vai fazendo à custa de decisões que ora tomamos, ora deixamos de
tomar, como se enquanto seres sociais não nos seja permitido deixar de decidir. E somos grandemente afetados por essas decisões
mesmo quando não é uma atitude própria, mas concretizada por outros que a executam em nosso nome pelo poder que lhes é conferido”
(2017b, p. 2000).
165

378

às consequências de cada alternativa e em relação aos seus objetivos e tecnologias, que
justificariam a presença de figura externa de uma forma menos limitada.
Tal como supusemos, observamos que a formação dos inspetores influencia a
relação que estabelecem com os professores, com consequências práticas na aceitação das
suas orientações, notando-se desconforto por parte dos docentes ao serem
inspecionados/acompanhados por profissionais que não revelem possuir conhecimentos
específicos na sua área de atuação.

4. Sobre a metodologia do AAE

Depois de conhecidas as perceções dos participantes acerca da importância
atribuída a esta atividade e das relações estabelecidas entre atores, quisemos perceber de
que forma cada grupo de profissionais perceciona a metodologia associada ao AAE. Para
tal, começamos por auscultar os participantes sobre a forma como se preparam para uma
intervenção deste âmbito.

4.1. Preparação para a atividade: constrangimentos e facilidades
As orientações metodológicas do AAE estipulam que, depois de identificadas as
escolas a intervencionar, estas sejam contactadas – geralmente via telefone – por forma a
ser apresentado o propósito da ação, informar a escola dos dias em que terá início e
solicitar determinados documentos que serão analisados pelos inspetores antes da
primeira intervenção. Partindo daqui, começamos por auscultar os docentes a respeito da
pertinência que atribuem ao aviso prévio que a inspeção faz às escolas, antes do início da
implementação da atividade. E, a este respeito, observa-se que do ponto de vista da
maioria dos professores, este aviso prévio não tem grande importância: 56,9% considera
que, no âmbito desta atividade, a visita inspetiva não carece de aviso prévio, como
confirmam os dados apresentados no gráfico que se segue.

379

%

discordo totalmente
discordo
concordo
concordo totalmente
Total

%
9,2
33,8
49,2
7,7
100,0
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Gráfico 32: Nas ações de AAE os inspetores deveriam apenas aparecer nas escolas e ver as coisas como
estão no dia

Mais de metade destes profissionais (69,7%) considera que a preparação desta atividade
é essencialmente burocrática:

%

discordo totalmente
discordo
concordo
concordo totalmente
Total

%
1,5
28,8
50,0
19,7
100,0

Gráfico 33: A preparação da visita da IGEC no âmbito de uma atividade de AAE significa trabalho extra,
mas só burocrático

E, em coerência com as posições anteriores, 53,9% julga que, sendo essencialmente
burocrática, se traduz na preparação de documentação, como comprovam os dados do
gráfico que se segue.
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41,5
47,7
6,2
100,0

Gráfico 34: O meu foco recai na preparação de documentos pois é o que normalmente é pedido neste tipo
de atividade

Isto, contudo, não significa que tenham de preparar/elaborar outros documentos para além
dos que já estão prontos. Como atesta o gráfico infra, 80,3% dos professores refere não
preparar nenhum documento extra pelo facto da IGEC se deslocar à escola.
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%
18,2
62,1
18,2
1,5
100,0

Gráfico 35: Há determinados documentos que preparo apenas se a IGEC vem à escola

Estes dados denotam a importância frágil atribuída pelos docentes ao aviso prévio por
parte da IGEC. Ao considerarem que a preparação é realizada, sobretudo, a um nível
administrativo e não julgando necessária a preparação de documentos extra, os
professores não encontram razões que justifiquem esse primeiro aviso.
Opiniões contrárias têm os diretores para quem, o aviso prévio constitui um ato
importante na medida em que permite que a escola reúna os documentos necessários,
agilizando e facilitando a posterior ação da inspeção. D1 faz referência ao trabalho de
organização que tem de ser feito nestas ocasiões e do tempo que isso exige: “muitas vezes
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o que acontece é nós termos um trabalho, mas um trabalho que para ser reunido para fazer
uma demonstração, precisa de algum tempo. [Normalmente] As coisas já estão feitas, mas
é preciso reuni-las e é preciso algum tempo para as reunir com algum senso”. D2 atesta a
importância do aviso prévio para fins organizacionais: “o aviso prévio é importante até
para nos organizarmos […]. Tem de haver uma preparação, temos de saber onde temos
as coisas”. Para D3 o aviso é essencial se o objetivo for o de criar uma “relação de
colaboração”. O diretor acrescenta que a sua posição não se prende com a possibilidade
que a escola tem de, sendo avisada da visita da inspeção, alterar alguma prática que possa
ser menos bem vista pois, como diz, “A escola não tem hipótese de, em 8 dias, mudar o
que está a praticar. O que já está a fazer, está a fazer. Não é por esse motivo que acho que
a escola deve ser avisada” (D3). Acrescenta: “O trabalho está feito, como é óbvio, depois
é preciso consolidá-lo para poder mostrá-lo de uma forma coerente e assertiva de modo a
que quem vem consiga entender de uma forma clara que o trabalho está a ser feito e que
há ali provas desse mesmo trabalho” (D3). Na mesma linha de pensamento D5 afirma que
“Não é com uma semana ou duas de antecedência que pomos os órgãos todos a
funcionar”.
Do ponto de vista de D5 o aviso prévio também é “muito útil” pois permite que
a comunidade escolar “prepare a cabeça para essa realidade – vamos ter uma inspeção”.
Para além disso, o diretor declara que esse é um ato importante porque permite “preparar
aqueles documentos”, os que são solicitados aquando do primeiro contacto, agilizando e
facilitando o trabalho posterior. Afirma D3 que “uma das coisas que eles [inspetores]
fazem é [dizer-nos:] Nós queremos estes documentos, etc… [E nós] teremos de ter esses
documentos preparados para lhes entregar”. D1 corrobora a posição atestando que a
preparação “é, essencialmente, administrativa”, centrando-se nos “documentos que
demonstram aquilo que estamos a fazer, os resultados que obtivemos. [A preparação] É,
praticamente, sempre administrativa”. D5 partilha dos pontos de vista dos restantes
diretores afirmando que, apesar desta atividade se centrar na componente pedagógica, as
escolas “não têm tempo de estar com reflexões pedagógicas”, realidade que revela o quão
assoberbados estão os diretores que, enquanto responsáveis pela maioria das decisões a
tomar, são impedidos de se focarem de forma prolongada num assunto específico (Bess,
Dee, 2008).
Os dados recolhidos dão-nos conta de uma preparação especialmente
administrativa com foco na preparação de documentos que devem estar finalizados e
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acessíveis aos inspetores aquando da primeira visita à escola. A responsabilidade desta
preparação recai, fundamentalmente, sobre os diretores que, não partilhando da opinião
dos docentes, atestam a morosidade e exigência deste exercício. Como refere D3,
“durante aqueles dias, aquela semana” de preparação para a visita da inspeção “há uma
sobrecarga de trabalho” pois temos “de dar conta do trabalho normal, natural, do dia a dia
e acrescentar a presença deles [inspetores]”. D5 não especifica a sobrecarga destes dias,
mas para este diretor o trabalho desenvolvido em ambiente educativo já é, por si só,
excessivo e os atores educativos já estão, naturalmente, sobrecarregados: “nós estamos
sempre sobre sobrecarga. Portanto, é mais uma sobrecarga” (D5).
As perceções dos diretores revelam uma perspetiva não tao positiva quanto a
apresentada anteriormente, quando se pronunciaram a respeito do trabalho desenvolvido
pelos inspetores. Se atrás apresentámos dados que evidenciavam recetividade por parte
dos diretores em acolherem as atividades da IGEC (nomeadamente o AAE),
reconhecendo que a presença dos inspetores influenciava positivamente o funcionamento
das escolas, as posições agora assumidas parecem notar um certo desconforto e desagrado
por tudo o que esta atividade implica, tornando pouco claros os posicionamentos dos
diretores no respeitante a esta questão.
A realidade apresenta-nos as posições (quase) opostas dos sujeitos participantes.
Num dos polos, encontramos as perceções dos docentes reveladoras da pouca importância
atribuída ao aviso prévio por parte da IGEC, rejeitando os resultados apresentados por
Penninckx et al. (2014) e Penninckx (2015) que apontam para a apreciação, por parte
dos docentes, do aviso prévio das visitas inspetivas por possibilitar uma compreensão
mais profunda das políticas educativas vigentes e por permitir uma reflexão sobre o
ensino à luz dos quadros de referência do sistema inspetivo. No outro, as dos diretores
que nos dão conta de uma importância forte atribuída a este aviso. O contacto privilegiado
com as “estruturas de coordenação e supervisão” (IGEC, 2018b, p. 9) que a atividade
defende pode justificar as posições assumidas que, uma vez mais, expõem a natureza
burocrática da atividade não só pelo lugar de destaque que os documentos escritos
ocupam ao longo de todo o processo de preparação como, também, pelo facto de
assistirmos a uma sobrevalorização da hierarquia, privilegiando-se o contacto com os
profissionais que se encontram em posições de maior visibilidade e poder.
Essencialmente administrativa e burocrática, a preparação para esta atividade
parece não se traduzir numa sobrecarga de trabalho para os professores. Como se observa
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através do gráfico infra, 77,3% destes admite não preparar de forma especial as suas aulas
durante as intervenções de AAE.
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Gráfico 36: Quando a escola recebe uma equipa de inspetores preparo melhor as minhas aulas pois podem
vir a ser observadas

Não obstante, os docentes são cautelosos quando em causa está a inalteração das práticas
letivas no contexto do AAE. Como demonstra o gráfico seguinte, cerca de metade dos
respondentes (45,4%) não se revê numa posição de indiferença perante a presença da
inspeção, não concordando com a afirmação que lhe colocamos: Quando a escola recebe
uma equipa de inspetores não mudo nada, limito-me a fazer o trabalho que sempre faço.
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100,0

Gráfico 37: Quando a escola recebe uma equipa de inspetores não mudo nada, limito-me a fazer o trabalho
que sempre faço

As perceções dos professores e dos diretores relativamente ao foco dado à preparação
desta atividade são claras e versam, à semelhança de outras atividades da IGEC, o campo
burocrático da análise documental.
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A preparação da equipa de inspetores também mereceu a nossa atenção. De que
forma se preparam os inspetores, orientadores da atividade e responsáveis por
impulsionar mudanças de comportamentos nas escolas? Para Ia, a preparação dos
inspetores está relacionada com a análise de “toda a documentação relevante para melhor
conhecimento da realidade da escola”. De acordo com Id, as orientações que lhes chegam,
em formato de guião de trabalho que rege a atividade, são “pensadas e definidas a um
nível superior” e são “sempre orientações muito precisas” pois só assim diz ser possível
garantir a uniformização de procedimentos em todo o território nacional. Partindo desses
guiões, os inspetores iniciam o estudo da organização educativa onde vão atuar através
da leitura dos documentos oficiais das mesmas. “Que documentos? Os documentos que
são mais estruturantes: o Projeto Educativo, o Regulamento Interno da Escola, os Projetos
Curriculares, dependendo da atividade” (Id). Ou seja, os documentos estruturantes do
Agrupamento pois, como elucida Ib, “Esses são os documentos principais e são
transversais a todas as atividades”. Para além destes, e no caso de considerarem
importante a análise de outros mais específicos, os inspetores podem solicitar à escola a
sua disponibilização. Ie aprofunda a explicação esclarecendo que, pese embora todos os
inspetores estarem “preparados para intervir em qualquer uma das atividades”, os
inspetores que levam a cabo esta atividade de forma mais regular – “cerca de uma dúzia”
– começaram por ter uma formação específica direcionada para um dos objetivos da
atividade: o planeamento da ação estratégico. O interlocutor refere que na génese desta
atividade esteve uma preocupação clara com a “melhoria dos resultados escolares” dos
alunos tendo, para tal, havido “alguma formação interna”. Para além desta formação
inicial, o inspetor confirma terem sido realizadas “mais uma ou duas reuniões para aferir
e trocar experiências” entre inspetores (Ie).
A perspetiva dos inspetores a respeito da sua preparação para a atividade dá-nos
a conhecer outros aspetos que fortalecem e aproximam o AAE ao modelo
racional/burocrático (Weber, 1971), corroborando o nosso pressuposto de análise inicial.
Id alude aos guiões que regulam e orientam a atividade (definidos a um nível superior),
caracterizados pelo grau de precisão e cujo objetivo é o de “harmonizar procedimentos”
(Id). Contudo, consideramos que o pressuposto de harmonização de procedimentos é,
antes, um processo de regulação da conduta dos inspetores a quem se lhes nega uma
racionalidade substantiva pela obrigatoriedade de obedecerem a uma disciplina cega,
subordinada a protocolos rigorosos e detalhados definidos pela tutela. Limita-se, deste
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modo, o aparecimento de uma racionalidade emancipatória e democrática (Carvalho,
2017a), não permitindo que os inspetores adotem uma postura ativa e de envolvimento
efetivo, obrigando-os a uma ação que, muito embora se diga de grande envolvência,
proximidade e comprometimento, mais não é que uma ação passiva e supercontrolada por
um bem maior – a produtividade e a eficiência. Para além disso, Ie mostra-nos como a
intervenção desta atividade é orientada por inspetores que recebem uma formação
especializada para que, no papel de colaboradores especializados, se possam antecipar e
prever comportamentos. Julgamos que por detrás do propósito de “harmonização de
procedimentos” se encontra o poder e a autoridade tutelar. Uma autoridade legal e
racional, legitimada pela aceitação (aparentemente passiva) que os inspetores
demonstram ter.
Perante a importância atribuída à análise documental consideramos oportuno
conhecer as perceções dos participantes acerca da fidedignidade e transparência da
documentação elaborada pela escola pois, como vimos, esta é a base que sustenta e define
as ações e caminhos a seguir. Sobre esta questão, como podemos observar pelo gráfico
que se segue, os docentes são claros: 75,8% considera que os documentos elaborados pela
escola, espelham uma imagem clara e rigorosa da mesma.
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Gráfico 38: Os documentos oficiais da escola que são analisados pelos inspetores apresentam uma imagem
da escola mais positiva do que aquilo que ela realmente é

Parece-nos que, pela parte dos docentes, esta atividade não obriga a uma preparação
extensa que os impeça de continuarem focados na prática letiva.

Este grupo de

profissionais atesta a inalteração das suas práticas diárias, justificada pelo foco (quase
exclusivo) que consideram ser dado pelos inspetores à análise de documentos.
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Documentos já existentes e que, como declaram, espelham com fidedignidade a imagem
da escola.
Contudo, a perceção que os inspetores têm acerca da autenticidade da
informação que vigora nos documentos estruturantes da escola não é a mesma.
Conscientes dos esforços movidos pelos atores educativos no sentido de elaborarem
documentos que retratem uma imagem o mais próxima possível da realidade de cada
organização, a maioria dos inspetores reconhece que estes nem sempre cumprem essa
finalidade. Como tal, Ia sublinha a importância do “diálogo e [d]a reflexão conjunta com
alguns dos intervenientes nesta atividade” pois só assim diz ser possível um conhecimento
efetivo das organizações. Como declara, “Os documentos ajudam a compreender a escola,
mas é imprescindível complementar essa informação através do diálogo e da reflexão
crítica” (Ia). De acordo com Ib, “A maior parte desses documentos peca por ter pouca
informação” e por “não refletir exatamente aquilo que é feito na prática”. Id reconhece o
esforço realizado pelas escolas em elaborarem documentos que espelhem a realidade de
cada uma, apesar de constatar que este objetivo nem sempre é atingido. Como explica, a
escola “tenta traduzir neles os problemas que sente. [Contudo], […] quando confrontamos
isso com a realidade vemos que nem sempre estão em sintonia” (Id). Id chama a atenção
para o facto de os documentos oficiais serem muito genéricos e não caracterizarem de
forma genuína a escola em causa. Assumindo uma posição crítica relativamente a esta
realidade faz saber que, em determinados casos, “se ler um Projeto Educativo do
Agrupamento X, esse Projeto serve para o Algarve e pouco me diz. O Regulamento
Interno, na maioria das vezes, é a transcrição da legislação que tanto serve para esta escola
como serve para uma de Lisboa”. Uma perceção contrária apresenta Ie para quem “a
generalidade dos instrumentos que as escolas produzem são bons”, não desconsiderando
a “margem de progressão” que pode sempre ser alargada. Margem de progressão
assinalada e destacada pelo diretor do AE1 quando afirma que, depois da intervenção da
inspeção, se apercebeu do reflexo pouco claro das características e particularidades da
sua escola nos documentos oficiais da mesma. De acordo com D1, antes da intervenção
da IGEC considerava que os documentos “apresentavam uma imagem clara”, porém,
como especifica, percebeu “que para quem vem de fora não eram suficientes”, sendo
obrigado a que, “durante a estadia da inspeção”, eles fossem reformulados.
Os dados recolhidos permitem-nos concluir que a análise inicial que os inspetores
fazem às escolas, através da leitura dos seus documentos oficiais, é uma análise pouco
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profunda. O facto de os documentos nem sempre espelharem a individualidade de cada
escola – sem desmérito ao esforço de quem os elabora – faz com que a preparação seja
pouco substancial pois é apenas quando têm contacto direto com a escola e com a
comunidade escolar que passam a conhecê-la verdadeiramente.
Perante esta realidade, consideramos urgente e necessário que no processo de
conhecimento de uma organização educativa o foco esteja na interpretação das suas
características a partir das condições históricas, territoriais, de classe e de grupo social
(Silva, 2008). E, para que isso se cumpra, é necessário o estabelecimento de uma relação
mais próxima e de mais confiança entre inspetores e inspecionados alcançada, cremos
nós, pela permanência mais prolongada no tempo dos inspetores nas escolas pois, como
refere D2, o tempo dedicado a este contacto presencial não é suficiente para que os
inspetores compreendam a realidade das escolas. O tempo é insuficiente e não permite
uma comunicação plena: “às vezes ouvem mal e depois dão logo a sentença. Eu penso
que nem sempre essa sentença corresponde àquilo que se passa porque eles ainda não
entenderam” (D2). Como refere Campos, “a singularidade de cada escola exige da equipa
de acompanhamento e dos seus interlocutores a adequação de estratégias diferenciadas”
(2017, p. 68) que possam ser projetadas de acordo com o nível de desenvolvimento
organizacional e com as prioridades definidas por cada organização, o que parece exigir
mais tempo que o atualmente definido.
Daqui emerge a necessidade de repensar a metodologia atual associada ao AAE.
A definição do melhor caminho a seguir, a tomada de decisões acertadas só poderá ser
feita depois de um diagnóstico completo e de um conhecimento profundo da organização.
Caso contrário corremos o risco de continuar a atuar no plano das intenções e da ação
superficial sem que isso se reflita numa transformação séria e numa educação de
qualidade superior. Como referiu Id, “Se se faz um plano que é para levar a cabo, [ele]
deve ser bem pensado, e isso não pode ser feito em 3 dias. […] Para se fazer tem de se
fazer com muita calma e com um conhecimento muito profundo”.
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4.1.1. O contexto e a cultura das organizações educativas: procedimentos de análise
e interpretação

Como foi possível constatar, a análise que os inspetores fazem a cada uma das
organizações educativas baseia-se na análise dos documentos oficiais das mesmas e no
diálogo que estabelecem com alguns atores educativos nos primeiros dias da intervenção.
Da análise dos dados recolhidos por estas vias espera-se que os inspetores construam uma
imagem da escola a intervencionar, na qual se fundamentará o sentido da sua ação e as
linhas orientadoras do PA.
Partindo do pressuposto de que só com um conhecimento sustentado do contexto,
do ambiente e da cultura166 de cada organização educativa é possível traçar um caminho
adequado às características ímpares de cada organização, foi nosso intuito perceber o
nível de profundidade do conhecimento dos inspetores sobre cada uma, partindo das
perceções dos professores sobre a adequação e assertividade das estratégias propostas
pela inspeção.
A este respeito, como revela o gráfico que se segue, para 68,2% dos docentes as
estratégias propostas pela IGEC não revelam um conhecimento profundo da realidade da
escola.

%

discordo totalmente
discordo
concordo
concordo totalmente
Total

%
3,0
28,8
57,6
10,6
100,0

Gráfico 39: As estratégias propostas pela IGEC no âmbito da atividade de AAE revelam pouco
conhecimento da realidade da escola

Como refere Brunet, o ambiente determina “as causas do comportamento de um indivíduo” (1995, p. 125) e a cultura, de acordo
com Hoy e Miskel, permite distinguir “uma organização de outra e fornece[r] aos membros um senso de identidade organizacional”
(2015, p. 26).
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Como confirmam os dados do gráfico que se segue, mais de metade (54,5%) considera
que as informações e evidências reunidas não justificam de forma conveniente a análise
que os inspetores fazem à escola.

%

discordo totalmente
discordo
concordo
concordo totalmente
Total

%
1,5
53,0
42,4
3,0
100,0

Gráfico 40: A equipa de inspetores, durante a atividade, reuniu informação e evidências significativas que
justificaram convenientemente a análise que fizeram da escola

Consideram que a equipa de inspetores não atende ao contexto e às particularidades da
organização no momento de propor as estratégias o que pode resultar na elaboração de
um PA desajustado, utópico e inatingível:

%

%
discordo totalmente
discordo
concordo
concordo totalmente
Total

1,6
62,5
34,4
1,6
100,0

Gráfico 41: As estratégias propostas pela IGEC atendem ao contexto e às especificidades da escola

Um dos professores recomenda que, para que o AAE seja mais eficaz “As sugestões e o
apoio [prestado] aos professores [deva ser desenvolvido] de acordo com a realidade e as
condições em que trabalham” (AE1 – P19), subentendendo-se uma descontextualização
destas orientações.
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Os docentes acrescentam que a análise feita à escola não permite uma visão
renovada sobre as forças e as fraquezas do processo de ensino e aprendizagem, como
observamos através do gráfico que se segue.

%

discordo totalmente
discordo
concordo
concordo totalmente
Total

%
6,5
54,8
32,3
6,5
100,0

Gráfico 42: O AAE identifica de forma clara as forças e as fraquezas do ensino/aprendizagem da escola

D4 corrobora a posição adotada pelos docentes afirmando que a imagem criada
pelos inspetores acerca da realidade da escola é “Tão clara quantos 3 dias de trabalho
podem dar para conhecer uma instituição”. Para o interlocutor,
a complexidade de uma escola é muito grande. Trabalhamos com seres humanos, com
uma comunidade, há vários fatores que influenciam a forma como a escola se
movimenta e, obviamente, continuo a dizer, que 2 inspetores que chegam aqui durante
3 dias, por muito que se esforcem, ficam a saber a ínfima parte daquilo que é a escola
efetivamente e aquilo que, efetivamente, a escola também faz (D4).

Acrescenta que não considera que tenha sido dada importância ao contexto social e
económico onde a escola está inserida no momento de traçar o PA:
Não achei, no caso concreto desta ação, que tivessem dado grande relevo à questão
socioeconómica e do contexto. Nem como condicionadora nem como deixando de ser
condicionadora. Era um fator fora da equação. Não me pareceu que lhe tivesse sido
dado grande relevo (D4).

Opiniões contrárias têm D1, D2 e D5 para quem a metodologia usada teve em
atenção as características do contexto da escola uma vez que a ação surgiu na sequência
de uma avaliação externa. Aludindo a esta questão, D1 afirma que “eles [inspetores] têm
noção do contexto” uma vez que os responsáveis pelas avaliações externas que antes
estiveram nas escolas e que já as conhecem, transmitem essas informações aos seus
colegas. Na mesma linha de pensamento, D2 evidencia o encadeamento que estas duas
atividades têm entre si. O diretor revela que a equipa de inspetores partiu das “fragilidades
detetadas em termos de Avaliação Externa para traçar o PA”, de modo que a atenção ao
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contexto estava implícita em todo o processo. De acordo com D5 o contexto também foi
tido em conta – “Sim, sem dúvida”.
Contudo, se analisarmos as posições dos professores destes AE de uma forma
individual, podemos constatar que as posições adotadas por professores e diretores, nem
sempre estão em harmonia (Tabela 6). No caso do AE1, por exemplo, a maioria dos
docentes considera que as estratégias propostas pela Equipa de Acompanhamento não
atenderam ao contexto e às especificidades da escola. No AE2 e no AE5 a maioria dos
professores corrobora a perceção apresentada pelos respetivos diretores apesar de, no caso
do AE2, as opiniões se revelarem bastante divididas.

Tabela 5: As estratégias propostas pela IGEC atendem ao contexto e às especificidades
da escola
Discordo/discordo totalmente
Concordo/ concordo totalmente
Total

AE1
79,3
20,7
100,0

AE2
45,5
54,5
100,0

AE5
37,5
62,5
100,0

As posições assumidas podem ser justificadas pelos motivos que impulsionaram a
realização da atividade. Recordamos que a definição das ações constantes nos PA variam
de acordo com o motivo que impulsiona a visita: o AAE pode decorrer dos resultados de
uma AEE – como aconteceu no AE1, AE2 e AE5 – ou pode decorrer dos resultados
apresentados nos RIPA e REPA – como sucedeu no AE3 e AE4. Como tal, será natural
que a equipa de inspeção que desenvolva um AAE no seguimento de uma avaliação
externa possua um conhecimento bastante mais profundo e pormenorizado do contexto
educativo, para além de também partir de um Plano de Melhoria (construído no
seguimento da AEE) onde figuram as principais fraquezas das escolas e as ações que
urgem ser implementadas, que servirão de base à elaboração do PA. É, pois, legítimo que
a informação acessível à equipa de inspetores seja maior e mais profunda e, esse facto,
justifique as perceções dos diretores.
Apesar de no AE5 a atividade de AAE também ter ocorrido na sequência de uma
AEE, D5 remete esta questão para a competência e as capacidades dos professores
interlocutores que diz serem “suficientemente capazes de lhes dizerem: Não que isto
assim não está bem”. Ou seja, capazes de fazerem perceber o contexto da escola aquando
do traçar do PA, não consentindo a adoção de uma postura associada ao “Yes, man!”
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(D5), de aceitação cega das orientações da inspeção sem que considerem as dificuldades
que possam surgir pelas características do contexto da escola. Ia concorda com o diretor
ao remeter as preocupações de contexto para os professores interlocutores. Para o inspetor
a questão do contexto “não é muito refletida” cabendo, essa preocupação, aos
professores envolvidos na superação da dificuldade [que] poderão ter em
consideração esse fator se o considerarem pertinente. […] Se é um fator considerado
relevante, quem tem de perceber isso são os professores interlocutores quando
propõem e desenvolvem atividades e/ou estratégias para superar uma determinada
fragilidade. Não é propriamente a equipa inspetiva (Ia).

Ie segue a mesma linha de pensamento apesar de considerar que a equipa de inspetores
toma em consideração o contexto a partir das informações plasmadas nos documentos. O
inspetor afirma conhecer os pormenores sobre o contexto socioeconómico da escola pela
“análise, tanto quanto possível, minuciosa daquele contexto escolar, lendo e relendo os
documentos estruturantes que, por vezes, trazem rica e grande informação sobre esse
aspeto” (Ie). Apesar disso, o inspetor sublinha que essas preocupações são mais da
responsabilidade dos docentes e dos diretores.
Da responsabilidade de uns, ou de outros, será sempre importante ter presente que
as escolas são um produto das necessidades e das pressões sociais do ambiente onde estão
inseridas (Selznick,1957). São formadas por regras e crenças próprias que variam de
acordo com a sociedade a que pertencem de modo que, a forma como respondem a essas
regras e a essas crenças, torna-se essencial para explicar as suas estruturas e a sua atuação.
Como recorda Daft (2008), os elementos responsáveis pela identidade das organizações
educativas são bastante sensíveis na medida em que podem não estar escritos em nenhum
documento, podendo apenas ser compreendidos através da observação atenta da sua
história, do seu slogan, das cerimónias que organiza ou pela forma de vestir dos que dela
fazem parte. Assumindo esta realidade, a atenção dos inspetores para com o contexto
torna-se não só importante como indispensável ao desenvolvimento de um trabalho
individualizado e em concordância com as especificidades e necessidades de cada escola.
Consideramos que, apesar desta responsabilidade poder manifestar-se de forma mais
intensa junto dos professores interlocutores e dos diretores, ela não deve ser esquecida
pelos inspetores que, pelo lugar institucional que ocupam (Terrasêca, 2012) poderão tecer
considerações e influenciar o rumo das escolas de forma inadequada por não
considerarem o seu contexto e a sua cultura. Ao mesmo tempo, estamos conscientes de
que a metodologia prevista para a implementação do AAE não contempla tempo
suficiente para que esta análise seja feita por parte dos inspetores uma vez que a sua
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estrutura racional assenta no pressuposto de que os documentos oficias são
suficientemente capazes de traduzir a realidade contextual da escola.
Os discursos de Id e Ic também evidenciam alguma preocupação com a
necessidade de conhecerem de forma clara o contexto das organizações educativas onde
vão intervir. Para Id esta é uma questão importante que deve ser considerada “porque
está definido que tem de se atender ao perfil da turma e dos alunos, para os quais estão
pensadas cada uma das ações”. Na ótica de Ic, o contexto “é sempre analisado”. Assim
esclarece:
Repare, os resultados académicos não estão isolados do contexto, têm uma ligação
muito direta com o contexto socioeconómico dos alunos. Aliás, as escolas que nós
intervencionamos têm maus resultados porque o contexto não é favorável às
aprendizagens daí que a nossa intervenção tenha sempre em consideração o contexto
socioeconómico, as dificuldades são naturais. Aquelas intervenções que exigem uma
ação que tenha a ver com a situação do apoio das famílias poderá, em contextos mais
desfavoráveis, ser mais difícil. De resto, o contexto não pode ser de nenhuma forma
esquecido.

O destaque que o inspetor dá aos resultados académicos dos alunos faz-nos crer que
poderíamos estar a falar de outra atividade da IGEC pois, teoricamente, o objetivo do
AAE é o de melhorar a qualidade da educação através do planeamento da ação
estratégico, focando os processos, mais do que os resultados. Contudo, o discurso do
inspetor faz-nos levantar questões acerca da natureza da atividade que se diz preocupada
com as práticas de ensino/aprendizagem, mas que continua a dar sinais de uma atenção
constante aos resultados académicos dos alunos. Sustentando esta tese, Ie afirma que o
mais importante desta atividade é “Que através do planeamento cirúrgico, paulatino e
muito orientado para questões de malha fina seja possível melhorar as aprendizagens,
enriquecer as competências dos alunos e, sobretudo, que no final do período os resultados
melhorem”. O inspetor revela, ainda, que o que esteve na origem desta atividade foi,
“sobretudo, [o propósito de] melhorar de uma forma global os resultados escolares”,
autorizando a criação de uma visão mercantilista da educação e aproximando esta
atividade de muitas outras da IGEC cujas preocupações recaem, sobre tudo, no que é
passível de ser medido e comparado.
Recordemos que nos primeiros anos de implementação desta atividade, os
requisitos usados para seleção das escolas tinham por base os resultados das AEE,
fazendo do AAE uma atividade dependente da AEE. Contudo, durante o período que
compreendeu o final do 2.º Ciclo de AEE e o início do 3.º, os requisitos foram alterados
e as escolas passaram a ser selecionadas a partir dos resultados dos RIPA e REPA. Como
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explica Ie,
neste momento, a Direção Geral de Estatística de Educação fornece algumas
indicações à inspeção sobre os resultados que a escola obtém através dos relatórios
RIPA e REPA e pronto, são as escolas mais necessitadas, as escolas que necessitam
de evoluir mais em termos de resultados escolares, aquelas que são alvo da nossa
atenção.

Ou seja, o AAE surge como uma atividade ousada no campo de atuação da IGEC, por se
dizer focada na atuação dos professores/diretores, por incitar a uma atuação baseada num
planeamento refletido e intencional, através do planeamento da ação estratégico. Porém,
se analisarmos os impulsos de base, percebemos que o acompanhamento indicia
preocupações políticas neoliberais e mercantilistas onde o principal objetivo continua a
ser o de melhorar os resultados académicos. Resultados de provas nacionais, com
visibilidade pública, que permitem a comparação e a criação de listas seriadas onde é
possível identificar, distinguir e rotular as “escolas boas” e as “escolas más”.
Esta é uma realidade que pode pôr em causa a construção de uma escola
democrática que pressupõe que a formação deve ser dirigida para o desenvolvimento de
cidadãos possuidores de uma atitude reflexiva e crítica e, como afirma Dewey, se
“Teoricamente, ninguém põe em causa a importância da escola em estimular bons hábitos
de pensar”, tal não se “reconhece na prática como se reconhece em teoria” (2007, p. 140).
Quando em causa está o aumento da produtividade – medido através dos resultados
académicos – corre-se o risco de transformar a escola e a educação em instrumentos ao
serviço do poder dominante potenciando o retrocesso dos sujeitos pela opressão do
pensamento e da experiência humana, num cenário assente na “superioridade da
racionalidade económico-empresarial” (Lima, 2015, p. 1341). A este respeito
recordemos, ainda, Collet-Sabé e Ball (2019) para quem o foco nos exames e nos
resultados mais não é que uma modalidade usada por governos neoliberais para
conhecerem o estado da educação, numa lógica de governo por cálculo (Bradbury,
Robert-Homes, 2017).
A IGEC surge como inovadora por explorar um campo menos habitual da esfera
educativa. Um campo de trabalho de proximidade e parceria com as escolas para que
juntas possam alcançar soluções pedagógicas e didáticas que elevem as aprendizagens
dos alunos. A qualidade das aprendizagens é, de resto, pedra angular firmada nos
documentos que apresentam e regulam a atividade. A preocupação com os resultados
académicos, pelo menos no campo teórico, surge como consequência. Contudo, os
discursos dos participantes continuam a pôr a tónica nesta questão e a atividade continua
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a ser implementada nas escolas onde estes são inferiores, como se fosse taxativo que a
qualidade dos resultados fosse diretamente proporcional à qualidade da educação
ministrada. Mais, como se os resultados de uma prova específica espelhassem
fidedignamente o nível dos alunos, como se não existisse um acompanhamento sério e
profundo por parte dos docentes e a complexidade do processo de ensino/aprendizagem
pudesse ser reduzida a números. Percebe-se, pois, que os resultados académicos
continuam a ser o indicador principal de aferição da qualidade das práticas e, a linguagem
dos padrões e das competências, os responsáveis pela definição do conceito de qualidade.
Contudo, esta é uma qualidade à qual escapam certas habilidades, pois é impossível
reduzir valores e habilidades completas a simples categorias. Tal obriga a uma análise
mais profunda do que se entende por qualidade uma vez que, como antes vimos, este é
um conceito político que se altera em dependência do contexto (Gadotti, 2013), é
“historicamente situado” (Leite, Fernandes, 2014, p. 425) e atravessado de subjetivismos
(Moraes, 2013). Recordemos Prats (2014) e Álvarez-Galván (2015) quando referem que
é possível falar de qualidade quando em determinada escola os docentes são capazes de
motivar os alunos cujo contexto familiar e social é marcado por problemas de diversas
ordens. Nesse contexto os resultados académicos dos alunos podem não ser os mais
elevados, mas será isso suficiente para falarmos em falta de qualidade? Necessitará esta
organização de uma intervenção inspetiva e de um acompanhamento por parte de agentes
externos?
A este propósito veja-se o discurso de Ib:
O maior problema é sempre nos resultados de português e matemática. […] E porque
é que são esses que são identificados? Porque são normalmente esses os dos exames.
Chegam ao nono ano e os alunos fazem exame de português e matemática e por isso
há uma preocupação grande por parte das direções e dos professores com os resultados
de português e de matemática. […] Por isso é que nós tentamos sempre que quando
se desenvolve alguma ação em determinada área que ela seja vertical, que não seja só
circunscrita a determinado ano, mas que se tente perceber que o problema vem desde
o pré-escolar até ao secundário.

Numa tentativa de declinar (ou dividir) responsabilidades, o inspetor justifica o foco dado
aos resultados académicos, frisando que essa é também uma preocupação partilhada por
professores e diretores. Compreendemos a posição do inspetor, contudo, devemos
considerar que a preocupação dos professores e dos diretores pode não ser uma
preocupação intrínseca pois traz associadas questões relacionadas com a influência dos
resultados na imagem pública da escola, deles próprios e nas ações que daí podem
despoletar (Oliveira, Menegão, 2012). Questões estas, alimentadas por organismos
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nacionais e internacionais interessados em medir e seriar tudo o que possa ser
contabilizado (Terrsêca, 2011; Afonso, 2014; Lemos, 2014; Ravitch, 2014). Não
devemos esquecer-nos de que, em muitas atividades da IGEC, a ação é incitada pelos
resultados menos positivos dos alunos em testes e exames, tornando-se compreensível a
eventual preocupação manifestada por estes profissionais pois o que vai ser considerado
– o que vai ter visibilidade e o que vai “contar” para as entidades externas – são,
exatamente, os resultados. Mas, como afirma Freire, “formar é muito mais do que
puramente treinar o educando no desempenho das suas destrezas” (1997b, p. 15) e daqui
urge a expansão do campo de visão das entidades tutelares, deixando de atribuir tanto
peso aos resultados medidos em provas padronizadas.
Julgamos que a visão ideal de professores preocupados apenas com o processo de
ensino/aprendizagem (sem influência da pressão agora colocada nos resultados
quantificáveis) é totalmente dependente da visão que a tutela e outros organismos
internacionais têm desta mesma questão. Como tal, consideramos que professores
preocupados apenas com o processo de ensino/aprendizagem, indiferentes ao peso dos
resultados académicos, só surgirão quando as organizações e as entidades
hierarquicamente superiores realizarem a importância de elas próprias mudarem o foco
dos resultados para os processos. Veja-se o exemplo de alguns programas internacionais
como o PISA, o TIMSS ou o PIRLS cuja excelência da qualidade raramente é questionada
(Salokangas, Kaluko, 2015). Apesar de se excluírem do propósito de interferirem nas
políticas nacionais educativas, a verdade é que “existe uma influência, e que esta é
notória, condicionando, de forma indelével, o rumo das políticas públicas dos países
participantes” (Terrasêca, 2016, p. 116). Esta influência, mesmo que de uma forma
indireta, afetará as administrações das escolas e a ação dos professores cujo desempenho
será fortemente influenciado por aquilo que alguns autores designam de efeito dos
rankings (Hout, Elliot, 2011, Afonso, 2014; Lemos, 2014; Ravitch, 2014).
Neste contexto marcado por um paradigma de educação contábil (Lima, 1997), os
resultados adquirem um lugar de supremacia e reduzem os currículos àquilo que deve ser
ensinado/treinado para que os alunos obtenham os melhores resultados possíveis,
definindo a educação que conta (Lima, 2002a). As escolas alternativas e inovadoras são
eliminadas pela desvalorização que lhes será feita uma vez que o fomento da convivência
democrática será reprimido pela superação dos exames padronizados (Rubia, 2013; Leite,
Fernandes, 2014) enaltecendo-se, uma vez mais, a racionalidade instrumental que tão bem
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caracteriza o modelo burocrático.
Não pretendemos, contudo, defender uma posição absolutista de completa
desvalorização dos resultados académicos. Consideramos que, pelo elevado número de
recursos que exige o funcionamento do sistema educativo, seja legítimo que se pergunte
pelos resultados deste investimento desde que, claro, não sejam analisados isoladamente.
O problema está, do nosso ponto de vista, no peso desmedido que os resultados de um
conjunto limitado de áreas de conhecimento têm na organização dos sistemas educativos,
numa lógica neoliberal de foco nos produtos quantificáveis e nas ações de intervenção
que são realizadas com ênfase na quantidade do sucesso (classificação em exames) e não
na qualidade do sucesso (evolução e formação integral dos alunos). Mais do que passar
de um extremo para o outro – dos processos para os resultados ou dos resultados para os
processos – parece-nos importante que se pense a educação escolar como um sistema
completo e complexo em que todas as partes se congregam e são importantes para pensar
as práticas, as instituições e os contextos.
Apesar de o AAE encontrar impulso para a ação nos resultados das avaliações
externas ou nos resultados dos RIPA e REPA, acreditamos que o sucesso da atividade
dependerá do conhecimento que a equipa de inspetores possuir a respeito da cultura da
organização a intervencionar, pois só assim cremos ser possível a adoção de uma posição
válida de orientação. Partido daqui, seguimos em busca das perceções dos professores e
diretores a respeito da imagem que os inspetores criam das escolas intervencionadas. A
este propósito D5 é categórico: a imagem criada pelos inspetores “foi, basicamente,
aquela que nós tínhamos plasmado nos nossos documentos”. Apesar de o foco da
intervenção partir de um plano documental, os diretores confirmam que na primeira visita
da inspeção é realizada uma reunião entre inspetores e diretores onde lhes são pedidas
considerações sobre determinados aspetos. Contudo, os próprios não consideram que esta
metodologia acrescente alguma novidade/informação àquela que pode ser retirada da base
documental. D4 refere que é “com a leitura de atas […] e através da conversa” que a
IGEC “deteta aquilo que são as fragilidades do Agrupamento”. E, D5, apesar de assinalar
a preocupação da equipa de inspetores para o ouvirem e de lhe ser dado algum espaço
para que se pudesse expressar sobre os problemas que entendia serem fundamentais, não
deixa de aludir ao facto de que o que tinha para dizer “também já ia ao encontro daquilo
que estava nos documentos exigidos” (D5).
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Estas perceções permitem perceber que a imagem criada pelos inspetores sobre
cada uma das escolas é uma ideia construída a partir de uma base (quase exclusivamente)
documental, sem descrédito das entrevistas que têm com alguns elementos da
comunidade escolar que podem acrescentar alguns pormenores à apresentada nos
documentos (daqui excluímos os casos onde os inspetores responsáveis pelo AAE já
tenham tido contacto com a mesma escola no âmbito de outra atividade e que, pela
proximidade, possam conhecer de forma mais profunda a sua realidade). Não obstante,
como já tivemos oportunidade de observar, para os inspetores, os documentos oficiais das
escolas nem sempre retratam de forma fiel a realidade, o que nos faz crer que a imagem
base de onde partem as considerações da equipa de inspetores não seja sólida o suficiente
para propor caminhos de ação que garantam melhorias. Assim sendo, o papel e as
responsabilidades assumidas pelos professores interlocutores – principais conhecedores
da cultura e das particularidades da organização onde trabalham – adquirem um peso e
um cuidado ainda maiores pois serão eles os responsáveis pela negociação e definição de
ações que se desejam coerentes com as características da organização, ações que sejam
passíveis de serem realizadas e que se revistam de significado para a restante comunidade
escolar.
Apesar de, oficialmente, a metodologia não contemplar o contacto com outros
professores (para além dos professores interlocutores), quisemos perceber se os docentes
consideravam que os inspetores dispunham de tempo suficiente para os ouvirem caso
assim o desejassem, e se havia disponibilidade por parte dos inspetores para que, por
iniciativa própria, eles fossem ouvidos. Como se observa através do gráfico abaixo, para
68,2% dos professores a metodologia desta atividade não dispõe de tempo suficiente para
que sejam ouvidos pelos inspetores.
%

%
discordo totalmente
12,1
discordo
56,1
concordo
28,8
concordo totalmente
3,0
Total
100,0

Gráfico 43: Durante as visitas da atividade de AAE há tempo suficiente para que os inspetores possam
ouvir os professores
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Ib corrobora esta visão: “não há tempo para ouvir mais ninguém. O tempo pode parecer
muito, mas o trabalho que é necessário produzir não abre espaço para que se possam ouvir
mais professores”. Também Ie aponta para a necessidade de “haver um pouco mais de
calma e de tempo para dialogar com todos os [professores] interlocutores e com todos os
responsáveis”. Tal como em Terigi (2010), os dados apontam para o pouco diálogo
profissional entre docentes e inspetores. Julgamos que esta posição deve ser refletida pois
tendo em conta a natureza da atividade, seria importante que a relação entre profissionais
fosse mais próxima. Acreditamos que para que haja um envolvimento e um
comprometimento sérios e conscientes por parte de todos os professores é necessário que
todos se sintam parte do processo e que participem nas decisões que são tomadas. O
estabelecimento de relações privilegiadas com apenas dois ou três docentes pode
concorrer para um afastamento e desresponsabilização dos restantes por se considerarem
desacreditados das suas capacidades reflexivas e críticas, por não serem chamados à
participação e por lhes ser apenas pedida a adoção de orientações pedagógicas com as
quais podem não se identificar.
À semelhança de outros estudos (Carvalho, 2011; Castro, 2011; Mateus, Fialho,
2012; Gonçalves, 2013; Pacheco, 2015; Correia, 2016; Gonçalves, Paulos, Valadas, 2016;
Sousa et al., 2016; Sousa, Pacheco, 2016; Paro, 2017; Bernardo, Borde, Cerqueira, 2018;
Bernardo, 2018) os resultados apontam para a subtração dos professores nos processos
participativos e decisórios das organizações educativas, resultando numa centralização e
concentração de poderes que se distancia da desejada emancipação. Esta medida salienta
a participação controlada que se verifica por parte dos docentes na definição do rumo da
organização educativa, criando uma “falsa ilusão de capacidade de decisão. […]
[podendo adquirir] nuances tipicamente manipuladoras e concretizadas à custa de
subterfúgios, amputando aos sujeitos qualquer tentativa de iniciativa e de autonomia”
(Carvalho, 2012a, p. 106). A utilidade da atividade fica, assim, comprometida pois como
atestam Sobrinho (2005), Bolívar (2012, 2014) e Correia, Arelaro e Freitas (2015) esta é
tanto mais útil quanto mais vasta, qualificada, intensa e consciente for a participação dos
atores educativos.
A organização da atividade mostra como as decisões são tomadas pelas estruturas
de topo pressupondo-se que pressionem o resto da organização no sentido de uma
centralização estratégica, retirando-se qualquer margem de autonomia a quem executa
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(Bexiga, 2009). Contudo, devemos ter presente que a tomada de decisão não implica,
obrigatoriamente, uma ação (Carvalho, 2017a), que as organizações escolares estão em
mudanças constantes e que, como afirma March (1981), elas raramente fazem o que
deveriam fazer. Como tal, importa considerarmos que apesar dos objetivos dos atores
educativos tenderem a ser os mesmos, os interesses de cada grupo de profissionais podem
não coincidir, gerando-se situações de conflito. Refere Carvalho que
A mudança é um dos aspetos que se afigura como um dos mais difíceis de concretizar
nas organizações, pois exige que os implicados concordem com a alteração a efetuar,
para que a decisão tomada se concretize na ação. Por isto, recomenda-se, no sentido
de facilitar esta mudança e, consequentemente, a ação que pretende introduzir,
implicar nessas decisões aqueles que por elas se vão sentir afetados (2012b, p. 687).

Neste seguimento, quisemos perceber se os diretores consideravam que as
orientações e as recomendações emanadas pela IGEC (traçadas no PA) tinham, em algum
momento, sido desadequadas à realidade das escolas. Quando questionados sobre o
assunto, a maioria dos diretores atestou a adequação das orientações inspetivas. Contudo,
ao longo das entrevistas, fomo-nos apercebendo de considerações que nos fazem acreditar
no contrário:
Eu recordo-me da questão da supervisão em que eles pediam que os professores
tivessem pelo menos duas vezes aulas assistidas. Portanto, era um pedido um
bocadinho excessivo porque teria de ser feito pelos coordenadores, os coordenadores
têm o seu horário já preenchido com outras coisas, há a incompatibilidade de horários
e tudo isso fez com que o pedido tivesse sido um bocadinho excessivo em termos de
capacidades de resposta da escola (D2).
Foi complexa, demasiado complexa, mesmo. Quando me foi apresentada pela senhora
professora [interlocutora], à saída da reunião, eu disse que achava que era demasiado
complexa, muitas coisas ao mesmo tempo, muitas disciplinas envolvidas, muita
monitorização para fazer. E não era só a parte prática da monitorização, da recolha de
dados…achei que era tanta dispersão que se calhar estávamos a perder o foco (D4).

Diante deste cenário importa compreender a posição destes profissionais perante
a possibilidade de os professores adotarem outros caminhos que não os recomendados
pelo PA. Os docentes mostram-nos uma imagem de uma direção aberta a novos caminhos
pedagógicos, no caso de os propostos pelo PA não fazerem sentido para a sua realidade.
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%
discordo totalmente
discordo
concordo
concordo totalmente
Total

20,0
60,0
16,9
3,1
100,0

Gráfico 44: O diretor da escola desencoraja os professores a experimentar novos métodos de ensino se
estes não se encaixarem nas recomendações da IGEC

A posição dos diretores, reconhecida pelos professores, sugere a consciência por
parte das lideranças de topo de que as decisões tomadas em sede de Equipa de
Acompanhamento podem não ser tão adequadas ao contexto, à realidade e às
necessidades das escolas quanto desejável, permitindo a alteração de trajetórias.
Observem-se os relatos dos diretores, ilustrativos do sentido de permissão para a
transgressão (Ferreira, 2017): “Encorajo! […] qualquer outra medida que surja que não
vá exatamente por aí [pelo definido no PA], mas que o final seja o mesmo – o sucesso
dos alunos – eu encorajo os professores, obviamente” (D1). Na mesma linha
argumentativa, D2 defende não ser contra a adoção de outros caminhos, desde que o
desvio seja feito de forma inovadora e vá “ao encontro das necessidades” sentidas. Ideia
corroborada por D4 quando afirma ser “absolutamente aberto a novas ideias e a novas
formas de fazer escola”. Para este interlocutor, um caminho novo “É bem-vindo sempre!
[…] Desde que seja apresentado de uma forma lógica, desde que o objetivo seja aumentar
o sucesso dos alunos, desde que me apresentem os motivos e me pareçam pertinentes,
não desencorajo, de todo” (D4).
Estamos perante um grupo de diretores que apesar de identificar as
potencialidades associadas ao AAE, não o aceita de forma irrefletida, mostrando abertura
à adoção de outras trajetórias e consciência do peso e da influência da organização
informal na organização formal. Apenas D5 revelou uma posição menos aberta: “Eu não
posso encorajar ninguém a sair do grupo de trabalho. Eu posso encorajar, e encorajo, a
que todos deem a sua opinião, participem, proponham, discutam, mas depois, em havendo
uma decisão do grupo, que aceitem”. Apesar desta consideração, as perceções dos
professores do AE5 não confirmam a posição de intransigência e inflexibilidade que as
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palavras de D5 transparecem uma vez que 75% dos respondentes não concorda com a
afirmação: O diretor da escola desencoraja os professores a experimentar novos métodos
de ensino se estes não se encaixarem nas recomendações da IGEC. Uma realidade
reveladora do esforço tenso e desconfortável vivido pelos diretores que lutam por manter
o equilíbrio entre as orientações inspetivas e as necessidades e exigências dos restantes
professores (Torres, Palhares, 2011; Correia, Fialho, 2015; Quaresma, Torres, 2017).
Percebe-se que os diretores não negam a possibilidade de se seguirem outros
caminhos que não os definidos nos PA, mas que contribuam para o mesmo objetivo. E
que, mesmo que as orientações que vigoram no PA não sejam as mais viáveis, alguma
ação a atividade impulsiona.

4.2. Da (im)parcialidade na nomeação dos interlocutores ao envolvimento e
participação dos professores
A metodologia adotada para a implementação desta atividade é de natureza
qualitativa. Recorre à triangulação de dados recolhidos pela análise de documentos e pelo
diálogo com o diretor e os professores interlocutores. Como antes vimos, desenvolve-se
através de três fases: a primeira é reservada à análise documental; a segunda destina-se à
realização de uma reunião entre a equipa de inspetores e o diretor onde são apresentados
os objetivos e as metodologias a usar e definida a Equipa de Acompanhamento da qual
fazem parte os dois inspetores e, normalmente, três professores (nomeados pelo diretor),
responsabilizados pela estruturação do PA. A terceira fase destina-se ao acompanhamento
e implementação das medidas delineadas. Este modo de funcionamento deixa a
descoberto os diferentes níveis de estruturação da escola e a forma como se
interrelacionam entre si pois, apesar do objetivo da atividade se prender com a atuação
dos professores e a aprendizagem dos alunos, a intervenção é realizada junto dos que
detêm mais poder no seio da organização sob o pressuposto de que as ações que
decorrerem numa determinada parte da organização têm consequências e implicações nas
outras, uma vez que se relacionam entre si. Relações regidas por normativos traduzidos
em regras e normas formais e informais que determinam comportamentos refletindo uma
desconsideração pelo elemento humano, em proveito de uma eficiência instrumental.

403

Perante o centralismo do papel assumido pelos docentes interlocutores – peçaschave de todo o processo – foi nosso objetivo perceber as perceções dos participantes
acerca da pertinência da escolha destes elementos. A este respeito, como revelam os dados
do gráfico que se segue, a posição dos professores é clara: os professores interlocutores
não foram os que normalmente são escolhidos pelo diretor para outras
atividades/responsabilidades.

%

discordo totalmente
discordo
concordo
concordo totalmente
Total

%
12,3
60,0
23,1
4,6
100,0

Gráfico 45: Nas atividades de AAE, os professores que participam de forma mais ativa e trabalham
diretamente com os inspetores são os que, normalmente, são escolhidos pelo diretor para outras atividades

Para 69,7% dos docentes, os escolhidos para interlocutores também não são os que têm
relações mais próximas com o diretor:

%

discordo totalmente
discordo
concordo
concordo totalmente
Total

%
10,6
59,1
25,8
4,5
100,0

Gráfico 46: Os professores que participam de forma mais ativa nas ações de AAE são aqueles que têm
relações mais próximas com o diretor da escola
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Não obstante, uma percentagem considerável (71,2%) mostra-se descontente com essa
escolha, assumindo que os professores interlocutores não foram os mais adequados
(gráfico 47). Ou seja, apesar de considerarem que os escolhidos não são os que possuem
relações mais próximas com o diretor – subentendendo-se a inexistência de relações
privilegiadas com determinados profissionais – os docentes não estão satisfeitos com a
decisão do diretor. Percebe-se que, na eventualidade de serem eles os responsáveis por
esta escolha, os interlocutores seriam outros.
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discordo totalmente
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%
10,6
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100,0

Gráfico 47: Os professores que participam de forma mais ativa nas ações de AAE são os mais adequados

Por sua vez, os diretores defendem que o fator usado para a escolha dos
professores interlocutores é definido de acordo com as fragilidades que a organização
apresenta, verificando-se que antes do início do AAE, os AE já possuíam professores
responsáveis pela implementação de medidas associadas às que vieram a ser trabalhadas
no âmbito da atividade, revelando que as fragilidades assinaladas e priorizadas pela
inspeção já eram conhecidas pelas escolas e já estavam a ser trabalhadas. Como adianta
D1, “essas medidas já tinham um professor responsável. Portanto, acabamos por
selecionar os professores […] que estavam à frente dessas 3 medidas”. Acrescenta D3
que, de acordo com os “problemas detetados […] pegamos em alguns professores” que
por estarem “mais empenhados no projeto […] ou porque estavam a desenvolver um
trabalho mais positivo” foram escolhidos para a interlocução com os inspetores. Assim
esclarece:
Já que tínhamos a medida em prática e o professor era um professor que estava
envolvido na própria prática…. Seria muito mais fácil fazer o trabalho de uma forma
muito mais positiva do que se tivéssemos de ir buscar um professor que não estivesse
dentro daquele processo específico, porque era um processo muito específico – a
leitura. Ele já estava por dentro, foi muito mais vantajoso ter alguém que já dominava
o processo do que ter que ir buscar alguém que ainda teria de perceber o processo de
início (D3).
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No AE4 o critério usado para a escolha dos interlocutores passou, à semelhança do que
aconteceu nos demais, pelo “facto de [esses professores] já estarem envolvidos em ações”
(D4). D4 atesta que as ações que já estavam a ser trabalhadas aquando da visita da
inspeção “não fogem aos âmbitos que a IGEC pediu”. Considera que a inspeção não
identificou nenhum problema que não tivesse já sido identificado pela comunidade
escolar e que não estivesse já a ser trabalhado para sua superação – “Não nos vêm dizer
o que precisamos de melhorar porque já temos consciência daquilo que temos de
melhorar” (D4). O interlocutor faz ainda saber que a nomeação dos professores para
coordenarem qualquer tipo de atividade é baseada na adequação do perfil pessoal de cada
um às exigências das tarefas a desempenhar que, de resto, passam pelo “dinamismo”, pela
“capacidade de absorver informação e de a transmitir de forma eficaz” e pela capacidade
de “galvanizar o grupo para conseguir executar as ações e as tarefas propostas” (D4).
Percebe-se, portanto, que as fragilidades identificadas em cada uma das escolas
intervencionadas já estavam a ser trabalhadas antes da visita da inspeção, suscitando
questões relacionadas com o impulso inovador da atividade, corroborando as posições
defendidas nos estudos de Wilcox, Gray (1994) e Ferguson et al. (2001). A posição dos
professores a respeito desta questão é bastante sólida e corrobora a apresentada pelos
diretores: 83,3% considera que as potencialidades/fragilidades assinaladas pela equipa de
inspetores já eram conhecidas pela comunidade educativa (gráfico 48), não reconhecendo
o carácter inovador que poderia ser introduzido pelo AAE na sua identificação.

%

discordo
concordo
concordo totalmente
Total

%
16,7
74,2
9,1
100,0

Gráfico 48: As potencialidades/fragilidades assinaladas pela equipa de inspetores já eram conhecidas pela
comunidade educativa, não assinalaram nada que não fosse já do nosso conhecimento
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Para além disso, como atesta o gráfico seguinte, referem que não é o facto de elas serem
assinaladas pela equipa da IGEC que faz com que sejam debatidas de forma mais explícita
e estruturada.
%

%
discordo totalmente
1,5
discordo
50,8
concordo
40,0
concordo totalmente
7,7
Total
100,0

Gráfico 49: As potencialidades/fragilidades assinalas pela equipa de inspetores já eram conhecidas pela
comunidade educativas, mas agora podem ser debatidas de forma mais concreta e mais séria

Os diretores corroboram esta posição. D1 afirma que a “maior parte [das
fragilidades/potencialidades da escola] já eram conhecidas”. Tanto “eram conhecidas” –
acrescenta D3 – “que havia um Plano de Melhoria. Portanto, havia um conjunto de
trabalhos que já estava a ser feito”. Do mesmo modo, D5 considera que “não houve
grandes surpresas […]. Poderíamos estar a fazer um juízo ligeiramente abaixo ou acima,
mas estaria dentro das linhas daquilo que a gente já contava que fosse a situação. Não
houve grande novidade”.
Recordemos que no AE1, AE2 e AE5 o AAE sucedeu a uma atividade de AEE
que, por sua vez, tinha originado um Plano de Melhoria onde figuravam as principais
fragilidades do Agrupamento e os respetivos caminhos para sua superação, facto que pode
justificar a posição dos professores e diretores. Apesar dessa realidade não se verificar
nas outras duas organizações, a posição dos diretores perante esta questão é a mesma. D3
esclarece:
todo o trabalho da IGEC desenvolvido no passado deu origem a várias tarefas na
escola para ir ao encontro daquilo que, na altura, estava menos bem. E agora, este
Programa de Acompanhamento vem na sequência do que vem de trás. Nós, de repente,
não dissemos assim: “Vamos mudar tudo”. Não. Vamos fazer pequenas adaptações
em função daquilo que já fazíamos. Não há aqui um choque. A inspeção vem
acompanhar toda a ação pedagógica em sequência do que já vem de trás (D3).

O facto do AE4 e AE5 estarem inseridos num TEIP pode reforçar a justificação
das posições assumidas pois, como esclarece D4, “o facto de sermos TEIP obriga-nos, há
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já muitos anos, a uma monitorização constante, a uma reflexão, a um caminho que avança
um passo, recua meio”. O facto de serem uma escola TEIP faz com que estejam
“habituadíssimos a fazer uma análise muito, muito sistemática” da realidade da escola,
das “problemáticas dos alunos e de que forma é que podemos minimizar os problemas
que [os alunos] já trazem de casa” (D4).
Tanto as perceções dos professores como as dos diretores dão-nos conta da pouca
novidade que esta atividade traz para o contexto educativo uma vez que as fragilidades
que são apontadas não constituem surpresa e, por norma, até já estão a ser trabalhadas. E
a posição dos inspetores confirma este entendimento. De acordo com os inspetores, as
fragilidades e os problemas que são trabalhados no âmbito do AAE “já estão
identificados” (Id), “não [constituem surpresa], porque estão, de algum modo,
identificados nalguns documentos internos da escola; decorrem da reflexão interna que a
escola vai fazendo” (Ia), de modo que “os professores sabem bem as dificuldades que
têm” (Ib). De acordo com Ie, “Quando o Projeto Educativo é coerente e é construído de
forma partilhada pela comunidade educativa – que é assim que deve ser – a comunidade
educativa já os conhece”. Apenas Ic alude à existência de escolas onde os problemas
identificados constituíram surpresa para quem lá trabalhava:
O ideal era que já tivessem identificado os problemas, mas nem sempre isso acontece.
[…] Chegamos lá e, na verdade, ou o problema não é conhecido por aquele
interlocutor específico ou mesmo a própria escola ainda não o tinha identificado como
problema (Ic).

Perante esta realidade, talvez seja legítimo perguntar, que mais-valia traz a ação
inspetiva através do AAE? Os professores consideram que não é a ação da IGEC que vai
fazer com que determinado problema passe a ser trabalhado de uma forma mais séria. Já
os inspetores apontam vários impulsos resultantes da sua ação. Ie assinala o reforço da
competência de planeamento da ação estratégico. Ia defende o impulso da atividade para
a adoção de práticas de reflexão crítica entre elementos da comunidade escolar afirmando
que a mais-valia introduzida pela equipa inspetiva está relacionada com a reflexão
conjunta que inspetores e professores fazem
sobre possíveis soluções para os seus problemas, mesmo que já estejam a ser
trabalhados […] a inspeção induz a escola a internalizar a necessidade de trabalhar de
uma forma estratégica; a atuar de acordo com uma determinada metodologia, a fim de
melhorar o processo de ensino e de aprendizagem e os resultados escolares (Ia).

Na mesma linha de pensamento, Id refere que a ação da IGEC “É um incentivo à reflexão
crítica por parte dos professores e às suas práticas”. Para Ib a ação dos inspetores valida
aquilo que já se tentava implementar pela força que a imagem da IGEC tem na aceitação
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(ou imposição) de diretrizes perante os professores, argumento corroborado por
Landwehr (2011) quando afirma que parte do trabalho desenvolvido pela inspeção
pretende tornar oficiais os problemas já identificados pelas escolas, por meio da posição
hierarquicamente superior que ocupam. Assim se pronuncia o inspetor:
Muitas vezes o diretor também tem dificuldades em fazer alterações dentro da
organização, mas a partir do momento em que diz que foi a inspeção que esteve na
escola e que se decidiu fazer assim, será mais fácil. E é essa a mais-valia desta
atividade porque, por vezes, valida aquilo que a escola já queria fazer, mas que não
tinha força porque os obstáculos e as resistências dos professores a que entre alguém
na sua sala, que vá ver uma aula sua, ainda é muita […] Na maior parte das vezes, a
ideia que tenho é a de que a direção gosta muito que nós vamos fazer esta intervenção
porque já detetou os problemas e veem ali a inspeção como um aliado para que, como
referimos há pouco, possa ter efeito aquilo que eles pretendem fazer, para ver se
conseguem quebrar algumas resistências. Na maior parte das vezes é isso que temos
visto, a direção fica satisfeita com a nossa ida para fazer esta atividade por que veem
ali uma forma de “Olha, não temos conseguido alterar o rumo dos acontecimentos,
pode ser que com a inspeção por trás seja mais fácil mudar mentalidades” (Ib).

O facto de os problemas identificados em cada AE já estarem a ser trabalhados e
já terem docentes responsáveis associados pode justificar parte do desconhecimento que
o número total de docentes participantes revelou ter quanto à existência desta atividade.
Partindo do princípio de que os problemas priorizados pela Equipa de Acompanhamento
já haviam sido identificados, já estavam a ser trabalhados de modo à sua superação, e que
os professores responsáveis por essa tarefa não foram alterados (tendo, coerentemente,
sido nomeados para professores interlocutores), é provável que os docentes não se tenham
apercebido de que novas orientações estivessem a ser determinadas por outros sujeitos
que não o colega que já antes era responsável por orientações ao nível desse problema. É
admissível que não se apercebam de que a ação esteja a ser implementada por orientação
de elementos externos à escola nem, tão pouco, que associem alguma diretriz a um grupo
de inspetores e professores reunidos sob a alçada de uma atividade específica da IGEC.
Legítimo é ainda que se possa verificar que, pela fraca popularidade que a inspeção tem
junto da classe docente, a origem das diretrizes lançadas para superação das dificuldades
seja omitida (propositadamente, ou não), diminuindo o risco de não ser operacionalizada,
de encontrar obstáculos ou resistências à ação. Como afirmou Id, “Se fazem aquilo porque
acham que alguém os obriga a determinada ação, depois termina ali, não tem grandes
resultados”. Os relatos dos inspetores permitem, ainda, perceber que do seu ponto de
vista, o impulso inovador da atividade não se relaciona com a identificação dos problemas
que as organizações educativas possam ter, mas com um impulso para a adoção de
práticas de reflexão crítica sobre esses mesmos problemas.
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Voltando à problemática da escolha dos interlocutores, verificamos que a opinião
dos inspetores sobre a assertividade e pertinência desta decisão é bastante abrangente.
Como afirma Id, “Há de tudo”. Sublinhando o esforço feito pelos diretores para que a
escolha seja a mais acertada possível, Ia certifica que “De um modo geral, correspondem
ao perfil desejável. […] o diretor procura escolher aqueles que, em princípio, dão
garantias de se envolverem e serem capazes de envolver outros”. A ver de Ie,
Os diretores das escolas e dos agrupamentos conhecem bem os docentes. Trabalham
com eles diariamente e, portanto, sabem bem a matéria prima de qualidade que têm.
Há sempre um certo perfil que se encaixa mais para uma ação com um determinado
pendor, outra com outro pendor.

Contudo, alguns inspetores não deixam de assinalar episódios onde isso não se verifica:
“Já tivemos casos em que sim, excelentes professores. E outros que não estavam tão
sensíveis a uma intervenção externa para aquilo que é o trabalho deles dentro de sala de
aula” (Ic); “Há interlocutores que desistem, que depois de serem designados pedem muito
para sair” (Id); “já tive experiências não tão agradáveis” (Ie).
Em comum partilham a opinião apresentada por Ib de que a escolha destes
elementos “é muito importante […] porque eles vão ser a face visível deste programa […]
Se não houver os interlocutores que tenham essa capacidade de mobilização dificilmente
se consegue que a atividade tenha sucesso. A escolha tem de ser muito criteriosa” (Ib).
Como sustenta Id, se o diretor “conseguir designar um docente que consiga mobilizar os
colegas”, que seja capaz de “passar bem a mensagem” e criar “alguma empatia”, então
conseguir-se-á um bom relacionamento e isso determinará o sucesso da atividade. Para Ie
“É fundamental encontrar uma pessoa que seja marcante, mas que também seja vista pelos
seus pares como que fazendo opinião e que seja respeitada. […] encontrar um interlocutor
com as características já referidas e que faça opinião no seio dos colegas, é fundamental”.
Afirma Ic que “fundamental [é também] a capacidade que o interlocutor tem de ter numa
intervenção mais próxima dos atores que vão desenvolver a ação. Essencialmente é isso,
tem muito a ver com o perfil desses professores interlocutores”. Enfatizando esta posição,
Ia atesta que o envolvimento e participação de todos os professores, diretamente ligada
ao sucesso da atividade, depende muito “da capacidade que os interlocutores têm para
fazer passar a mensagem e motivar todos os outros para a importância do trabalho
colaborativo. […] Depende muito do perfil dos interlocutores e da capacidade que eles
têm para mobilizar os restantes docentes”.
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Daqui se depreende que o grau de envolvimento dos docentes será proporcional à
capacidade que os interlocutores têm de os implicar e comprometer ao longo de todo o
processo. O sucesso da atividade dependerá, em grande medida, da escolha que o diretor
fizer ao selecionar os professores interlocutores e das características pessoais e
socioemocionais destes elementos. E, assim sendo, o sucesso da atividade também
dependerá do perfil de liderança do diretor enquanto responsável pela sua nomeação.
Estes resultados são corroborados por Hargreaves e Fink (2004), Rocha (2012), Seabra e
Machado (2014), Costa e Castanheira (2015) e Sousa, Costa, Marques e Pacheco (2016)
cujos estudos reforçam o peso da qualidade das lideranças no desenvolvimento e
implementação de mudanças efetivas e duradouras em contexto educativo. Lideranças
que, neste caso, evidenciam o estilo “implementativo” da ação dos diretores que,
possuindo plenos poderes decisórios, definem as “equipas de gestão e coordenação”
através “de uma nomeação direta” (Torres, 2011b, p. 31).
Esta é uma realidade que levanta questões relacionadas com a democratização do
ensino que, como defende Paro (2017), continua a depender fortemente das lideranças de
cada organização: enquanto a democratização das escolas depender das características do
líder – com poder para conceder, ou não, participação e democracia – pouca esperança
pode haver em torno da generalização de um sistema de ensino efetivamente democrático.
A este respeito recuperemos a provocação deixada por Rosseau ao afirmar que,
“Rigorosamente falando, nunca existiu verdadeira democracia nem jamais existirá, pois
um governo perfeito não convirá aos homens” (2001, p. 94).
Apesar de não ser unânime, a posição de 60,6% dos docentes é a de que todos os
professores são chamados a participar nas ações de AAE:
%

discordo totalmente
discordo
concordo
concordo totalmente
Total

%
3,0
36,4
43,9
16,7
100,0

Gráfico 50: Todos os professores são convidados a participar de forma ativa nas ações de AAE
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Paralelamente, como precisa o gráfico seguinte, os professores também consideram que
são chamados a participar nas decisões tomadas ao longo da implementação da atividade.

%

discordo totalmente
discordo
concordo
concordo totalmente
Total

%
4,8
30,2
54,0
11,1
100,0

Gráfico 51: Durante a atividade os professores foram chamados a participar nas decisões tomadas

O facto de 47,2% do número total de professores desconhecer a existência desta atividade
dificulta a compreensão da posição aqui assumida pelos restantes 52,8% pois se atestam
terem sido chamados a participar nas decisões tomadas como se justifica que um número
tão elevado de docentes desconheça a sua existência?
Partindo dos princípios gerais apresentado pelo DL n.º 75/2008, de 22 de abril –
decreto que aprova o regime de autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos
públicos da educação – nomeadamente dos que fazem referência à participação dos
professores, quisemos aprofundar esta questão e perceber até que ponto os dois AE com
contrato de autonomia (AE4 e AE5) poderiam possuir uma cultura de participação e
envolvimento da comunidade escolar mais forte que os restantes. Como se pode ler no
referido DL, dois dos princípios gerais são o de “Assegurar a participação de todos os
intervenientes no processo educativo, nomeadamente professores” e o de “Proporcionar
condições para a participação dos membros da comunidade educativa e promover a sua
iniciativa”167. Para tal, procedemos à comparação das respostas dadas a estas duas
questões/por AE. Como comprovam os dados das tabelas 7 e 8, os valores percentuais
indicados nestas duas questões não variam muito levando-nos a crer que o facto de os AE
possuírem contrato de autonomia não significa que os docentes que nele trabalham se
sintam mais participativos e envolvidos que os dos outros AE. Na segunda questão (tabela

167

Alínea c e g do ponto 2, do artigo 3.º, da Secção I, do Capítulo I do DL n.º 75/2008, de 22 de abril.

412

8) verifica-se exatamente o contrário: as perceções dos docentes dos AE com contrato de
autonomia (AE4 e 5) revelam sentir-se menos envolvidos nos processos de decisão que
os seus colegas das outras organizações. O mesmo se pode dizer dos professores das
escolas TEIP (AE2, 4 e 5).

Tabela 6: Perceções dos docentes perante a afirmação: Todos os professores são
convidados a participar de forma ativa nas ações de AAE
discordo/discordo totalmente (%)
concordo/concordo totalmente (%)
Total (%)

AE1
AE2
34,5 33,3

AE3
66,7

AE4
33,3

AE5
50,0

65,5 66,7
100,0 100,0

33,3
100,0

66,7
100,0

50,0
100,0

Tabela 7: Perceções dos docentes perante a afirmação: Durante a atividade os professores
foram chamados a participar nas decisões tomadas
AE1

AE2

AE3

AE4

AE5

discordo/discordo totalmente (%)

27,5

33,3

0

54,5

50,0

concordo/concordo totalmente (%)

72,5

66,7

100,0

45,5

50,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Total (%)

Pressupor-se-ia que

escolas mais

autónomas

fossem

mais

democráticas

e,

consequentemente, possuidoras de profissionais mais ativos e participativos, contudo, os
dados não o comprovam. Ao invés, damo-nos conta de que
os atores escolares, apesar da nobre retórica da democracia, continuam meros
executores de decisões que lhes são impostas externamente e que carecem de
reflexividade e problematização pelos riscos que, eventualmente, podem acarretar, na
certeza de que reclamar por formas de participação nas decisões que incluam os vários
atores da comunidade educativa acarreta custos para a cultura centralizadora da
administração (Carvalho, 2017b, p. 196).

Outro dado que merece a nossa atenção diz respeito às respostas dos professores
quando questionados sobre a participação na elaboração do PA. Ou seja, enquanto
elementos da Equipa de Acompanhamento. Como se observa pelo gráfico infra, a maioria
dos professores (63,5%) diz ter integrado esta equipa.
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%

%
4,8
31,7
47,6
15,9
100,0

discordo totalmente
discordo
concordo
concordo totalmente
Total

Gráfico 52: Participei de forma direta na atividade de AAE integrando os elementos do grupo responsável
pela elaboração do Programa de Acompanhamento

Congruentemente, a maioria refere também ter tido oportunidade para apresentar o seu
ponto de vista sobre os assuntos tratados, contribuindo para o sucesso das ações:

%

discordo
concordo
concordo totalmente
Total

%
21,5
58,5
20,0
100,0

Gráfico 53: No âmbito desta atividade tive oportunidade de apresentar o meu ponto de vista sobre
determinados assuntos e contribuir para que as ações de melhoria fossem bem-sucedidas

Apesar dos dados apresentados e tendo em conta que este estudo envolveu um total de
cinco AE, torna-se impossível que um número tão elevado de docentes pudesse ter sido
nomeado para interlocutor. De acordo com os diretores estas equipas foram formadas por
três docentes e destes, apenas um pertencia ao 1.º CEB. O que significa que, do número
total, apenas 5 poderiam ter respondido concordantemente à afirmação colocada.
As respostas dos docentes podem fazer adivinhar uma realidade semelhante à
descrita por Etzioni (1964) quando afirma ser possível que, em algumas organizações, as

414

participações dos trabalhadores nas decisões que vão sendo tomadas são ilusórias. Como
explica,
Os indivíduos colocados nas posições inferiores podem ser convidados para participar
de discussões ‘democráticas’ que levam a aceitar a decisão, quando na verdade, as
decisões já estão tomadas e o verdadeiro propósito da conferência é fazer com que os
colocados nas posições inferiores as aceitem, […] [criando] um sentido falso de
participação e autonomia (1964, p. 74).

Tal como em Tristão (2016), também aqui há raras evidências de que as decisões tomadas
ao longo do processo de acompanhamento tenham contado com “processos de negociação
das intersubjetividades dos diferentes atores que ‘habitam’ a escola” (2016, p. 253).
Assim, limitadas a uma “participação elitista” (Carvalho, Folgado, 2017, p. 88) traduzida
pelo número muito restrito de profissionais, as práticas formais de definição e
implementação do PA vêm reforçar a lógica técno-burocrática de prestação de contas
hierárquica, internalizando lógicas de regulação mercantilizadas.

4.3.

Traços e particularidades da comunicação entre atores. O poder dos que

decidem, a (des)aprovação dos que executam
Recordemos que, apesar de a ação ser implementada por todos os docentes do AE,
o PA é construído pela Equipa de Acompanhamento da qual apenas fazem parte os
inspetores e os professores interlocutores. Como tal, requer-se que a comunicação entre
esta equipa e a restante comunidade escolar seja clara, liberta de interpretações duplas e,
mais importante, que permita uma adequação permanente das estratégias de modo a que
todos os intervenientes se sintam parte do processo. Neste contexto, interessou-nos
estudar a comunicação entre ambas as partes e perceber de que forma o feedback168 dado
por uns e por outros é realizado.
Começamos por levantar informação acerca do modo como o feedback dado
através dos relatórios da IGEC é recebido pela escola, é transmitido e dado a conhecer à
comunidade escolar, interrogando os docentes sobre se lhes era dado algum tipo de
parecer no final de cada uma das intervenções de AAE. Os professores não negam que
algum retorno lhes seja dado no final de cada uma das intervenções: mais de 90% atesta
esta posição (gráfico 54). Estes dados, contudo, reforçam a dificuldade de justificar o

168

Por feedback consideramos qualquer tipo de informação que seja dada pelos inspetores durante ou após a inspeção (Dobbelaer,
Godfrey, Franssen, 2017).
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elevado número de participantes que afirmou desconhecer a existência desta atividade. O
que pode acontecer, uma vez mais, é que os docentes, pela distância que têm para com os
inspetores e os interlocutores, não associem as atividades que implementam, das quais
dizem receber feedbacks, ao AAE.
%

discordo totalmente

%
38,7

discordo

51,6

concordo

6,5

concordo totalmente

3,2

Total

100,0

Gráfico 54: No final de uma atividade de AAE não é dado nenhum tipo de feedback aos professores

Repare-se nas considerações dos diretores a respeito do modo como cada um
organiza estes canais de comunicação. No AE3 os relatórios da IGEC são analisados de
forma conjunta entre a Equipa de Acompanhamento e o diretor. Depois disso são
remetidos e analisados pelos elementos do Conselho Pedagógico “para que,
[posteriormente,] nos respetivos subgrupos e departamentos, eles sejam discutidos” (D3).
No AE5 estes relatórios são analisados pelos elementos do “órgão de gestão”, “do
Conselho Pedagógico” e pelos elementos do “Conselho Geral” (D5). O diretor acrescenta
que “Os docentes que estiveram envolvidos e que participaram no projeto receberam
indiretamente, as informações que lá constavam. Se estava a correr bem, se estava a correr
mal, o que é que era preciso fazer de melhor ou o que era preciso deixar de fazer” (D5).
No AE1 os resultados “são afixados na sala dos professores para os professores os verem”
(D1) e, no AE2, “não foram publicitados para todos os professores, [tendo apenas sido]
discutidos nos órgãos de forma a que houvesse conhecimento de como as coisas estavam
a decorrer” (D2).
A análise destas repostas permite-nos inferir que a informação e o feedback
produzido pela Equipa de Acompanhamento não é divulgada de forma estruturada e que
o conteúdo dessa informação (materializada num relatório, no final de cada uma das três
intervenções) não é adequadamente debatida. Percebe-se que a comunicação é
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maioritariamente dirigida num sentido unilateral: no sentido de quem está implicado de
forma direta na conceção do PA – Equipa de Acompanhamento – para aqueles que têm
de implementar as medidas no terreno – os professores. Este envolvimento pouco cuidado
dos professores pode levar ao seu afastamento, comprometendo o sucesso da atividade
pois é natural que, não sendo envolvidos no processo decisório, remetam a ação para um
plano secundário.
Devemos ter presente que as múltiplas perspetivas sobre os objetivos pedagógicos
construídas a partir da relação direta que cada sujeito tem com a conceção de educação,
resultam de um quadro de racionalidades subjetivas e concorrem para o aparecimento de
pontos de vista distintos. A ideia de que as decisões tomadas no âmbito das Equipas de
Acompanhamento vão ser plenamente aceites pelos restantes atores educativos reflete o
pressuposto de que as decisões influenciam e alteram os comportamentos dos demais,
estabelecendo uma ação concordante “entre o que se diz e o que se faz, não permitindo
que a dúvida se instale” relativamente à aceitação e implementação das mudanças, dando
“corpo à presença de uma racionalidade formal, a priori” (Carvalho, 2012b, p. 693). Para
além disto, este pressuposto dá força à hierarquização da estrutura organizativa pois
admite que os sujeitos que definem os objetivos e as mudanças são os mesmos que
controlam as decisões de modo que, “quando tomam as decisões supõem que controlam
aqueles que transformam a decisão em acção” (Carvalho, 2012b, p. 694), numa apologia
à subserviência. O consenso aparente em torno das decisões tomadas pela Equipa de
Acompanhamento ignora as dimensões políticas e ideológicas das organizações,
incorrendo-se “numa instrumentalização, mesmo que parcial, da decisão na medida em
que não se questionam os valores que a ideologia educativa dominante preconiza”
(Carvalho, 2017a, p. 43). Recordamos Ellström que, a este propósito, tece a seguinte
consideração
Em muitas organizações, incluindo as escolas, as principais demandas postas sobre a
organização pelo modelo racional estão provavelmente distantes de serem realizadas,
particularmente no caso das escolas, nas quais a diversidade de interesses e a falta de
consistência e de objetivos compartilhados têm sido notadas (2007, p. 452).

Assim sendo, julgamos que para que haja uma verdadeira e efetiva mudança nas práticas
é necessário que o impulso parta de dentro, dos atores educativos, e que o trabalho decorra
no sentido de criar capacidade interna de mudança pois, como recorda Carvalho, “temos
que suspeitar de grandes empreendimentos que têm por objetivo mudar o sistema a partir
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de cima, por admitir que esse novo sistema se imporá de um modo autoritário […] que
não privilegia o envolvimento daqueles a quem mais a mudança afeta” (2017b, p. 208).
É importante estarmos conscientes de que os processos de mudança serão sempre
marcados por cenários de conflito e negociação entre atores “onde grupos distintos com
interesses próprios entram em interacção com o objectivo de satisfazer esses interesses
particulares, num contexto caracterizado pela diversidade dos objectivos, pela existência
de conflitos abertos ou latentes, e pela luta por mais legitimidade e poder” (Afonso, 1993,
p. 43). Como tal, mais do que implementar mudanças que levem à melhoria, importa
considerar a forma como estas se sustentam ao longo do tempo, seja através da criação
de contextos ecológicos que estimulem “uma profunda e sustentável melhoria escolar ao
longo do tempo” (Bolívar, 2012, p. 24), seja através da perpetuação da tensão entre as
diretrizes emanadas superiormente e os impulsos e as vontades dos atores internos que,
sendo criativa (Hopkins, 2008), originará estratégias de mudança descentralizadas.
De modo a percebermos sobre quem recai, mais frequentemente, a
responsabilidade de comunicar os resultados dos RF, questionámos os docentes a respeito
da experiência que tinham sobre esta questão.
Como se observa no gráfico abaixo, 64,6% dos participantes consideram que o
diretor é o elemento que, mais comummente, é incumbido desta tarefa.

%

%
discordo totalmente
discordo
concordo
concordo totalmente
Total

4,8
30,6
45,2
19,4
100,0

Gráfico 55: O diretor reúne com os professores a fim de lhes comunicar o feedback da atividade de AAE

Em outros casos, essa responsabilidade recai sobre o coordenador de Ciclo. Como salienta
o gráfico infra: 74,2% dos participantes assume que esse cuidado é atribuído ao professor
que coordena o Ciclo.
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%

%
discordo totalmente
discordo
concordo
concordo
totalmente
Total

3,2
22,6
48,4
25,8
100,0

Gráfico 56: O coordenador de cada ciclo reúne com os professores a fim de lhes comunicar o feedback da
atividade de AAE

Pela divisão de opiniões expressa no gráfico seguinte, percebe-se que, pela experiência
dos docentes, essa tarefa raramente é levada a cabo pelos inspetores.

%

%
discordo totalmente
discordo
concordo
concordo totalmente
Total

27,4
24,2
38,7
9,7
100,0

Gráfico 57: O feedback de uma atividade de AAE nunca foi dado pela equipa de inspetores diretamente aos
professores

Sem informação segura sobre esta questão, a convicção de Id, partilhada por Ie, é a de
que a comunicação é realizada através de uma “cadeia de ação” (Id), “por intermédio das
estruturas existentes nas escolas” (Ie). Na ótica de Ia, a comunicação é definida no PA
onde deve constar, de forma explícita, de que forma este será “objeto de debate e/ou de
reflexão pela direção e pelas estruturas de coordenação e de supervisão e dado a conhecer
à comunidade escolar”. Consideração que, pelo destaque conferido às lideranças, volta a
reforçar a hierarquização da estrutura organizativa pois pressupõe que quem toma as
decisões controla os que a transformam em ação. A perceção do inspetor ignora as
dimensões políticas e ideológicas das organizações, valorizando a submissão dos
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professores e perpetuando o malfadado destino de manterem o seu papel de executores,
em prol da conservação da cultura centralizadora da administração.
Os inspetores confirmam que a metodologia da atividade não prevê que sejam eles
os responsáveis por verificarem a eficácia da comunicação dentro da comunidade escolar,
ficando essa responsabilidade unicamente a cargo da escola, na pessoa do diretor e dos
professores interlocutores. Como relata Ib, a transmissão dessa informação e a definição
da forma mais eficaz de a fazer “É da responsabilidade da escola”. Pese embora o referido,
Ie acredita que este processo é bidirecional – “as estruturas intermédias levam a
informação para a base e a base também produz informação que depois é devolvida à
tutela” – apesar de “os graus de envolvimento não serem todos iguais, pois depende do
perfil dos professores, depende do grau organizativo das organizações”.
Na crença de que só conhecendo as posições e perceções de todos os implicados
no processo é possível uma adaptação e evolução do processo metodológico, achamos
pertinente perceber se, findada a atividade, cada uma das escolas, a um nível individual,
transmite algum tipo de apreciação sobre o impacto e a adequação da atividade aos
inspetores responsáveis e/ou à própria IGEC. A este respeito, constatamos que para além
da resposta ao questionário online sobre o grau de satisfação/impacto da atividade que a
IGEC (a um nível central) solicita às escolas, parece que pouca ou nenhuma comunicação
acontece no sentido escola – inspetores, fazendo desaparecer a possibilidade criada em
torno de uma atualização/adaptação da metodologia às necessidades existentes. Como
referiu Ib,
Quando o programa termina há as conclusões do período que durou a atividade. […]
Fica o nosso contributo junto dos interlocutores para que a escola, a partir daí aja de
acordo com aquilo que está definido no Programa. Agora, não há qualquer controlo
da nossa parte para verificar se a escola continua ou não a implementar as medidas
que foram definidas.

Na opinião de Ia, os questionários de satisfação preenchidos pela escola ajudam a
perceber “o interesse que aquela atividade teve para a escola” e pela sua experiência, têm
sido reveladores de um resultado “globalmente positivo”. Já Ic não se compromete com
uma posição tão próspera. Das intervenções que fez diz não ter recebido “qualquer
feedback sobre o impacto” (Ic). O inspetor aponta, ainda, para a importância que
considera ter um trabalho nesse âmbito: “que isso é importante, é. Mas que não é
suficientemente trabalhado, não. Nós não temos bem a noção do impacto que a atividade
tem” (Ic).
No decurso da entrevista Ie dá-nos ainda conta dos problemas que sente na
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comunicação entre os inspetores e os órgãos centrais da IGEC/Tutela. Tal como nas
organizações educativas, esta comunicação obedece a uma cadeia de ação perfeitamente
definida e estruturada:
- Os inspetores, a um nível individual, têm algum espaço para poderem dar esse
tipo de feedback à tutela?
Ie - Oh, nós temos, mas sabe que, para lhe dizer a verdade, estas instituições são muito
fechadas. Quer dizer, não é “fechadas” no sentido de não ouvirem. Têm as suas formas
de trabalhar, tal como nas escolas, nós [IGEC] também não somos muito diferentes.
Há uma coordenação nacional que pensa as atividades, discute-as e programa-as.
Depois, vêm para as delegações. Nas delegações, os nossos colegas vão às reuniões e
partilham ideias. Depois das reuniões partilham connosco. Está a ver, isto está tudo
assim muito engrenado.

Pela complexidade das suas estruturas percebemos que a comunicação entre escolas e
inspeção não é simples, assim como a comunicação no seio de cada uma destas
organizações, concorrendo para um caminho mais difícil de percorrer, mesmo que os
objetivos e os fins sejam plenamente aceites e partilhados por todos. Esta é, pois, uma
realidade que enfraquece e refuta a posição alegadamente privilegiada dos inspetores
(SICI, 2019) enquanto agentes capazes de dialogar e estabelecer a ponte entre as
organizações educativas e o Ministério que as tutela.

Em síntese: o contacto privilegiado que é estabelecido entre os inspetores e as
lideranças das organizações educativas justifica as posições assumidas pelos diversos
participantes a respeito do trabalho de preparação realizado antes de se iniciar a atividade.
Como vimos, esta preparação é realizada essencialmente pelos diretores (e outros líderes
intermédios) que têm de organizar e disponibilizar os documentos estruturantes das
respetivas escolas para que os inspetores os possam analisar e, a partir deles, construir
uma imagem da organização onde irão intervir. O destaque dado à análise documental e
a sobrevalorização da hierarquia expõe a natureza burocrática associada à atividade. Sob
o pressuposto de harmonização de procedimentos, damo-nos conta de uma ação inspetiva
demasiado rígida, regulamentada e normatizada detalhadamente pela tutela, concorrendo
para a desvalorização, o enfraquecimento ou, no limite, o desaparecimento e anulação da
racionalidade substantiva e democrática dos inspetores a quem se lhe nega (ou proíbe)
um envolvimento e um comprometimento sérios para com as organizações e os atores
educativos. Percebemos que pela limitação de tempo destinado ao conhecimento destas
organizações por parte dos inspetores, o contexto e a cultura das escolas são
desvalorizadas ou pouco tidos em conta, favorecendo-se o desenvolvimento de um
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trabalho padronizado que pode não responder às necessidades reais de cada, esvaziandose de significado. Constatamos que, do ponto de vista dos inspetores, a responsabilidade
de atender ao contexto e à cultura de cada escola é dos diretores e dos professores
interlocutores enquanto sujeitos conhecedores destas questões. Todavia, parece-nos que
esta posição não considera o lugar “de poder e do seu efetivo exercício” (Terrasêca, 2012,
p. 117) ocupado pela IGEC, nem a influência que as considerações/orientações que dela
advierem podem ter no rumo das escolas. A permeabilidade destas organizações ao
ambiente externo – traduzido em estruturas formadas por regras e crenças próprias da
sociedade a que pertencem, essenciais à compreensão do seu funcionamento e ação –
reclama um ajustamento da metodologia da atividade de modo a que os inspetores possam
conhecer mais aprofundadamente o contexto externo das escolas e, assim, agir de forma
mais significativa.
Verificamos que o lugar privilegiado ocupado pelos diretores e pelos professores
interlocutores concorre para o afastamento e desresponsabilização dos restantes docentes
por não serem chamados à participação e por lhes serem impostas ações com as quais
podem não se identificar. Evidenciando-se a centralização e concentração de poderes,
constatamos um distanciamento progressivo dos docentes da desejada emancipação e
autonomização. Contudo, o facto de uma decisão poder não resultar numa ação (Carvalho,
2017a) obriga-nos a considerar os diferentes interesses dos grupos informais que se vão
criando no seio das organizações educativas que, na eventualidade de não serem
concordantes, podem gerar situações de conflito que atrasem ou boicotem ações de
mudança. Conscientes desta realidade, percebe-se a ambiguidade e o esforço que
caracteriza a ação dos diretores que, enquanto líderes, se empenham por manter o
equilíbrio entre as orientações da inspeção e as necessidades e as exigências dos
professores que compõem e dão forma à escola.
A propósito da problemática da nomeação dos professores interlocutores, concluise que o envolvimento da comunidade escolar está diretamente relacionado com as
características pessoais e profissionais dos nomeados que, por sua vez, dependerá do
perfil de liderança dos diretores. Esta realidade traz a lume questões relacionas com a
democratização do ensino que, como se observa, continua a depender fortemente das
lideranças das organizações com poder para conceder (ou não) participação e democracia,
reduzindo a esperança em torno de um sistema efetivamente democrático. O reduzido
número de professores interlocutores expõe a participação oligárquica que caracteriza a
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atividade, reforçando a lógica burocrática de prestação de contas da hierarquia. Reforça
a hierarquização da estrutura pois admite que os sujeitos que definem os objetivos e
traçam os caminhos de mudança são os mesmos que controlam as decisões e que,
consequentemente, controlam os que transformam a decisão em ação, numa apologia à
subserviência. Ignoram-se e desconsideram-se as dimensões políticas e ideológicas das
organizações, incorrendo-se numa instrumentalização das decisões ao não se
questionarem os valores educativos dominantes. Urge considerar os cenários de conflito
e negociação que, num contexto marcado pela multiplicidade de objetivos e pela luta de
mais legitimidade e poder, marcam e caracterizam os processos de mudança onde grupos
distintos defendem interesses próprios.
O carácter inovador do AAE preconizado pela IGEC através da proximidade e
parceria parece não ter muito significado quando analisado de forma mais pormenorizada.
Isto porque, apesar de retoricamente o foco da atividade se centrar na componente
pedagógica, na melhoria das aprendizagens dos alunos e na melhoria da qualidade da
educação ministrada, o impulso que a originou e a sustém parece ser influenciado por
políticas neoliberais relacionadas com o destaque dado aos resultados académicos. Deste
modo, todo o trabalho que for realizado vai centrar-se no mesmo objetivo – produção de
bons resultados – não havendo espaço para uma verdadeira pedagogia. O objetivo passa
a ser o de ensinar o que produz melhores resultados nos testes padronizados, permitindo
que a linguagem dos padrões e das competências definam aquilo que se entende por
qualidade.
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5. Sobre o impacto da atividade
5.1. As questões mais acompanhadas, os problemas mais comuns
Nos RF de cada AE são definidas as Áreas de Intervenção priorizadas,
apresentadas no quadro que se segue:

Quadro 13: Áreas de intervenção objeto de acompanhamento por parte da IGEC nos AE
participantes
AE
1
2
3
4
5

Áreas de intervenção
Acompanhamento do trabalho dos docentes
Realização do ensino e das aprendizagens
Acompanhamento do trabalho dos docentes
Trabalho prático no ensino das ciências
Acompanhamento do trabalho dos docentes
Planeamento do Ensino e da Aprendizagem
Reflexão sobre os resultados escolares
Realização do Ensino e das Aprendizagens
Avaliação do Ensino e das Aprendizagens
Realização do ensino e das aprendizagens
Atuação pedagógica ao nível do comportamento dos alunos

Em concordância com os RF, D1 atesta que o foco da atividade no Agrupamento
que dirige “Foi na supervisão da prática letiva” pois era “um dos pontos fracos mais
evidentes”. De acordo com D3, o foco do AAE no AE3 recaiu sobre o Planeamento do
Ensino e das Aprendizagens, mais concretamente ao nível da leitura e da compreensão de
textos pois, como afirma, esta é uma competência essencial a outras áreas disciplinares:
“Se eles [alunos] não leem bem, se não entendem aquilo que leem, como é que vão
responder a um problema?” (D3). No AE4 o foco da atividade recaiu na “prática docente,
em contexto sala de aula” (D4), tendo havido uma reflexão em torno da forma como “se
trabalha em contexto sala de aula” (D4). D4 assinala, ainda, o trabalho realizado em torno
da “prática docente” e de metodologias de “práticas colaborativas”. No AE5 a atuação
incidiu na “capacidade de criar mecanismos de supervisão”, entendida como chave
impulsionadora de “mudanças na prática docente” (D5).
Como observamos, as perceções dos diretores não se distanciam das áreas de
intervenção priorizadas pela Equipa de Acompanhamento, descritas nos RF. Claro que,
no desenvolvimento destas ações é fundamental que se proceda à análise de documentos
que sirvam de base aos caminhos traçados e os justifiquem. Relevante é, ainda, que ao
longo do processo de implementação das ações, os factos sejam registados e
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documentados para que possam ser analisados e refletidos criticamente, realidade que
pode esclarecer a forte incidência das respostas dos professores na questão da verificação
da conformidade documental. Como observamos através do gráfico que se segue, 84,8%
dos participantes afirma que a preocupação prioritária dos inspetores no âmbito do AAE
está relacionada com a verificação da conformidade documental. Do ponto de vista destes
professores, a prestação de auxílio no campo do planeamento da atividade letiva é um
aspeto pouco considerado (15,2%), assim como preocupações relacionadas com o
desenvolvimento de estratégias que impulsionem a melhoria do comportamento dos
alunos (19,7%).

%

Gráfico 58: Quando uma equipa inspetiva vem à escola no âmbito de uma atividade de AAE a sua principal
preocupação prende-se com:

Pese embora o referido, ao triangularmos as respostas dos docentes com as dos
diretores e as informações dos RF, somos confrontados com uma realidade que se repete
– há uma grande preocupação com a impulsão de metodologias de supervisão da prática
letiva. Todos os RF apontam para essa preocupação, os professores notam esse esforço
por parte da IGEC e todos os diretores afirmam ter sido dado especial destaque a este
aspeto. Pelo seu lado, os inspetores também corroboram esta posição. Para estes
profissionais, independentemente dos problemas que possam ser identificados, a
atividade acaba por trabalhar sempre no sentido de impulsionar e melhorar as práticas de
supervisão pedagógica e de trabalho colaborativo entre docentes porque, como afirma Ia,
“Os problemas, muitas vezes, estão relacionados com os anos iniciais de Ciclo” que, não
sendo resolvidos, perpetuam-se pelos anos subsequentes de forma mais agravada. Para o
interlocutor “Seria importante que houvesse, cada vez mais, a partilha de boas práticas
em contexto de sala de aula, como estratégia de melhor superar estas e outras fragilidades”
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(Ia). O inspetor considera que apesar de observar esforços nesse sentido, nomeadamente
através da “coadjuvação (especialmente no 1.º Ciclo), existe, ainda, um longo caminho a
ser percorrido para que essa experiência seja uma prática intencionalmente orientada para
melhorar o processo de ensino e de aprendizagem” (Ia).
A aprendizagem da leitura e da escrita nos anos iniciais do 1.º Ciclo é assinalado
por Id como um dos problemas mais comuns. A par deste, sublinha a existência de
dificuldades relacionadas com o ensino e a aprendizagem do Português e da Matemática,
remetendo a solução do problema para o trabalho colaborativo entre docentes dos vários
níveis de ensino. Ic assinala “as situações de indisciplina e problemas no âmbito da
Matemática” como sendo as que mais comummente surgem no âmbito desta atividade.
Relativamente a esta questão, e apesar de não ser nosso intuito aprofundar a complexidade
associada aos problemas da indisciplina, não podemos deixar de refletir sobre a influência
deste fenómeno no processo de ensino e aprendizagem. Problemas de indisciplina
dificultam as aprendizagens e, dificuldades de aprendizagem ou aprendizagens pouco
consolidadas também podem despoletar problemas de indisciplina (Alves, 2016; Matos,
Ferrão, 2016; Silva, Matos, 2017). Conscientes da complexidade das relações que unem
estas questões consideramos que o trabalho colaborativo entre docentes, se não for a única
chave que resolve o problema irá, pelo menos, potenciar a sua resolução.
O último Relatório Global que avalia o AAE (IGEC, 2018b) sustenta e reforça as
perceções dos inspetores, apontando para o impulso que esta atividade deve dar à
implementação de dinâmicas de supervisão da prática letiva e de trabalho colaborativo.
Nele se lê que o AAE deve “sublinhar a importância da observação da prática letiva,
enquanto metodologia privilegiada de acompanhamento do trabalho docente, e dos seus
reflexos na melhoria dos processos de ensino e de aprendizagem” (IGEC, 2018b, p. 9).
Pela relevância que lhes é dada consideramos pertinente perceber as perceções dos
participantes a respeito do impacto da atividade no impulso de práticas supervisivas e de
trabalho colaborativo, bem como nos restantes domínios transversais às principais áreas
de intervenção da atividade: adoção de práticas pedagógicas inovadoras, reflexão sobre
os resultados académicos e melhoria do comportamento dos alunos
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5.2.

O impacto do AAE no impulso de práticas supervisivas
As perceções dos participantes a respeito do impacto do AAE na supervisão da

prática letiva difere bastante de acordo com o grupo de profissionais a que pertencem e
dentro do mesmo grupo.
Apesar do foco do AAE incidir sobre as práticas supervisivas e após o decorrer de
mais de um ano da implementação da atividade, mais de metade dos docentes refere que
as suas aulas não foram supervisionadas, como comprovam os dados apresentados no
gráfico que se segue.

%

%
43,6

sim
não

56,4

Total

100,0

Gráfico 59: As suas aulas já foram supervisionadas?

Apesar disso, 72,4% alega sentir-se confortável com essa possibilidade:
%

discordo totalmente
discordo
concordo
concordo totalmente
Total

%
10,3
17,2
60,3
12,1
100,0

Gráfico 60: Sinto-me confortável quando as minhas aulas são supervisionadas
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Com efeito, como evidencia o gráfico infra, 84,5% dos docentes afirma não perder
confiança profissional no seu trabalho quando as suas aulas são supervisionadas por
pares.

%

discordo totalmente
discordo
concordo
concordo totalmente
Total

%
22,4
62,1
13,8
1,7
100,0

Gráfico 61: Perco confiança profissional no meu trabalho quando as minhas aulas são supervisionadas pelos
meus colegas com cargo de coordenação

Os diretores possuem perceções bastante diferentes sobre a aceitação de práticas
supervisivas por parte dos docentes e partilham da opinião de D1 para quem a supervisão
“é uma questão sempre crítica e delicada em termos de escolas e de professores”. Para
alguns professores, refere D4, “Falar em supervisão choca. Choca com o sabes pouco”, o
que obriga a uma adequação dos processos e à definição de caminhos alternativos à
imposição da prática. Como tal, na maior parte destes AE a supervisão é organizada de
forma voluntária e os docentes aderem à prática apenas se o desejarem, sem imposições.
Para D1, o regime de voluntariado foi o que se adequou mais ao perfil do AE1 e dos
docentes que nele trabalham. E, embora consciente de que esta solução leva a que
determinados professores nunca se associem, o interlocutor sublinha “uma taxa muito boa
[de participação] dentro da medida do que tínhamos proposto” (D1). À semelhança do
que acontece no AE1, no AE2 a supervisão possui “uma espécie de regulamento” (D2)
que também funciona em regime de voluntariado. D2 refere-se a esta solução como a que
cria menos resistência junto dos docentes pois, como reconhece, “quando há uma
resistência, a resistência é mais contagiosa que a vontade de participar” (D2). O diretor
justifica a relutância dos professores em aceitar a supervisão pedagógica com a carga
negativa que diz estar associada a esta prática por estar “relacionada com a avaliação do
desempenho dos professores” (D2). O diretor do AE3 corrobora a visão dos restantes
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participantes atestando que o campo da supervisão pedagógica “é um campo difícil”,
levando a que nesse AE não haja “grandes práticas” porque “não é fácil para quem está
numa sala de aula nem é fácil para quem lá vai” (D3). No AE4 a supervisão é pontual e
realizada pelos elementos pertencentes à direção da escola. E, no AE5 “ainda assenta
muito em formas indiretas” (D5), não significando que a supervisão implique a entrada
de uns professores nas salas dos outros.
No tópico referente aos “Constrangimentos ao desenvolvimento da atividade” do
RF1 pode confirmar-se esta posição de resistência dos professores à aceitação de práticas
supervisivas lendo-se que existem “grupos de recrutamento que não se disponibilizaram
para a partilha voluntária de práticas pedagógicas em sala de aula” (RF1). De acordo com
Id, a supervisão que até agora se tem conseguido implementar em algumas escolas é vazia
de significado pelos resultados pouco significativos que têm revelado. O interlocutor
refere que “as observações que eles [professores] iam fazendo, faziam-nas, mas depois o
retorno era quase nulo porque não eram capazes de ter um sentido crítico” sendo, por esse
motivo, um esforço que “não adianta de nada”.
Apesar das perceções positivas apresentadas pelos professores no que respeita às
práticas supervisivas, 55,2% não concorda com a sua implementação:

%

discordo totalmente
discordo
concordo
concordo totalmente
Total

%
15,5
39,7
36,2
8,6
100,0

Gráfico 62: Concordo com a supervisão de aulas por parte dos coordenadores de Ciclo

Esta posição é justificada com o facto de nem todos reconhecerem ao supervisor
capacidades suficientes para o desempenho dessa função, como comprovam os dados do
gráfico que se segue. Esta é, aliás, uma questão que dividiu de forma equitativa os
professores participantes: 50% reconhece capacidades supervisivas ao supervisor e, os
outros 50% não lhas reconhece.
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discordo totalmente
discordo
concordo
concordo totalmente
Total

%
8,9
41,1
35,7
14,3
100,0

Gráfico 63: Reconheço ao supervisor competências de supervisão

Do ponto de vista de Id e de D2 a resistência dos docentes à aceitação de práticas
de supervisão está associada à proximidade que esta ainda tem com o processo de
avaliação de docentes da Ministra Maria de Lurdes Rodrigues. Para que esta resistência
seja ultrapassada, Id alega que os inspetores têm sugerido que o vocábulo de supervisão
seja alterado por outro como, por exemplo, intervisão pois o único “objetivo é que as
pessoas aprendam umas com as outras”. Uma vez que a metodologia da atividade valoriza
a observação do contexto, o interlocutor considera indiferente que se use o termo de
supervisão, ou outro. O mais importante, sublinha, é que os docentes se sintam à vontade
para partilhar o contexto onde trabalham com os seus pares. Do ponto de vista de Id, ainda
há um certo melindre que faz com que não sejam capazes de fazer uma análise crítica.
E, como não são capazes por acharem que o colega vai ficar zangado, melindrado e
não vai gostar porque cada um tem a sua hortinha muito pequenina, não estão a ver o
objetivo e o alcance se forem capazes de se despirem de preconceitos.

Na mesma linha de pensamento, Ia pede-nos que associemos o conceito de supervisão à
partilha de boas práticas entre docentes:
a supervisão é sempre virada para esta direção: para a partilha de boas práticas,
nomeadamente ao nível das metodologias e estratégias de ensino e de aprendizagem,
do clima em sala de aula, entre outras dimensões.
[…]
Nós evitamos o termo da supervisão da prática letiva exatamente para não criar
equívocos. Quando falamos de partilha de boas práticas em contexto sala de aula, é
suposto que o coordenador de departamento “observe” a aula de um colega, mas que
ele próprio também permita que a sua aula seja objeto de partilha ou “observação”. O
primeiro e último objetivo é sempre o mesmo: a partilha de boas práticas em sala de
aula. Se enveredamos por essa terminologia – supervisão, é sempre nesse sentido (Ia).

A análise destes dois depoimentos revela a preocupação dos inspetores em
afastarem o conceito de supervisão do usado no contexto das práticas avaliativas, num
esforço por criar um ambiente mais harmonioso e afável pois, como especifica Ib, “Esta
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ainda não é uma atividade enraizada nas escolas, [pois] ainda é vista com muita
desconfiança pelos docentes”. A resistência dos professores perante a adoção de práticas
supervisivas espelha bem a dimensão política das organizações educativas. Uma
dimensão patente nos conflitos internos, nas relações de poder entre atores e nas
estratégias dos grupos que se vão formando, informalmente, de acordo com os interesses
de cada um, influenciando toda a atividade organizacional e dando “vida à organização
educativa” (Bexiga, 2009, p. 93).
Apesar das perceções dos inspetores, os documentos oficiais da IGEC (2015b,
2015c, 2018a,2018b) não são tão perentórios quanto ao afastamento da noção da
supervisão que se quer praticar nesta atividade e a que decorre das práticas avaliativas.
Estes documentos continuam a apontar para um grupo de profissionais que supervisiona
(lideranças de topo e intermédias) e outro que é supervisionado que, pela proximidade
metodológica que apresenta em relação à supervisão praticada em contexto avaliativo,
pode concorrer para um afastamento ainda maior dos docentes. No último relatório que
avalia esta atividade pode ler-se que a intervenção favorece o contacto com as “estruturas
de coordenação e supervisão”, pois “pretende sublinhar a importância da observação da
prática letiva, enquanto metodologia privilegiada de acompanhamento do trabalho
docente, e dos seus reflexos na melhoria dos processos de ensino e de aprendizagem”
(IGEC, 2018b, p. 9). Ora, se os próprios documentos orientadores da atividade dão ênfase
à existência de elementos específicos (coordenadores/supervisores) responsáveis pela
supervisão dos professores (como acontece no âmbito avaliativo) é natural que a maioria
dos docentes associe este ato ao usado em ambiente de avaliação. Se o objetivo é, efetiva
e unicamente, a partilha de boas práticas entre docentes – como afirmam os inspetores
participantes – o reforço das práticas supervisivas talvez devesse deixar de ser feito
apenas junto dos professores interlocutores e devesse passar a ser feito em grande grupo,
envolvendo todos os docentes.
Uma visão mais confiante é revelada por Ia para quem os resultados da atividade
no que respeita ao impulso dado para a implementação de práticas supervisivas tendem a
ser positivos. Apesar de reconhecer a existência de uma resistência inicial por parte dos
professores e o regime de voluntariado que muitas escolas adotam para introduzir esta
prática, o inspetor atesta que “à resistência inicial segue-se uma adesão que, não raras
vezes, supera a meta inicialmente definida. Isso significa que os professores, de algum
modo, e passando bem a mensagem, acabam por reconhecer interesse e pertinência a esse
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tipo de partilha” (Ia). Do mesmo modo, Ib traça um cenário positivo em relação ao
impulso dado pela ação inspetiva, apesar de o notar mais no campo da colaboração: “A
ideia que tenho relativamente a isso é que sim, que esta atividade tem contribuído para
que esse trabalho em equipa e a própria monitorização têm sido reforçados”. Contudo,
sublinha que os professores “estão mais abertos à colaboração. Na supervisão continua a
haver alguma resistência” (Ib).
Apesar da visão tendencialmente positiva apresentada pelos inspetores, 57,8% dos
docentes considera que o AAE não impulsionou a adoção desta prática, como revela o
gráfico abaixo.

%

%
discordo totalmente
4,7
discordo
53,1
concordo
42,2
Total
100,0

Gráfico 64: Com a atividade de AAE a supervisão da prática letiva passou a fazer parte da metodologia
usada no trabalho colaborativo entre docentes

Muito embora não seja recorrente no âmbito do AAE, pode dar-se o caso de os
inspetores supervisionarem aulas “a convite de algum docente [interlocutor]” (Ia). De
modo a percebermos a frequência com que se dão estas supervisões auscultamos os
professores questionando-os sobre se, em algum momento, no âmbito desta atividade, as
suas aulas tinham sido supervisionadas. Do total de respondentes, apenas 38,1% referiu
já ter sido supervisionado pela equipa de inspetores, como confirma o gráfico seguinte.
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%

%
sim

38,1

não

61,9

Total

100,0

Gráfico 65: Inspetores da IGEC já assistiram às suas aulas no âmbito de uma atividade de AAE?

Os dados permitem confirmar que, apesar da importância atribuída a esta prática,
os inspetores tendem a não observar as aulas dos docentes, promovendo-a por intermédio
de meios que não os obriguem a entrar nas salas de aula. Os diretores corroboram esta
tese e atestam a inexistência de supervisão de aulas por parte da equipa inspetiva no
âmbito do AAE, o que nos leva a crer que quando os docentes afirmam terem sido
supervisionados por inspetores, tenham remetido essa experiência para o âmbito de outra
atividade que não o AAE.
À semelhança de Ic, os inspetores consideram que a supervisão de aulas no âmbito
desta atividade “Não faz sentido” (Ic) pois, como refere Ie, a “essência do AAE não é
para a equipa inspetiva ir a lado nenhum, muito menos à sala de aula”. O inspetor
acrescenta que
a ação é desenhada naqueles pressupostos de parceria, intervenção estratégica. […] E
a nossa inicial insistência naquelas atividades de observação da prática letiva em
contexto de sala de aula ia, e deve ir, no sentido de que haja partilha entre pares. É um
contexto estratégico, é um contexto formativo, reflexivo, é um contexto de
autoformação em que os intervenientes se observam reciprocamente e refletem sobre
aquilo que produziu efeito e sobre aquilo que produziu menos efeito, sendo certo de
que os professores são pessoas conscientes e tudo produz algum efeito. O desejável é
que seja um efeito marcante. O espírito de abertura, o espírito de planeamento
partilhado, o espírito de reflexão e o espírito de entrega ao trabalho e de observação
reciproca melhora a sua profissionalidade, a minha profissionalidade, com
repercussão nos alunos porque quanto mais rica qualitativamente for a prática
pedagógica, maior possibilidade há de haver interação professor/aluno na sala de aula,
de haver participação, trabalho de grupo, de equipa…é nesse sentido. Repare numa
coisa, se o inspetor, neste contexto do AAE, fosse entrar numa sala de aula estaríamos
a desvirtuar tudo porque o inspetor, neste contexto, está lá para colaborar, mas não é
um par. Teria um efeito completamente nefasto. Há um bocado disse que se em alguns
grupos de recrutamento é difícil a aceitação da entrada de pares na sala de aula, dos
inspetores seria muito mais difícil ou seria aceite à força e não é isso que está em causa
aqui (Ie).

Partilhando desta opinião, Ib acrescenta que o propósito do AAE é o de “induzir boas
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práticas […] e que a escola perceba que tem este empurrãozinho da nossa parte, mas o
que se pretende é, essencialmente, que seja a escola, por ela, a conseguir corrigir os
problemas que tem”.
Percebemos, então, que o fundamento da supervisão da prática letiva no contexto
desta atividade assenta numa supervisão realizada entre pares, de modo a que haja partilha
pedagógica e enriquecimento mútuo. É uma supervisão que se tenta distanciar da
realizada nas práticas avaliativas, apesar de nos parecer que essa separação não é
completamente clara para os professores que continuam a adotar uma posição
conservadora, de distanciamento e de resistência à abertura da sua sala de aula a outros
colegas.
Assistimos, portanto, a um impacto pouco expressivo por parte do AAE no
impulso para adoção de práticas supervisivas. Em alguns AE não chega a ser uma prática
generalizada a todos os docentes e, quando o é, parece surgir com pouca pertinência por
não despoletar novas ações. Esta realidade pode encontrar justificação na resistência de
muitos docentes à entrada de outros profissionais nas suas salas, como é expresso nos
estudos de Tafoi (2011), Matos (2016) e Pinto e Gonçalves (2020); à associação da
supervisão que aqui se deseja realizar a momentos avaliativos, colocando os docentes
numa posição de desconforto; pode justificar-se por não reconhecerem ao supervisor
competências supervisivas (como atrás se pôde constatar); ou pode, ainda, justificar-se
por ser visto como um desafio do seu status quo (Moreira, 2015). Encontrando
justificação num argumento ou noutro, importa
sublinhar que a resistência dos professores é, em muitos casos, necessária e
justificável. É preciso ler nas entrelinhas dos seus protestos face às reformas a
afirmação do que querem que a educação seja naquilo que afirmam não querer que
ela seja, em vez de interpretar esses protestos como actos de rejeição da mudança,
como é usual (Vieira, Moreira, 2011, p. 7).

Ou seja, importa que sejam ouvidos e que os seus argumentos sejam acolhidos,
considerados e respeitados.

5.3. O impacto do AAE no impulso de metodologias de trabalho colaborativo
Se a supervisão da prática letiva parece surgir como uma prática incapaz de reunir
seguidores, o mesmo não acontece com o trabalho colaborativo. Para os professores, os
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diretores das escolas encorajam e desafiam os professores a trabalhar de forma
colaborativa.

%

discordo
concordo
concordo totalmente
Total

%
3,4
62,7
33,9
100,0

Gráfico 66: O diretor da escola encoraja e apoia o trabalho colaborativo entre docentes

Ainda assim, não consideram que com o AAE as práticas colaborativas tenham sido
reforçadas, como bem mostra o gráfico que se segue.

%

discordo totalmente
discordo
concordo
Total

%
9,2
56,9
33,8
100,0

Gráfico 67: Com a atividade de AAE os professores passaram a trabalhar de forma mais colaborativa

Destacando a maior facilidade que existe em torno da aceitação desta prática, em
comparação com a da supervisão, os diretores reforçam a existência e a importância
atribuída ao trabalho colaborativo entre docentes, assinalando a mais-valia que dela pode
ser retirada. D3 refere que “o trabalho colaborativo é importante porque permite detetar
falhas, corrigir, ajudar, haver uma interajuda, etc.”. Julga que é uma prática “mais
saudável do que a supervisão” apesar de atestar que existem docentes que ainda não a
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aceitam por completo pois consideram “que a sala [de aula] é o compartimento deles e
são autossuficientes, estão fechados sobre si mesmos” (D3). D5 também assinala alguns
entraves à adoção desta prática, associados à faixa etária dos docentes:
Neste momento estamos a fazer essa caminhada [no sentido de alargar o trabalho
colaborativo], mas isto é mexer com maneiras de pensar e de agir de pessoas, não se
faz de um dia para o outro, demora tempo. É só olhar para a idade do corpo docente.
Eu aprendi que a partir de uma certa altura havia uma cristalização quer da forma de
pensar, quer da forma de agir. Eu próprio sinto em mim a necessidade de ter mais
rotinas para me sentir mais seguro. Então, com um corpo docente que está a ficar mais
envelhecido, está a sentir-se mais porque as suas capacidades já não são aquilo que
eram e obviamente que caem mais em certas rotinas, precisam delas para se sentirem
seguros. […] Tem de ser um trabalho com alguma paciência, com algum tempo. Pisar
e repisar a mensagem, abranger de várias formas, agir sobre diversos agentes (D5).

De acordo com D1, no AE1 o trabalho colaborativo “já era forte e manteve-se”, não tendo
sido impulsionado pelo AAE. No AE3 idem. Segundo D3 os horários dos docentes já
contemplavam “uma hora marcada em comum para trabalharem em conjunto”, medida
que não foi tomada na sequência do AAE. Para D4 o trabalho colaborativo foi reforçado
pois fez com “que os professores tivessem de se reunir e refletir” apesar da ação em si
não ter surgido por impulso do acompanhamento (“já fazia parte das dinâmicas da escola
há muito tempo”). O discurso de D4 é pouco explícito quanto ao reforço dado pelo AAE
ao trabalho colaborativo pois o facto de, como diz, a atividade ter obrigado os docentes a
reunirem-se e a refletirem, não significa que tenham passado a trabalhar de forma mais
colaborativa. D5 assinala a dificuldade principal em torno da concretização deste
exercício – incompatibilidade de horários. Como afirma, “é muito bonito falar de trabalho
colaborativo, mas vamos pegar no horário de trabalho de um docente e onde é que eu vou
pôr o trabalho colaborativo? Quanto tempo é que eu posso dispensar?” (D5). Para o
diretor o quadro legal em torno desta questão não cria condições para que se efetive.
Ainda assim reconhece que, com o AAE, os indícios de trabalho entre docentes que já
existiam foram reforçados e que, “agora [os docentes] estão mais à vontade, já entrou no
seu quadro mental, já o fazem” (D5). A falta de tempo nos horários dos docentes é
apontado como um dos maiores constrangimentos ao desenvolvimento desta prática não
apenas pelos diretores como, também, pelos inspetores e pela própria IGEC que através
dos RF torna pública essa informação (RF1, RF3).
Da análise dos dados queremos, ainda, sublinhar a incongruência entre a
informação dada por D1 e a informação apresentada no RF1: no RF1 a “Ausência de
generalização do trabalho colaborativo entre docentes” é identificada como umas das
principais fragilidades do AE, apesar de D1 atestar que, no Agrupamento que lidera, o
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trabalho colaborativo é uma prática que existe há vários anos e que não foi reforçada pelo
AAE. Este foi, aliás, o único RF que assinalou de forma objetiva que uma das fragilidades
do Agrupamento era a falta de trabalho colaborativo entre docentes e D1 o único
interlocutor a afirmar de forma perentória que o AAE não reforçou esta prática: “Muito
sinceramente não [foi reforçado]. Ele já era forte e manteve-se”.
Id também não se compromete com uma posição determinante relativamente ao
impacto do AAE no pulsar de formas de trabalho colaborativo: “Nós fazemos para que
seja, mas, de facto, como lhe disse há pouco, em muitas das escolas nós vamos embora e
eles abandonam os processos, nem sequer interiorizaram nem internalizaram estes
procedimentos e, portanto, eu não posso garantir que saia reforçada”. O interlocutor
mostra-se preocupado com a longevidade do modelo de escola que atualmente
conhecemos, referindo que apresenta um terreno pouco propício ao crescimento e
implementação de práticas colaborativas entre docentes:
Temos de trabalhar colaborativamente, mas não tem sido fácil. A escola vai ter de
mudar, não podemos estar sempre a queixar-nos. Eu acho que a escola nestes moldes
qualquer dia desaparece, tem tendência a desaparecer. Agora, infelizmente, ainda há
muita competição. Em vez de colaboração, há concorrência, as notas, a pressão, não
sei como é que vamos articular isto tudo. Eu penso que qualquer dia nem vão ser
precisos exames, não farão falta. Precisamos é de ter aprendizagens importantes e de
qualidade, isso é que importa e a escola vai ter de ir por aí. Eu acho que esta escola,
como a conhecemos, está para acabar, não é disto que precisamos (Id).

Os discursos dos participantes enfatizam a ambiguidade das suas perceções relativamente
aos objetivos da organização, à imprevisibilidade da ação humana e à incerteza quanto
aos efeitos das decisões tomadas por alguns, evidenciando que não é o facto de uma
decisão ser tomada que uma ação será acionada.
Percebe-se uma maior abertura ao desenvolvimento de um trabalho colaborativo
entre docentes sem que, contudo, se possa atestar o impulso dado pelo AAE para este fim.
O discurso da maioria dos diretores e inspetores apresenta uma realidade onde os docentes
tendem a reconhecer a importância do trabalho colaborativo, apesar de o considerarem de
difícil execução prática pela incompatibilidade de horários e pela predominância de
culturas profissionais eminentemente competitivas e individualistas que não permitem a
abertura que este tipo de prática necessita.
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5.4. O impacto do AAE na adoção de práticas pedagógicas inovadoras
Para além do impacto da atividade nas práticas de trabalho colaborativo e nas
práticas supervisivas entendemos que seria importante perceber as perceções dos
diretores a respeito da forma como os professores se apropriam das orientações dadas
pela Equipa de Acompanhamento e de que forma melhoram as suas práticas.
Para D1 não foi especificamente o AAE que impulsionou a alterações da prática
letiva. Do ponto de vista deste respondente essa missão coube ao Plano de Melhoria
elaborado na sequência da AEE, e do Plano de Sucesso Escolar que diz terem sido
documentos nos quais os professores, pela proximidade e envolvimento, se reviam e com
os quais se identificavam. “A questão do acompanhamento foi um bocadinho manter
aquilo que estava a ser feito. Foi reforçado, mas foi manter aquilo que já estava a ser
feito” (D1). Na opinião de D2 as alterações à prática letiva também não são evidentes.
Para o diretor a apropriação, por parte dos docentes, das orientações da Equipa de
Acompanhamento não foi “correto, nem incorreto”. Reconhecendo que as alterações não
são instantâneas e que demoram o seu tempo, o diretor afirma que alguma alteração das
práticas vai havendo, apesar de “mais lenta do que aquilo que seria desejável” (D2).
Procuramos informações acerca desta questão nos RF da atividade e no item
referente à existência de “Práticas pedagógicas inovadoras, em contexto de sala de aula,
com impacto nas aprendizagens”, transversal aos RF de todos os AE, pode ler-se a
informação que apresentamos no quadro abaixo:

Quadro 14: Práticas pedagógicas inovadores identificadas pela IGEC, em contexto sala
de aula, e com impacto nas aprendizagens
AE

1

2
3

4

Práticas pedagógicas inovadoras, em contexto de sala de aula, com impacto nas
aprendizagens
Decorrente das ações de melhoria e da adoção do planeamento estratégico foram
identificadas melhorias nas dinâmicas do Agrupamento, nas práticas de avaliação formativa,
na monitorização dos processos e dos resultados e na utilização de ferramentas digitais e
novas tecnologias. Porém, não foram registadas práticas pedagógicas inovadoras, em
contexto de sala de aula, com impacto nas aprendizagens.
Não houve práticas pedagógicas inovadoras. Apesar de se reconhecer a existência de
melhorias no trabalho desenvolvido, as mesmas obedecem ao expectável.
A utilização da plataforma K, no telemóvel pessoal do aluno, como recurso pedagógico que
fomenta o dinamismo motivacional e o impacto nos comportamentos e nas aprendizagens.
Apesar de se terem encontrado boas práticas, que merecem o destaque referido no ponto 2.,
e de se reconhecer a existência de melhorias no trabalho desenvolvido, que obedecem ao
naturalmente expectável para as ações desenvolvidas, ainda não se considera estarmos
perante práticas pedagógicas inovadoras.
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5

Não se verificaram práticas pedagógicas inovadoras em contexto de sala de aula

Fonte: RF de cada um dos AE.

Pelos dados apresentados constatamos que a IGEC reconhece apenas a adoção de práticas
pedagógicas inovadoras no AE3, apesar de nos AE1, 2 e 4 se identificar a existência de
melhorias no trabalho desenvolvido. Estes dados fazem-nos crer que, em contexto sala de
aula, poucas alterações hão-de ter ocorrido como, de resto, nos fazem acreditar as
perceções dos docentes no que respeita ao impulso do AAE para o planeamento das aulas,
a reflexão sobre os resultados académicos e a melhoria do comportamento dos alunos.
Para este grupo de profissionais o AAE não impulsionou melhorias no que toca ao
planeamento de aulas: 87,7% dos docentes assume essa posição:

%

%
discordo totalmente

9,2

discordo

78,5

concordo

12,3

Total

100,0

Gráfico 68: Com a atividade de AAE passei a planear melhor as minhas aulas

Para além disso, e apesar de mais divididos, os professores tendem a considerar que, por
influência do AAE, também não passaram a refletir mais sobre os resultados académicos
dos seus alunos, como comprovam os dados do gráfico seguinte.
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%

%
7,8
50,0
42,2
100,0

discordo totalmente
discordo
concordo
Total

Gráfico 69: Com a atividade de AAE passei a refletir mais sobre os resultados académicos dos meus
alunos

Uma posição mais concordante é apresentada quando em causa está o impacto do AAE
na melhoria do comportamento dos alunos. Como atesta o gráfico que seguinte, 92,2 %
dos professores considera que o comportamento dos alunos não melhora por influência
da atividade.
%

%
discordo totalmente
discordo
concordo
Total

14,1
78,1
7,8
100,0

Gráfico 70: Com as alterações impulsionadas pela atividade de AAE o comportamento dos alunos
melhorou.

Apesar da melhoria do comportamento dos alunos ser um objetivo transversal aos demais
objetivos da atividade, uma das áreas de intervenção do AE5 recaiu, exatamente, na
Atuação pedagógica ao nível do comportamento dos alunos para a qual se estabeleceram
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uma série de ações – preventivas169 e de combate170 – com vista à sua superação. Apesar
disso, os professores deste AE não reconhecem a existência de progressos. Como
observamos através do gráfico infra, 88,5% dos docentes considera que não houve
melhorias no comportamento dos alunos na sequência do AAE.

%

discordo totalmente
discordo
concordo
Total

%
12,5
75,0
12,5
100,0

Gráfico 71: Com as alterações impulsionadas pela atividade de AAE o comportamento dos meus alunos
melhorou (dados referentes ao AE5)

As perceções dos professores apresentam-nos uma imagem de uma atividade com
pouco impacto naquelas que são as suas principais áreas de atuação. Afirmam não terem
passado a trabalhar de forma mais colaborativa por implementação das medidas do PA,
não terem sido impulsionados/criados mecanismos de supervisão da prática letiva, não
terem passado a planear melhor as suas aulas ou a refletir de forma mais aprofundada
sobre os resultados dos alunos nem, tão pouco, referem terem notado melhoria no
comportamento destes.
Questionados sobre se consideravam ter havido mudanças na escola, na sequência
do AAE, as respostas foram consonantes com as posições anteriormente adotadas: a
maioria dos professores considera que não, como comprova o gráfico abaixo. A este
respeito um dos professores do AE1 assinala: “A atividade de AAE não melhora em nada
169

Síntese das medidas preventivas adotadas: reforço da ação articulada entre o Serviço de Psicologia e Orientação e os diretores de
turma no acompanhamento dos alunos com historial de indisciplina; maior envolvimento dos docentes que acompanham os alunos
mais indisciplinados através de Tutorias de modo a que sejam sensibilizados para a necessidade do cumprimento de regras; formação
dos docentes pertencentes ao Gabinete do Aluno e reforço da sua atuação de forma a que consigam construir pontes de diálogo com
os alunos, corrijam os seus comportamentos disruptivos e a sua repetição seja evitada; reforço da sensibilização dos encarregados de
educação para a necessidade de acompanhamento dos seus educandos; articulação organizada com as instituições de acolhimento de
menores em risco; reforço da articulação com a Segurança Social e Comissão de Proteção de Crianças e Jovens.
170
Algumas das medidas de combate à indisciplina no AE5 passaram pela criação e aplicação de um modelo de participação disciplinar
e de recolha de parecer por parte do diretor de turma; maior envolvimento dos conselhos de turma na definição de estratégias de
atuação perante a turma e/ou alunos específicos e no acompanhamento das situações disciplinares; retirada do diretor de turma do
circuito da primeira comunicação das situações disciplinares, fazendo com que o diretor seja diretamente informado pelo autor da
participação disciplinar; acompanhamento próximo do diretor sobre as turmas em que se regista uma incidência maior de atos de
indisciplina; aplicação de medidas sancionatórias de forma mais imediata.
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as práticas pedagógicas, só modifica a parte burocrática. A importância da atividade de
AAE é irrelevante para mudanças nas práticas pedagógicas” (AE1 – P15).

%

%
discordo totalmente
discordo
concordo
concordo totalmente
Total

6,2
52,3
40,0
1,5
100,0

Gráfico 72: A atividade de AAE despoletou mudanças na escola

Como expressa o gráfico abaixo, as mudanças reconhecidas pelos docentes são a um nível
administrativo, o que distancia o AAE do cumprimento dos objetivos para ele traçados:
54,7% dos docentes é de opinião de que as alterações impulsionadas pelo AAE são
maioritariamente administrativas.

%

%
discordo totalmente
discordo
concordo
concordo totalmente
Total

3,1
42,2
48,4
6,3
100,0

Gráfico 73: A atividade de AAE só leva a mudanças a nível administrativo

Apesar do pouco reconhecimento dado impacto desta atividade, os docentes
referem que as orientações deixadas pela inspeção não são completamente desadequadas
às práticas, às turmas e aos contextos de cada escola (gráfico 74). Informação que dificulta
a compreensão das posições assumidas relativamente ao impacto da atividade. Será a
relação entre os grupos de profissionais a principal responsável pelo entrave que parece
existir para a adoção de medidas que levem à melhoria?
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%

discordo totalmente
discordo
concordo
concordo totalmente
Total

%
1,5
52,3
44,6
1,5
100,0

Gráfico 74: As orientações da equipa de inspetores no âmbito da atividade de AAE foram adequadas às
minhas práticas/turma/contexto

Apesar de não identificarem efeitos negativos, os inspetores são cautelosos nas
posições que adotam a respeito do impacto da atividade. Como precisa Id, “isto não está
estudado. […] eu não sei se de facto surtiu os efeitos desejados de forma completa, se
aquela semente foi continuada e integrada. Se teve impacto e se perdurou…” (Id). Do
ponto de vista de Ic, o maior ou menor impacto da atividade depende das lideranças das
escolas: “Agora, depois disso, o impacto que isso tem, as dinâmicas das diferentes
organizações dependem muito das lideranças. Apesar de nós sentirmos que poderia ter
maior impacto, mas depende muito mais de quem lá está, do tipo de liderança que temos”.
Perante a falta de estudos que analisem cada um dos AE intervencionadas, não
podemos pronunciar-nos com exatidão sobre o seu impacto. Do mesmo modo que não
consideramos adequada a tomada de posições a partir dos resultados dos questionários de
satisfação que a IGEC solicita às escolas no final de cada atividade pois, como já antes
referimos, o sucesso neles plasmado considera apenas a opinião do diretor. Para que
pudéssemos atestar o êxito desta atividade teríamos de proceder a um estudo longitudinal
no seio de cada um dos AE de modo a percebermos se a comunidade escolar se tinha
apropriado, efetivamente, dos princípios e das competências associadas ao planeamento
da ação estratégico que permite um trabalho autónomo. Na perspetiva de Id essa tarefa
poderia ser da responsabilidade da IGEC: “seria interessante a inspeção avaliar e fazer
esse trabalho [de verificar] se passados 3 ou 4 anos de nós lá não irmos, e se eles acharam
tão positiva esta metodologia do planeamento estratégico, verificar se eles a
implementaram noutros casos. Isso é que era interessante”. À semelhança, Ie atesta que
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“O impacto consolidado da coisa” só é possível através do acompanhamento dos “alunos
no tempo, através da observação de um corte de alunos e esse trabalho não é feito”.
Posto isto, somos de opinião de que as conclusões apresentadas pela IGEC no último
relatório da atividade (IGEC, 2018b) onde se leem afirmações como: “desenvolvimento
das ações muito consistente e generalizado” (p. 16); “A maioria das ações atingiu os
objetivos delineados” (p. 20); “elevado grau de consecução” (p. 21); “as ações foram
implementadas de forma muito consistente” (p. 22); “resultados positivos muito
expressivos” (p. 23); “A totalidade das ações realizadas […] foi desenvolvida de forma
muito positiva” (p. 24); ou “A opinião das escolas e dos inspetores é muito positiva quanto
à eficácia da atividade, sendo concordantes quanto aos ganhos decorrentes da
implementação das ações delineadas nos programas de acompanhamento” (p. 29), devem
ser analisados de com cautela, considerando um conjunto de outros fatores. Devemos ter
em atenção que estes “questionários [são] respondidos [apenas] pelos diretores dos
agrupamentos de escolas” (IGEC, 2018c, p. 28) e que pela distância destes sujeitos a todo
o processo do AAE, pode acontecer que as perceções que possuem sobre o impacto e a
pertinência da atividade, não sejam partilhadas pela restante comunidade escolar. Apesar
da avaliação “muito positiva” (IGEC, 2018c, p. 28) que a IGEC faz e do aumento
progressivo do número de ações de AAE no decorrer dos últimos anos, parece-nos
razoável que nesta avaliação fossem auscultados os demais elementos da comunidade
escolar, nomeadamente os professores responsáveis pela implementação das medidas ou,
até, os próprios alunos. Consideramos que pelo envolvimento alargado171 que a atividade
preconiza ter, centrar a avaliação do seu impacto e da sua pertinência num sujeito, dá-nos
uma visão muito limitada e muito parca dos reais impactos na melhoria da qualidade da
educação.

5.5. O impacto do AAE no reforço da autonomia das organizações educativas
Outro dos propósitos do AAE é o de “acompanhar os processos de melhoria
implementados por cada escola reforçando e fomentando a sua autonomia” (IGEC,
2015b, p. 7). Como tal, quisemos perceber que perceções têm os diretores a respeito do
Como se pode ler no último relatório de avaliação da atividade: “O trabalho dos docentes, individualmente e em equipa, bem como
das estruturas de coordenação e supervisão, têm uma atenção especial nesta atividade, uma vez que são determinantes nas
aprendizagens bem-sucedidas por parte dos alunos” (IGEC, 2018b, p. 9).
171
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impacto da atividade na autonomia da escola. As respostas são unânimes e corroboram
as apresentadas por Ferreira (2014a): a autonomia das escolas não é reforçada por ação
da inspeção.
Não (D1).
Não, penso que não. Não foi por aí que a nossa autonomia foi reforçada (D2).
Não, não… Nós o que fazíamos continuamos a fazer, mas com algumas melhorias
(D3).
Não. A autonomia das escolas vale o que vale, é o que é. É a autonomia legislada…
(D4).
Se veio reforçar a autonomia da escola…? Só no sentido em que nos deu, forçou-nos,
entre aspas, a criar uma série de instrumentos e de mecanismos para ajudar àquilo que
é a nossa prática (D5).

Pela análise da informação apresentada no último Relatório Global da atividade
(ver gráfico 16), podemos observar uma percentagem de concordância considerável no
que toca ao impulso da atividade para a autonomia da escola: 76% das escolas considera
que o AAE fomentou a autonomia da organização. Apesar dos dados deste Relatório
dizerem respeito à opinião de todas as escolas intervencionadas no âmbito do AAE em
território nacional – o que, uma vez mais, torna pouco legítimo comparações desta
natureza – parece-nos que a elevada percentagem de escolas que afirma ter visto
aumentada a autonomia na sequência desta atividade é suficiente para que o façamos com
a devida ponderação, principalmente porque os dados que recolhemos nos dão conta de
uma imagem totalmente contrária. A questão da validade das respostas quando em causa
está o feedback dado ao mesmo organismo que é responsável pela implementação da
atividade pode ser, novamente, equacionada.
Uma perceção contrária à dos diretores têm alguns inspetores para quem a
autonomia das escolas é, efetivamente, reforçada. Para Ia, tal como defende Plowright
(2007), é reforçada na medida em que induzem “a reflexão crítica sobre as opções da
escola para que, com esse nosso contributo, ela possa prosseguir por ela própria,
melhorando o seu trabalho e, consequentemente, os seus processos e resultados”. Na ótica
de Ic a autonomia das escolas é reforçada uma vez que passam a “conhecer melhor os
seus problemas e [passam a] desenvolver estratégias adequadas, […] [otimizando] o
trabalho para as restantes ações de melhoria que venham a desenvolver”.
Perante as posições polarizadas das respostas dos diversos grupos de profissionais,
não podemos inferir que, por influência do AAE, a escola se aproprie de procedimentos
de reflexão e planeamento da ação estratégica ensinados e impulsionados pela equipa de
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inspetores, passando a trabalhar estrategicamente de forma autónoma. Assistimos a uma
tentativa, pelo menos retórica, de aumentar a autonomia das escolas através do reforço
das capacidades e competências dos atores educativos contudo, como atesta Carvalho, “a
máquina burocrática tem sido um entrave a esse propósito em grau semelhante aos
interesses da classe política que deixa de estar suscetível à democratização do poder assim
que o conquista, porque isso significará sempre uma limitação do seu poder” (2017b, p.
197).

5.6. Mudanças com prazo de validade? Perceções sobre a durabilidade das
alterações despoletadas pelo AAE
Apesar de não podermos atestar a existência de grandes mudanças práticas
decorrentes do AAE, quisemos perceber qual a solidez e durabilidade das que,
eventualmente, pudessem ter ocorrido. As perceções dos professores são esclarecedoras:
68,2% dos participantes considera que as mudanças que possam ter sido despoletadas
pelo AAE não são sólidas nem duradouras.

%

discordo totalmente
discordo
concordo
Total

%
6,3
61,9
31,7
100,0

Gráfico 75: As mudanças consequentes da atividade de AAE são sólidas e duradouras

Ainda assim, e apesar da maior dispersão, a maioria considera que as alterações
impulsionadas duram mais tempo do que o de permanência da inspeção na escola. Como
evidencia o gráfico seguinte, 59,4% dos docentes considera que as alterações se mantêm
para além do tempo de duração da atividade.
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%

%
discordo totalmente
7,8
discordo
51,6
concordo
40,6
Total
100,0

Gráfico 76: As mudanças consequentes da atividade de AAE duram o tempo em que a inspeção está na
escola

Procuramos ainda perceber as perceções dos participantes acerca da relação e
influência que o tempo de duração da atividade tem na constância e na solidez das
mudanças despoletadas. A este propósito, 81,3% dos docentes considera que não é o facto
de a equipa de inspetores prolongar a sua estada nas escolas que vai fazer com que as
mudanças sejam solidificadas:

%

%
discordo totalmente
discordo

17,2
64,1

concordo
concordo totalmente

17,2
1,6

Total

100,0

Gráfico 77: A equipa de inspetores deveria estar mais tempo na escola para que as mudanças fossem
solidificadas

No mesmo sentido, mais de metade dos docentes (54,7%) julga não ser necessário haver
um apoio mais contínuo por parte dos inspetores, como comprovam os dados
apresentados no gráfico infra.
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%

%
discordo totalmente
discordo
concordo
concordo totalmente
Total

3,1
51,6
40,6
4,7
100,0

Gráfico 78: Deveria haver um apoio mais contínuo por parte da equipa que desenvolve a atividade de
AAE

Divididos, mas em harmonia com as posições antes assumidas, a mesma percentagem de
professores (54,7%) mostra-se satisfeita com o número e duração das intervenções
programadas. Para pouco mais de metade os 3 dias de cada uma das 3 intervenções são
suficientes para que haja melhorias na escola, como determina o gráfico que se segue.

%

%
discordo totalmente
discordo
concordo
concordo totalmente
Total

12,5
32,8
51,6
3,1
100,0

Gráfico 79: O tempo que a equipa de inspetores passa na escola é o suficiente para que a escola melhore

D4 e D5 corroboram as posições apresentadas, atestando que as alterações impulsionadas
pelo AAE não são sólidas nem duradouras:
Não, de todo. Não, se não houver depois uma ação. Primeiro, se chegarmos ao fim e
não se revelar pertinente e continuarmos a insistir que tem de ser implementado, ponto
final, não dá resultado (D4).
O acompanhamento dessas três intervenções não é suficiente para o enraizamento
porque para criar raízes é preciso muito mais tempo. Voltamos a dizer, estamos a lidar
com a parte mental, com a mentalidade das pessoas no desempenho das suas funções
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e muitos deles são, e sabem, que são bons no que fazem. E quando uma pessoa se
sente segura e acha que está a fazer bem, não está assim tão recetiva a mudar muito.
É preciso dar-lhe tempo e é preciso ir mantendo a sua realização e a sua execução
(D5).

Para Ic o tempo destinado ao desenvolvimento desta atividade também não é o suficiente
à plena aquisição das competências propostas pois “a escola não teve capacidade de
absorver a metodologia”. Para além do fator temporal, o inspetor aponta para as
inconsistências próprias das organizações educativas: “a própria organização da escola
muda e, se mudam as pessoas que trabalharam connosco, perde-se, naturalmente [o
trabalho até aí feito]”. Uma opinião não muito distante possui Id para quem não é o facto
de os inspetores estarem mais tempo nas escolas que impulsionará as escolas à melhoria.
Para o interlocutor, o “que pode fazer a diferença são as lideranças. Estar à frente de uma
estrutura intermédia ou numa direção alguém que tenha uma forte liderança pedagógica
faz toda a diferença. Não é por lá ir a inspeção que a escola vai mudar muito” (Id). O
inspetor acredita que o trabalho que desenvolve tem contribuído “para que alguma coisa
possa melhorar, mas muito devagar” Como afirma,
Nós podemos lançar a semente, mas depois se não encontrar condições favoráveis
para se desenvolver, não se desenvolve. Se houver alguma cultura cristalizada, alguém
que esteja sempre a puxar para trás, um diretor ou uma diretora que esteja sempre
embrenhado(a) nos seus papéis e a gerir o dia-a-dia, que não tenha uma visão global
da escola, que não saiba exatamente qual é o projeto e para que lado quer ir, não há
nada que resista. Nem a inspeção, nem ninguém. A mudança tem de ser de dentro,
tem de partir de dentro (Id).

Pressuposto defendido por Canário ao atestar que “As reformas impostas ‘de cima’
produzem mudanças formais, mas raramente transformações profundas, duráveis” (1991,
p. 6).

Em síntese: o impacto do AAE naquelas que são as principais áreas-chave não é
reconhecido pelos participantes deste estudo. Assistimos à resistência dos professores
para a adoção de práticas supervisivas entre pares, expondo a dimensão política das
organizações educativas, os conflitos internos e as relações de poder entre atores. E pese
embora a preocupação por parte dos inspetores em afastarem a supervisão da prática letiva
que se tenta introduzir nas escolas por meio do AAE da que é trabalhada no âmbito de
práticas avaliativas, a desconfiança dos docentes mantém-se, obrigando a que sejam
adotados processos que não os definidos inicialmente, colocando em destaque a
capacidade adaptativa da organização, própria do modelo de sistema social e
(neo)institucional. Apesar de tendencialmente mais aceite pela comunidade docente, o
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impulso do AAE para a adoção de práticas de trabalho colaborativo também não é claro.
Para além disso, os participantes não identificam melhorias no que toca ao planeamento
de aulas por parte dos professores que atestam não terem passado a refletir mais
aprofundadamente sobre os resultados escolares dos seus alunos. A melhoria do
comportamento dos alunos por influência da ação de acompanhamento também não é
comprovada, resultados que contradizem e rejeitam as conclusões dos estudos de Campos
(2017) e de Reis (2017) antes apresentados.
Os discursos recolhidos enfatizam a ambiguidade das suas perceções no que diz
respeito à imprevisibilidade e incerteza dos efeitos das decisões tomadas pela Equipa de
Acompanhamento, corroborando a tese defendida por Carvalho (2017a) de que uma
decisão não implica necessariamente uma ação e, menos ainda, uma mudança.
Observamos que o pressuposto sustentado pela teoria do modelo de sistema social e
(neo)institucional de que qualquer decisão que seja tomada por uma parte influenciará as
restantes, nem sempre se verifica pois não tem em conta os conflitos que podem surgir
quanto à sua aceitação. Assiste-se à desvalorização das dimensões políticas e ideológicas
das organizações, incorrendo-se numa instrumentalização das decisões. Deste cenário
brota uma racionalidade própria legitimada pela diversidade dos sujeitos, balizada pelas
suas preferências e interesses. A individualidade de cada sujeito (ou grupo) é expressa na
tomada de posições individuais ou grupais que, como vemos, nem sempre refletem os
interesses da organização onde trabalham. Considerando a complexidade associada às
organizações educativas, reforça-se o argumento que defende que as mudanças,
desejando-se concretas e duradouras, necessitam de partir da vontade intrínseca dos
sujeitos que por elas serão afetadas. Recomendado seria que dos processos de decisão
fizessem parte aqueles que que por elas mais são afetados, eliminando-se a apologia à
subserviência própria da racionalidade formal.
Posto isto, pouco se pode atestar quanto à pertinência e impacto do AAE. Para
chegarmos a essa informação necessitaríamos de proceder a um estudo longitudinal no
seio de cada organização intervencionada que comprovasse, ou não, a apropriação dos
inputs introduzidos pela equipa de inspetores por parte da comunidade escolar. Como tal,
consideramos que a imagem que a IGEC exibe da pertinência e adequação desta atividade
às necessidades das escolas não é confiável pois sustenta-se numa base frágil que, do
nosso ponto de vista, não permite afirmações categóricas como as que são feitas em IGEC
(2018b).
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Perante o pouco crédito dado à atividade de AAE e às mudanças que seria suposto
serem despoletadas, analisemos o próximo ponto onde apresentamos as alterações que os
sujeitos propõem ao atual modelo, de forma a torná-lo mais eficaz.

6. Para um acompanhamento mais útil e significativo: propostas de alteração ao
atual modelo

Partindo do impacto pouco evidente que, do ponto de vista da maioria dos
participantes, esta atividade possui, são propostas algumas alterações que passaremos a
apresentar de acordo com a incidência de cada uma.

6.1. Calendarização
Para D1 “o número de visitas poderia ter sido um bocadinho maior”. De acordo
com o diretor, entre a primeira e a segunda visita “há um espaço muito grande” de tempo
que pode perturbar o entusiasmo dos envolvidos “porque é quando a gente começa a
trabalhar e quer que as coisas funcionem. Será que estamos a fazer bem? Depois, só
passados três ou quatro meses é que surgem novamente e uma pessoa está ali naquele
impasse”. D4 sugere, ainda, que a atividade seja projetada para um período de tempo mais
alargado e que envolva um maior número de professores interlocutores. A seu ver a
atividade deveria ser trabalhada ao longo de mais tempo “e não em três dias”.
Outra crítica tecida ao atual modelo prende-se com os já referidos timings de cada
intervenção e pela data de início da atividade. Id destaca a impossibilidade a que muitas
vezes se assiste de alteração de algumas dinâmicas das escolas por serem sugeridas numa
altura em que a alteração num campo de atuação influencia e implica a alteração de outros
e isso, acrescenta, torna-se inviável. Como refere, “uma determinada ação implica uma
alteração na organização da escola, um horário diferente…isso já não é possível porque
em janeiro já está tudo organizado. O que é que pode mudar? Se calhar, pensar nesta ação
com a escola quando ela se prepara para fazer os seus projetos, era melhor” (Id). A
realidade apresentada pelo interlocutor referente à determinação das datas a tão longo
prazo revela uma ideia de escola mecanizada, como se as necessidades e os problemas
observados na primeira intervenção permanecessem inalteráveis e fossem passíveis de
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controlo através de uma programação rigorosa. Esta opção não considera as alterações
que diariamente ocorrem dentro da escola, não considera a impassividade dos sujeitos
que dela fazem parte, a sua imprevisibilidade e heterogeneidade. A rigorosidade do
calendário desta atividade pode proporcionar a determinação de soluções que nem sempre
coincidem com os momentos em que os problemas precisam ser resolvidos podendo ser
tomadas decisões que não contribuem para a resolução dos problemas. No limite, como
refere Hatch (1997), poderá dar-se o caso de nunca virem a ser resolvidos ou de serem
propostas soluções a situações que não constituem, efetivamente, um problema.
Considerando o caráter dinâmico e instável de uma organização educativa, uma solução
adequada à resolução de um problema identificado num determinado momento pode
deixar de o ser num momento seguinte. Para além disto, Id considera que a forma
apressada com que tudo tem de ser pensado e executado pode prejudicar o sucesso da
atividade: “o PA não se fazia assim numa corrida, era algo que se ia construindo mais
devagar […] é muito apertado em termos de tempo, de timing” (Id). Referindo-se a
ocasiões onde os professores interlocutores pedem para sair do processo, afirma:
“Assiste[-se] ao pedido dos professores interlocutores de serem retirados do processo,
eles ‘chorarem’ e irem pedir ao diretor para os retirar. Mas os que vêm depois estão nas
mesmas situações”. Situação que diz ver repetida “em mais do que uma escola”. O
interlocutor fala de agendas que não estão compagináveis e de como essa realidade pode
gerar problemas graves. A realidade apresentada por este interlocutor faz-nos refletir
sobre a liberdade dos docentes para aceitarem, ou não, o cargo para o qual são nomeados.
Como defende Rosseau a liberdade do homem não “consiste em fazer o que quer, mas
sim em nunca fazer o que não quer” (2014, p. 95). Como tal, poderemos afirmar que os
professores são sujeitos efetivamente livres no âmbito das organizações educativas?
Podem, estas organizações, definir-se como democráticas enquanto estes cenários
fizerem parte da sua realidade? O estarmos perante processos decisórios regulados por
exigências técnicas e racionais, representados socialmente como “uma decisão
praticamente ‘sem escolha’, uma vez identificada a ‘escolha ótima’ e os ‘meios ótimos’”
(Lima, 2007, p. 45), parece ser bastante limitativo da concretização de objetivos desta
natureza.
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6.2. Participação e envolvimento dos docentes
Para um dos docentes o AAE deveria “Motivar os professores” (AE2 – P56). E,
para outro, o AAE deveria ser “mais centrado nas realidades e nos problemas existentes”.
Deveria ser “Menos burocrático e [possuir] mais interação genuína com a comunidade
educativa” (AE5 - P90).
D2 sugere o término da atividade com uma reunião geral entre a equipa de
inspetores e todos os professores da escola, de forma a que o trabalho seja “exposto para
toda a escola com a intervenção deles [inspetores]”. Para o diretor esta alteração poderia
estreitar relações entre os envolvidos, traria “mais impacto” e, acrescenta, talvez pudesse
proporcionar uma compreensão mais profunda sobre “o papel dos inspetores nesta ação
de acompanhamento. Não haveria tanto aquela clivagem entre professor e inspetor” (D2).
D3 sugere a partilha de boas páticas da equipa de inspetores com a comunidade escolar.
Para o interlocutor “As equipas inspetivas passam por tantas escolas, veem tantas coisas
boas e tantas menos boas que seria importante dizerem às escolas: Olhe que o
Agrupamento X, se calhar numa situação análoga, fez isto e está a resultar” (D3).
Acrescenta que “o que mais custa é andar à procura de uma solução que se calhar está ali
ao lado e que nós nem sequer temos conhecimento” (D3). D4 volta a reforçar a
importância que atribui à diversificação da composição do grupo enviado pela IGEC. Para
o interlocutor, deste grupo deveria fazer parte “alguém que não inspetor”, de modo a que
se criasse uma equipa multidisciplinar constituída por elementos “ligados à pedagogia e
à didática”, à semelhança do que acontece com as equipas responsáveis pelas avaliações
externas.
Para D4 o PA deveria ser realizado “junto dos departamentos, junto dos grupos
disciplinares. […] Não ser um professor, mas ser o grupo disciplinar a delinear a
estratégia com a qual se identifica mais”. Esta alteração, assegura, evitaria que os
professores interlocutores se sentissem numa “posição muito ingrata” por trabalharem “o
dobro dos outros” e ainda poderem ouvi-los dizer: Pois, mas a culpa foi tua, não foste tu
a negociar? Tu é que disseste que sim”. Corroborando a posição do interlocutor
relembremos as considerações de Bolívar quando afirma que “a melhoria das escolas não
resulta tanto da implementação eficiente e fiel do programa curricular, elaborado e
implementado externamente, quanto do compromisso partilhado, nos contextos
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reflexivos de deliberação educativa, sobre o qual vale a pena ensinar e através da melhor
forma que os alunos podem aprender” (2012, p. 160).

6.3. Alteração de procedimentos
Os inspetores também fazem notar o seu descontentamento com alguns princípios
orientadores da atividade, assinalando a necessidade de serem feitas mudanças – “tem de
haver mudanças” (Ic) “algumas de fundo, outras nem por isso” (Ia). Este grupo de
profissionais concorda com a posição de Ic para quem é fundamental uma reformulação
e atualização da atividade pois, como avisa, “se não as escolas cansam-se e os próprios
inspetores também se cansam de fazer o mesmo tipo de trabalho”. Para Ia a alteração do
foco da atividade para áreas “mais abrangentes e que ultimamente são consideradas mais
pertinentes – nomeadamente na diferenciação pedagógica, na partilha de boas práticas em
contexto sala de aula, no perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória, na
flexibilização e contextualização curricular” – incitaria melhorias qualitativas nas escolas,
na medida em que contribuiria “para um plano estratégico global da escola” uma vez que
são áreas que “exigem algumas alterações das práticas pedagógico-didáticas”. Em última
instância, sugere que esta atividade poderia até fundir-se com outras do Programa de
Acompanhamento. Na mesma linha argumentativa, Ic destaca a necessidade de a
atividade ser “otimizada”, sugerindo que esta “fosse realizada em conjunto com outras
atividades do [Programa] de Acompanhamento”. Para o inspetor, as atividades deste
Programa são “muito estanques” e deveriam ser pensadas de forma a encontrar relação
entre si, uma relação simbiótica onde todas usufruíssem umas das outras. Id tece duras
críticas ao atual modelo do AAE. Do ponto de vista deste profissional as alterações
deveriam começar pela metodologia associada à preparação dos inspetores para a
atividade, nomeadamente pela metodologia usada para a análise da realidade de cada
escola. Para o interlocutor os documentos oficiais da escola analisados antes de uma
intervenção não “mostram aquilo que de facto [ela] é”. Como tal, afirma que seria
importante “ter um conhecimento muito mais real em termos de resultados” para que
pudesse “ter uma perceção não com base naquilo que os outros dizem, mas a partir
daquilo que os outros dizem, poder fazer a minha própria observação e, só a partir daí, é
que se faria o Programa [de

Acompanhamento]”. A possibilidade de criar um
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“conhecimento mais profundo” que permitisse a identificação real das fragilidades de
cada organização e, posteriormente, proceder a uma priorização adequada da ação, é o
que Id reivindica.

Em síntese: as alterações propostas pelos diversos sujeitos participantes assentam
maioritariamente na metodologia desta atividade. Oscilando entre a necessidade de um
maior envolvimento da comunidade escolar, a flexibilização das datas e do número de
dias, a adequação da formação da equipa da IGEC e os critérios (pouco rigorosos) da
nomeação dos professores interlocutores que, por vezes, são forçados a aceitar essas
funções contra sua vontade, todos os intervenientes perspetivam alterações ao atual
modelo de acompanhamento, tornando-o mais significativo.
Percebe-se que as propostas de alteração e os respetivos argumentos mobilizados
pelos participantes veem corroborar e validar as reflexões que temos realizado ao longo
deste capítulo, nomeadamente, as relacionadas com a urgência de uma calendarização
menos rígida que responda às necessidades dinâmicas e mutáveis próprias das
organizações educativas; as relacionadas com a necessidade de um maior envolvimento
da classe docente; e as relacionadas com determinadas características procedimentais
como, por exemplo, a suavização da rigidez dos limites das áreas de intervenção da
atividade tornando-a mais abrangente e proveitosa, ou as relacionadas com a metodologia
estipulada ao estudo da organização educativa por parte dos inspetores antes da primeira
intervenção.
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Conta Saramago que, em tempos, um homem pediu a um rei um barco para que
pudesse partir em busca de uma ilha desconhecida. Mas
Que ilha desconhecida, perguntou o rei disfarçando o riso, como se tivesse na sua
frente um louco varrido, dos que têm a mania das navegações, a quem não seria bom
contrariar logo de entrada, A ilha desconhecida, repetiu o homem, Disparate, já não
há ilhas desconhecidas, Quem foi que te disse, rei, que já não há ilhas desconhecidas,
estão todas nos mapas, Nos mapas só estão as ilhas conhecidas (2019, p. 4).

Apesar da inicial recusa do rei, o homem insiste no seu pedido e ameaça não sair da frente
do castelo enquanto não for atendido, pelo que o rei acaba por lhe ceder a embarcação.
Ao longo da sua imaginária e estática viagem, acompanhado de uma mulher que
entretanto se lhe junta, o homem do barco assegura “Que é necessário sair da ilha para
ver a ilha, que não nos vemos se não saímos de nós” (2019, p. 10) e, com este mote, inicia
a busca daquela que ainda não tinha sido descoberta, daquela que ainda não constava nos
mapas e que ainda não havia sido catalogada. Terão eles encontrado a ilha desconhecida
numa realidade onde aparentemente todas já haviam sido mapeadas? Este conto de
Saramago, pela forma simples como é escrito, carregado de simbolismos, apresenta uma
realidade por nós vivida ao longo desta viagem de três anos, desde o início da elaboração
deste trabalho. Partimos com a certeza de encontrar uma ilha não antes descoberta, num
cenário onde todas pareciam já ter sido encontradas. Partimos do estudo de mapas por
outros traçados (aqui apresentados nos capítulos de enquadramento teórico) e
ultrapassadas as incontornáveis e imprevisíveis tempestades, chegarmos, finamente, à
ilha não mais desconhecida.
Aqui apresentamos os mapas e os caminhos percorridos ao longo desta viagem.
Revisitaremos os conteúdos essenciais que compõem cada uma das partes deste trabalho
para que, de uma forma holística e articulada possamos conhecer da forma o mais
completa e segura possível a ilha que inicialmente era desconhecida, e possamos
responder à questão que nos guiou até aqui.
Recordemos, então, que no primeiro Capítulo abordamos o tema da qualidade da
educação e o papel que a Inspeção da Educação possui no seu garante e promoção.
Realizamos uma aproximação conceptual da noção de qualidade em contexto educativo,
procurando uma definição sólida e coerente. Nesta demanda, verificamos que este
conceito pode ser analisado e entendido a partir de vários ângulos: pelo da adequação das
estratégias aos objetivos institucionais ou em função de um currículo em mudança. É um
conceito intimamente relacionado com a vida dos cidadãos e com o seu bem estar
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havendo um conjnto de variáveis, intra e extraescolares, que interferem na qualidade,
nomeadamente a conceção que eles próprios têm do conceito. Trata-se de um conceito
político (Gadotti, 2013) que se altera em dependência do contexto. Delimitado o conceito,
abordamos a qualidade da educação como uma preocupação partilhada por organismos
nacionais e internacionais. Observamos que esta preocupação varia de acordo com o
contexto e o enquadramento social, político e histórico de cada país, concluindo-se que,
para além de político, este é também um conceito que varia de acordo com o momento
histórico onde se encontra. Entre preocupações de natureza economicista, mercantilista
ou mais humanista, passamos o foco pelas políticas educativas portuguesas e
apresentamos o panorama nacional no que respeita às preocupações dos Governos
Constitucionais dos últimos 25 anos com a promoção de uma educação de maior
qualidade. Desta análise percebe-se que a missão da escola pública portuguesa continua
a ser objeto de indefinições e contradições assistindo-se a uma volatilidade legislativa que
nos faz acreditar que um dos problemas na educação não é a “falta de inovação e
iniciativas, mas sim a presença de demasiadas prioridades fragmentadas, que se vão
organizando pouco a pouco e que rapidamente se alteram” (Bolívar, 2012, p. 41) de
acordo com as ideologias partidárias que ocupam o Governo. Posteriormente abordamos
as consequências da ausência de qualidade no sistema educativo para outros setores da
sociedade, constatando os esforços de diversos países na criação de organismos cuja
responsabilidade principal é a de garantir o cumprimento de padrões altos de qualidade
no ensino que se ministra. Organismos que, em muitos casos, são designadas por
inspeções da educação e cujo trabalho foca, essencialmente, a melhoria da qualidade da
educação, estabelecendo a ponte entre as escolas e a tutela. Seguimos com a apresentação
de indicadores de qualidade educativa resultantes da revisão e análise documental de
abordagens teóricas, orientações e estratégias de avaliação que servem de ponto de partida
para o planeamento e realização de processos de avaliação da qualidade. Concluiu-se que,
dada a complexidade dos sistemas educativos no geral, e das escolas, em particular,
nenhum indicador é capaz de oferecer uma imagem suficientemente clara da realidade,
obrigando a que os seus responsáveis analisem cada organização educativa à luz dos
indicadores estipulados não só pelos organismos nacionais e internacionais como,
também, à luz das informações provenientes de outras fontes como, por exemplo, as
obtidas na sequência de autoavaliações pois serão informações mais permeáveis a fatores
externos, de contexto, políticos e sociais que em muito valorizarão a fiabilidade e a
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validade dos resultados. Conclui-se com um enquadramento da organização inspetiva
enquanto organismo responsável pelo garante da qualidade da educação e com uma
abordagem aos processos de avaliação das escolas enquanto instrumento de aferição e
melhoria da qualidade. Pudemos observar o lugar central que a avaliação ocupa no
processo de conhecimento (por parte da tutela) da realidade das organizações educativas
e a forma como as torna mais aptas e eficazes. Não obstante, constatou-se a necessidade
de ampliar a participação da comunidade escolar nos processos avaliativos e sublinhouse a necessidade de se fortalecer a análise crítica da realidade das escolas, lutando-se por
uma educação democrática e emancipatória.
Na sequência do capítulo anterior e pelo lugar de destaque que a inspeção da
educação ocupa no garante de uma educação de maior qualidade, o segundo capítulo foi
dedicado exclusivamente a este organismo. Clarificámos o conceito de inspeção da
educação apresentando propostas teóricas de diferentes autores que situaram este
organismo em campos cujos terrenos fazem variar a forma como é percecionada e
entendida. Verificamos a existência de definições que posicionam a inspeção da
educação num campo cujo terreno é desafiado por uma sociedade dinâmica que exige
dos inspetores capacidades reflexivas, interativas e críticas, próprias de uma racionalidade
emancipatória. E definições que a posicionam num campo cujo terreno se assemelha a
uma realidade do tipo racionalista e técnico-instrumental, próximo de um universo
semântico mais relacionado com o da esfera económica e empresarial. Não obstante, foi
possível constatar a existência de aspetos comuns entre definições, nomeadamente a
existência de uma componente avaliativa que lhe está associada e que implica uma
melhoria do desempenho. Observamos que as inspeções são projetadas por forma a
garantir que os vários segmentos de uma organização educativa sejam constante e
consistentemente adaptados às metas estabelecidas, cumprindo com os padrões
estabelecidos pela entidade tutelar, independentemente da natureza dos meios utilizados
para atingir esse fim.
Prosseguimos com uma retrospetiva histórica da inspeção da educação em
Portugal ao longo de mais de dois séculos de existência. Apresentamos os avanços e os
recuos político-legais da sua criação, evidenciando a luta pela entrada de elementos do
sexo feminino no sistema inspetivo português. Realizamos uma caracterização deste
organismo refletindo sobre as suas especificidades e sobre a evolução das suas funções e
atribuições à luz das políticas educativas, apresentamos as atividades que desenvolve no
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âmbito dos diferentes Programas, os principais objetivos e a sua missão. Apesar de não
pretendemos a adoção de uma posição radical que posicione a inspeção num campo
puramente burocrático onde o pensamento dos inspetores é enfraquecido por influência
de uma racionalidade técnica que os limita, diminui e enfraquece, pudemos observar a
verticalidade do organismo, pautado pelos princípios da racionalidade que é imposta pela
divisão do trabalho, pela hierarquia dos cargos e funções e pela obediência às normas,
refletindo a organização burocrática preconizada por Weber (1971).
Num momento seguinte realizamos uma análise comparativa entre sistemas
inspetivos de diversos países, permitindo-nos construir uma teia de características e
especificidades que individualizam cada um deles e, paralelamente, possibilitando uma
maior e mais profunda compreensão do sistema inspetivo português. Verificámos que
nem todos os sistemas que são apelidados de inspeção operam de maneiras idênticas e
que o significado de inspeção escolar é interpretado de formas distintas em países
diferentes e, em alguns, são usadas outras terminologias para identificar organismos que
possuem exatamente as mesmas funções. Desta análise resultaram os principais fatores
impulsionadores de qualidade dos sistemas educativos e a definição das áreas onde este
organismo tem mais influência.
Lançamos, ainda, um olhar sobre a produção científica nacional e internacional
cujo foco recai sobre a inspeção da educação constatando-se que numa perspetiva
internacional muitas têm sido as investigações que têm dedicado a sua atenção a este
organismo. Verificámos que em Portugal o número de estudos empíricos em torno deste
tem crescido, nomeadamente em torno do efeito e impacto da avaliação externa que, no
plano teórico, surge como uma das atividades da inspeção que mais influencia o aumento
da qualidade da educação. Contudo o impacto positivo desta avaliação não é totalmente
comprovado levando a que a maioria dos estudos aponte para a necessidade de as escolas
serem mais acompanhadas na definição e implementação de processo de melhoria, na
promoção de atuações estratégicas face à resolução das dificuldades encontradas e na
reflexão sobre as práticas pedagógicas e o trabalho colaborativo entre os docentes. A
literatura analisada permitiu a formação de uma ideia mais clara sobre o lugar e o peso
do AAE na melhoria da qualidade da educação, justificando o foco que, no momento
seguinte, lhe demos.
Observamos que a necessidade de as escolas serem mais acompanhadas é uma
preocupação que, internacionalmente, data de 1937, das Conferências de BIE, cujas
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recomendações apontavam para a necessidade das funções de acompanhamento que os
inspetores deveriam assumir, mantendo uma relação próxima com os professores,
compreendendo-os e aconselhando-os dentro do respeito pela liberdade individual
(BUREAU, 1937). Verificamos que em Portugal esta também é uma preocupação que se
manifesta desde 1979 com o DL n.º 540/79, de 31 de Dezembro, ao serem requeridas ao
inspetor funções de acompanhamento da realidade educativa. Pese embora a antiguidade
desta questão, a literatura aponta para um acompanhamento insuficiente das organizações
educativas, comprovando-se que continua a ser uma preocupação secundarizada pela
tutela e pelos organismos inspetivos. Apesar desta realidade, pudemos perceber que a
inspeção portuguesa apresenta uma imagem bastante positiva e animadora do trabalho de
acompanhamento que, por cá, se tem realizado e que justifica o aumento gradual do
número de atividades deste Programa ao longo dos últimos anos.
Partindo das características e particularidades metodológicas da atividade que nos
propusemos estudar e considerando o palco da sua atuação – a organização educativa –
no terceiro capítulo analisamos a escola enquanto organização recorrendo ao modelo
síntese proposto por Ellström (1983) e ao modo de funcionamento díptico apresentado
por Lima (2001b). A abordagem multiparadigmática que aqui fizemos permitiu-nos
descrever várias interpretações possíveis da realidade educativa na certeza de que as
falhas que um modelo possa apresentar são compensadas pela visão interpretativa do(s)
outro(s). Esta perspetiva permitiu requerer teorias opostas e, a partir das tensões criadas,
fazer

surgir

outras

mais

extensivas

e

multifacetadas,

multidisciplinaridade do campo organizacional.

mais

adequadas

à

Concluímos este capítulo com a

convicção de que a ação organizacional consequente do AAE resulta de um
funcionamento fomentado pela conexão e/ou desconexão entre objetivos, estruturas,
atividades e recursos que, paralelamente, percorrem a dinâmica de cada organização,
numa relação de coexistência que a mantém em funcionamento. Fenómeno que nos
permite afirmar que a organização educativa não se encerra na singularidade das
características de um modelo é, antes, manifestação de um hibridismo impreciso “que se
confunde com as multirracionalidades que legitimam a complexidade da sua dinâmica
organizacional” (Carvalho, 2017a, p. 78). E esta parece-nos ser a forma possível de
conferir sentido à complexidade da dinâmica organizacional das escolas.
No quarto capítulo apresentamos e justificamos os fundamentos epistemológicos
e metodológicos eleitos para a realização este trabalho. Apresentamos a problemática da
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investigação, identificamos os objetivos e as questões de investigação que nortearam a
sua realização e que justificam os métodos e técnicas de investigação utilizados. Após
uma breve contextualização dos paradigmas de investigação e de situar o que se entende
por investigar no campo das ciências da educação, o texto reforça a proposta de trabalho
desta tese e oferece um panorama sobre o contexto de cada uma das unidades de análise.
No quinto capítulo apresentamos, analisamos e discutimos os dados. Refletimos
sobre os posicionamentos adotados pelos diferentes profissionais perante o objeto de
estudo e a forma como o compreendem percebendo-se que a sua interpretação varia de
acordo com a posição que cada sujeito ocupa no seio da organização educativa e, em
alguns casos, por influência das características próprias de cada uma. Este capítulo
dialoga com a construção teórico-metodológica que sustenta a tese, de modo a elucidar
alguns pontos de partida e outros pontos de chegada, em termos de conclusões.
Aqui chegados, e uma vez analisados e discutidos os dados recolhidos,
consideramos estar numa posição favorável à resposta de cada uma das subquestões
inicialmente traçadas, por forma a construirmos um quadro de perceções que sustente e
justifique a resposta à questão principal.
A propósito das perceções dos professores e dos diretores a respeito do trabalho
desenvolvido pela IGEC, e da perceção dos próprios inspetores a respeito das opiniões
que a comunidade escolar tem relativamente ao seu trabalho e à sua ação, é possível
concluir que, apesar tendencialmente positivas, surgem como uma questão sensível. A
maioria dos professores e dos diretores reconhece profissionalismo ao trabalho
desenvolvido pelos inspetores que, por seu lado, revelam uma atitude consciente quanto
à forma como o seu profissionalismo é percecionado pelos demais. Os docentes têm
dúvidas quanto à capacidade deste organismo impulsionar um ensino de maior qualidade
pois, o facto de assumirem papeis múltiplos é gerador de sentimentos de desconfiança
que bloqueiam ou dificultam os processos de melhoria da qualidade desejada. Para além
disto, afirmam que o trabalho da IGEC é maioritariamente administrativo/de gestão, está
mais direcionado para a resolução de questões administrativas e encontra-se afastando de
questões relacionadas com a prática pedagógica. Esta é, aliás, uma posição corroborada
por alguns inspetores e que encontra justificação no peso que o Programa de
Acompanhamento e o Programa de Controlo ocupam no plano anual de atividades da
IGEC. É indiscutível que o peso do número de ações do Programa de Controlo influencia
a forma como a IGEC é percebida pois, de acordo com o objetivo de cada atividade, a
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proximidade entre atores também vai variar, assim como a postura e o comportamento
dos envolvidos. Os inspetores reconhecem que o facto de a maior parte do trabalho que
desenvolvem ser de âmbito de controlo leva a que nem sempre sejam bem recebidos nas
escolas, mesmo quando a natureza das atividades é outra. Tal como afirma Ventura, “o
controlo é uma tarefa nunca acabada por quem o exerce” (2006, p. 175), dificultando uma
separação consciente das atividades da inspeção por parte da comunidade escolar.
O discurso de alguns diretores e inspetores revela que, não raras vezes, os
professores desconhecem a razão pela qual a inspeção está na escola, realidade que
concorre para o aparecimento de sentimentos de desconforto relativamente ao trabalho
por eles desenvolvido, para a adoção de posições de mais reservas e para o aumento do
distanciamento entre atores. Condição ampliada se considerarmos a componente
“subliminar, de medo, cada vez menos assumido, mas que nem por isso deixa de estar
presente na relação” (Ventura, 2006, p. 166) entre inspetores e professores. Contudo, esta
não é uma realidade experienciada apenas pelos docentes. Os discursos dos diretores
também revelam posicionamentos cuja justificação ora encontra fundamento nas
metodologias e formas de atuação de atividades de controlo e ação disciplinar, ora em
atividades de acompanhamento, tornando-se difícil analisar uma atividade de forma
individualizada. Apesar de considerarem que o foco da ação inspetiva está mais
direcionado para questões administrativas em detrimento de questões pedagógicas, e de
que as orientações propostas pelos inspetores não são adequadas à realidade das escolas
pelo distanciamento que têm ao ambiente organizacional, tanto os professores como os
diretores atestam a importância do trabalho por eles realizado. Do ponto de vista dos
segundos, a mais-valia associada ao trabalho da inspeção prende-se com o olhar externo
que trazem à organização, indutora de uma visão renovada da realidade e incitadora da
descristalização de comportamentos.
Apesar do olhar externo que pode resultar desta ação, tanto os docentes como os
diretores consideram que os julgamentos por eles produzidos dependem excessivamente
de dados, que são influenciados pela individualidade e pelos preconceitos de cada um e
que o foco da sua ação está em encontrar as falhas das escolas e não em ajudar as escolas
a melhorar de forma individual. Os inspetores atestam a pertinência da análise de
documentos na sua ação, expondo o pendor racional e burocrático da atividade pelo lugar
hegemónico dos documentos escritos. Os professores acrescentam que o facto de os
inspetores se encontrarem há muitos anos afastados da docência faz com que
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desconheçam as reais necessidades das escolas, tornando utópicos os objetivos e as
orientações que propõem. Apesar disso, este grupo de profissionais manifesta uma
necessidade de auxílio no campo pedagógico e didático, não ficando claro se consideram
que os objetivos do AAE não são cumpridos, devendo esta responsabilidade passar a ser
assegurada por outra entidade, eventualmente mais próxima da realidade das
organizações educativas; se ficam aquém das suas necessidades; ou se, apesar da distância
que assumem haver entre os inspetores e a realidade das escolas, esta posição surja por
não ser uma realidade que experienciem de todo, ainda que constitua um dos objetivos da
IGEC.
No que diz respeito à importância conferida por parte dos docentes e dos diretores
à atividade de AAE conclui-se que, não obstante considerarem que o foco da ação
inspetiva (mesmo no âmbito do AAE), está mais direcionado para questões
administrativas em detrimento de questões pedagógicas, e de que as orientações propostas
pelos inspetores não são adequadas à realidade das escolas pelo distanciamento que têm
ao ambiente organizacional, os atores educativos não deixam de reconhecer algumas
mais-valias ao AAE.
A maioria dos professores considera importante que a IGEC se debruce sobre
questões relacionadas com as desenvolvidas no âmbito do AAE e considera que os
inspetores são profissionais possuidores de capacidades promotoras e facilitadoras deste
tipo de trabalho. Apesar de não rejeitarem por completo a ideia de estabelecem uma
aliança com a IGEC, pois reconhecem que os inspetores possuem conhecimentos para tal,
os professores afirmam que esses conhecimentos nem sempre são com eles partilhados,
realidade que pode influenciar a falta de vontade de com eles se coligarem.
Partindo da ideia da inspeção como avaliadora e fiscalizadora (que apesar de
enfraquecida com o tempo continua a fazer-se presente nos relatos recolhidos), esta não
é uma posição que nos surpreenda. É possível que estes professores reconheçam aos
inspetores conhecimentos e capacidades úteis ao apoio da ação pedagógica sem que,
contudo, isso signifique que os consideram parceiros meritórios de uma aliança ou que
desejem trabalhar com eles. Tanto é que a maioria afirma que este tipo de apoio deveria
ser prestado por outro organismo. Os próprios inspetores reconhecem a pouca abertura
dos professores à realização de um trabalho de parceria.
Os diretores reconhecem que as mais-valias que podem ser retiradas do AAE estão
relacionadas com o olhar externo introduzido pela inspeção, indutor de uma visão
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renovada da organização educativa que pode concorrer para a descristalização de
comportamentos rotineiros que não seriam tão facilmente identificados pela comunidade
escolar, pela proximidade e familiaridade que têm para com a organização.
No respeitante à relação que se estabelece entre os inspetores e os atores
educativos no âmbito desta atividade, os dados dão-nos conta de uma relação distante e
pouco dialogada, muito em parte justificada pela estrutura metodológica rígida da ação
inspetiva e pela exigência dos objetivos que se propõe alcançar que não dão espaço a que
na prática se aja de acordo com o que exige a realidade. Estruturas metodológicas
motivadas pelo ideário tecnocrata onde caminhos automatizados, construídos sobre os
pilares da eficácia, da eficiência e da produtividade, descredibilizam a capacidade crítica,
criativa e transformadora tanto dos professores como dos inspetores, reduzindo-os a
sujeitos-objetos, executores de ações voltadas a objetivos por outros decididos.
A relação entre profissionais é marcada por sentimentos de ansiedade, de stress e
de desconforto que os docentes atestam vivenciar aquando da presença da inspeção o que,
por certo, enfraquecerá a confiança neste organismo, aumentando o cinismo e o
ressentimento sobre o processo inspetivo. Não obstante, o entendimento que os inspetores
têm relativamente ao impacto emocional da sua atuação junto da classe docente vai no
sentido contrário, podendo influenciar de forma negativa os resultados da sua ação pois,
ao desconsiderarem a possibilidade de existirem efeitos indesejados fruto da sua presença,
não terão em conta comportamentos estratégicos ou de fachada que possam ocorrer
durante a visita.
Partindo do pressuposto defendido pela maioria dos inspetores de que nem sempre
os docentes estão plenamente elucidados sobre a natureza das suas intervenções é possível
que as perceções dos docentes digam respeito à presença da IGEC numa perspetiva geral
e que aquilo que lhes pedimos – sentimentos experienciados especificamente no âmbito
da atividade de AAE – se confundam com os que vivenciam noutros contactos. A isto
acresce o facto de os inspetores desenvolvem, na mesma escola, atividades de natureza
opostas, despoletando e alimentando sentimentos de desconforto por desconhecerem que
tipo de intervenções a inspeção desenvolve a cada momento, levando-os a assumirem que
são todas de natureza controladora.
Para além disso, os docentes acusam os inspetores de, no âmbito desta atividade,
desenvolverem um trabalho pouco colaborativo, pouco negociado e pouco partilhado
(perceção corroborada pelos diretores). Uma imagem pouco concordante com aquela que
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a IGEC diz adotar, baseada numa metodologia de trabalho colaborativo e de proximidade.
Constatamos, pois, que a abordagem colaborativa e de proximidade diz respeito a uma
aproximação feita a um grupo muito reduzido de professores (três em cada AE), tornandose arriscado o uso destes adjetivos na sua classificação. É uma atividade pensada com
base num rigor burocrático e racional que desconsidera a dimensão informal das
organizações e eleva a ideia reducionista da monorracionalidade não só porque entende
que o trabalho conjunto entre os inspetores e três professores é suficiente para lhe conferir
o título de “proximidade”, mas, também, porque parte do princípio de que as decisões
tomadas pela Equipa de Acompanhamento serão ampla e consensualmente aceites pelos
demais atores, numa lógica de homogeneização dos indivíduos, considerados como uma
coletividade e não de uma forma individual. Importa termos presente que o facto de nem
todos os profissionais serem envolvidos no delineamento das estratégias constantes do
PA pode significar a existência de conflitos relativamente à sua aceitação o que, por certo,
enfraquecerá a harmonia desejada.
Os inspetores assinalam as dificuldades que sentem perante a necessidade de
ajustarem a atuação à natureza das múltiplas atividades de sua incumbência. Remetendo
essa atuação para as orientações estipuladas normativamente, permitem a projeção de
uma imagem dos inspetores como meros executores de ordens e orientações definidas e
determinadas superiormente, retirando-se-lhes a capacidade de iniciativa criativa e
transformadora. Uma imagem que expõe a hegemonia da racionalidade instrumental da
sua ação limitada por regras definidas por instâncias superiores perante os princípios da
hierarquia e os níveis de autoridade graduada que garantem a subordinação e o controlo
dos níveis inferiores. Recordemos a consideração de Ie quando, a propósito da dificuldade
que sente em lidar com as múltiplas funções, afirma agir de forma mecânica – “ligar um
[cabo] e desligar outro” – de acordo com o que está definido normativamente. Esta
posição pode, ainda, conflituar com a necessidade que os agentes educativos no terreno
sentem de uma abordagem personalizada e adaptada, que responda com eficácia às
exigências do meio. Realidade que, no caso de se verificar, pode justificar a resistência
dos docentes às ações da IGEC, particularmente ao AAE, por não reconhecerem nestes
profissionais capacidades adaptativas que tornem a sua ação significativa.
Consideramos que dada a singularidade de cada realidade educativa, uma atuação
deste âmbito requer atuações audazes, adaptadas e abrangentes, dificilmente predizíveis
por normativos, por mais detalhados que possam ser. E, pese embora o facto de
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compreendermos que a atuação dos inspetores tenha de se regular por orientações
superiores, consideramos que uma atuação mecânica dificilmente será uma resposta
legítima para um ambiente dinâmico.
Perceber em que medida a formação inicial e os conhecimentos demonstrados dos
inspetores influenciam a aceitação das suas orientações por parte dos atores educativos
foi outro dos nossos objetivos. A este respeito pudemos concluir que as perceções dos
diferentes grupos de profissionais varia bastante. Por um lado, os professores atestam de
forma muito clara o quanto consideram importante que a formação base destes
profissionais seja concordante com o Ciclo de estudos onde vão atuar. Por outro, os
diretores são menos perentórios e, apesar das incertezas, tendem a considerar que a
formação dos inspetores é adequada às exigências das tarefas a eles associadas. Para estes
profissionais, a formação base dos inspetores é colocada num plano secundário pois
essenciais são as características pessoais que permitem uma aproximação pessoal à escola
e à comunidade escolar. Do ponto de vista dos inspetores a formação que recebem é
suficiente e adequada. Para estes profissionais o que está em causa no AAE é o impulso
para um planeamento estratégico nas escolas e isso não está relacionado com a área da
sua formação base. Para eles, o AAE é direcionado para a superação de problemas muito
específicos cabendo, o delineamento da ação, aos professores das disciplinas em causa
enquanto especialistas na matéria.
Os dados recolhidos não nos permitem assegurar que a incompatibilidade da
formação dos inspetores com o Ciclo de estudos/área de conhecimentos onde vão atuar
descredibilize o seu trabalho. Contudo, é possível notarmos o desconforto sentido por
parte dos professores ao serem acompanhados por inspetores que possam não revelar
possuir conhecimentos específicos nessa área de conhecimentos.
As perceções dos participantes a respeito da metodologia associada ao AAE foram
analisadas a partir de três ângulos: preparação para a atividade/pertinência do aviso
prévio; nomeação dos interlocutores/participação dos professores; e traços e
particularidades da comunicação entre atores.
No que diz respeito à preparação para a atividade/pertinência do aviso prévio, os
dados apresentam-nos uma realidade onde as perceções dos envolvidos se posicionam em
polos (quase) opostos. Numa das extremidades, encontram-se os docentes cujas perceções
revelam a pouca importância atribuída ao aviso prévio por parte da IGEC. De acordo com
a maioria dos docentes, a preparação desta atividade é realizada, sobretudo, a um nível
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administrativo, não julgando necessário nem relevante o aviso que previamente a
inspeção faz junto das escolas. Na outra, encontram-se os diretores para quem o aviso
constitui um ato importante por permitir que a escola reúna os documentos requeridos
pela IGEC, agilizando e facilitando a posterior ação dos inspetores. Como referem, esta
é uma preparação especialmente administrativa que encontra foco na preparação de
documentos que deverão estar acessíveis aos inspetores aquando da primeira visita.
Constata-se que a responsabilidade desta preparação recai, fundamentalmente, sobre os
diretores que, não partilhando da opinião dos docentes, atestam a morosidade e exigência
deste exercício. O contacto privilegiado dos inspetores com as lideranças (de topo e
intermédias) pode justificar as posições dos diretores que voltam a expor a natureza
burocrática da atividade não só pelo lugar de destaque que os documentos escritos
ocupam ao longo de todo o processo como, também, pela sobrevalorização hierárquica
que é realizada ao serem preferencialmente envolvidos os profissionais cujas posições
ocupam lugares de maior visibilidade e poder.
As perceções dos professores e dos diretores relativamente ao foco dado à
preparação desta atividade são claras e versam, à semelhança de outras atividades da
IGEC, o campo burocrático da análise documental. Do ponto de vista dos inspetores, a
realidade não é muito diferente pois a preparação que fazem para uma ação deste âmbito
também está, essencialmente, relacionada com a leitura e análise dos documentos
orientadores de cada organização educativa, nomeadamente do Projeto Educativo, do
Regulamento Interno e do Projeto Curricular. Sob o pressuposto de harmonizar
procedimentos, os inspetores sublinham as orientações precisas que vigoram nos guiões
que orientam a atividade. Contudo, consideramos que por detrás da “harmonização de
procedimentos” pode esconder-se um processo de regulação da conduta dos inspetores a
quem se lhes nega uma racionalidade substantiva pela obrigatoriedade de obedecerem a
uma disciplina subordinada a protocolos rigorosos e detalhados definidos pela tutela.
Limita-se o aparecimento de uma racionalidade emancipatória, comunicativa e
democrática, não permitindo que adotem uma postura ativa e de efetivo envolvimento,
obrigando-os a uma ação supercontrolada por um bem maior – a produtividade e a
eficiência.
Pela importância atribuída à análise documental foi nosso propósito conhecer as
perceções dos participantes acerca da fidedignidade e transparência da documentação
analisada. Para os docentes, os documentos espelham com autenticidade a imagem da
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escola. Já a maioria dos inspetores – apesar de conscientes dos esforços movidos pelos
atores educativos no sentido de elaborarem documentos que retratem uma imagem o mais
próxima possível da realidade – reconhece que nem sempre cumprem essa finalidade,
justificando o aumento do número de dias da atividade reivindicado por alguns diretores
e inspetores que, como dizem, permitiria um conhecimento mais profundo de cada
organização educativa e confluiria na elaboração de um PA mais adequando e ajustado.
Limitado pela análise dos documentos oficiais das escolas, os docentes
consideram que as estratégias propostas pelos inspetores no PA revelam um
conhecimento pouco profundo da realidade das organizações, que a equipa de inspetores
não atende ao contexto e às particularidades da organização o que pode resultar num PA
desajustado, utópico e inatingível. Consideram que a análise realizada não traz uma visão
renovada sobre as forças e as fraquezas do processo de ensino e aprendizagem – posição
corroborada apenas por um diretor. Os restantes, por liderarem AE cujo AAE ocorreu na
sequência de uma avaliação externa, não partilham da mesma opinião e consideram que
essa questão foi atendida. Alguns inspetores responsabilizam os professores
interlocutores pela atenção que deve ser dada ao contexto das organizações educativas e
pela adequação/inadequação das sugestões por eles propostas. Contudo, voltamos a
relembrar Terrasêca ao apontar para o “lugar de poder” (2012, p. 117) ocupado pela
IGEC, capaz de, só por si, influenciar o rumo das escolas podendo acontecer que as
orientações sugeridas pelos inspetores não se adequem às realidades das escolas mas que,
pelo simples facto de também serem o organismo responsável pelo seu controlo e
avaliação, não sejam questionados nem contrariados. Na eventualidade de as suas
orientações e sugestões serem acatadas sem questionamento, pode dar-se o caso de haver
uma desadequação da ação e de, no limite, se agir de forma prejudicial para a escola.
A nomeação dos professores interlocutores e a participação dos docentes é outra
questão sensível relacionada com a metodologia da atividade uma vez que os
interlocutores são nomeados pelos diretores, de acordo com os critérios que os próprios
entenderem estipular o que, por si só, pode gerar incompreensões e rejeição por parte dos
restantes professores. Apesar de considerarem que os escolhidos não são os que possuem
relações mais próximas com o diretor – subentendendo-se a inexistência de relações
privilegiadas com determinados profissionais em detrimento de outros – os professores
não estão satisfeitos com a decisão do diretor percebendo-se que, na eventualidade de
serem eles os responsáveis pela nomeação, os interlocutores seriam outros. Os diretores
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defendem que o fator usado para a escolha destes elementos é definido de acordo com
adequação do perfil pessoal de cada um às exigências das tarefas que terão de
desempenhar que passa pelo dinamismo, pela capacidade de absorver informação e de a
transmitir de forma eficaz, e pela capacidade de reunir consensos e galvanizar o grupo
para conseguir executar as ações e as tarefas proposta. Os dados permitiram perceber que
os professores interlocutores, antes de terem sido nomeados para esta atividade, já se
encontravam a coordenar atividades cujo foco recaía na superação dos problemas
priorizados pela Equipa de Acompanhamento, revelando que as fragilidades assinaladas
e priorizadas já eram conhecidas e já estavam a ser trabalhadas. Esta perceção foi, aliás,
corroborada

por

todos

os

participantes.

Os

docentes

afirmaram

que

as

potencialidades/fragilidades assinaladas já eram conhecidas pela comunidade educativa
e que não foi o facto de terem sido assinaladas pela IGEC que fez com que fossem
debatidas de forma mais explícita e estruturada. Tanto os diretores como os inspetores
corroboram esta posição. Contudo, a ver dos inspetores, a mais-valia desta atividade está
no impulso para a adoção de uma metodologia de trabalho assente no planeamento da
ação estratégico e que a mais-valia por eles introduzida está no estímulo para a adoção de
práticas de reflexão crítica por parte da comunidade escolar.
O facto de os problemas identificados em cada AE já serem conhecidos, já estarem
a ser trabalhados e já terem docentes responsáveis associados pode justificar o
desconhecimento que um número tão elevado de docentes revelou ter quanto à existência
desta atividade. Partindo do princípio de que os problemas priorizados pela equipa
responsável pelo PA já haviam sido identificados, já estavam a ser trabalhados de modo
à sua superação, e que os professores responsáveis por essa tarefa não foram alterados
(tendo, coerentemente, sido nomeados para interlocutores), é provável que os restantes
docentes não se tenham apercebido de que novas orientações estivessem a ser
determinadas por outros sujeitos que não o colega que já antes era responsável por
orientações ao nível desse problema. É admissível que não se tivessem apercebido de que
a ação estivesse a ser implementada por orientação de elementos externos à escola nem,
tão pouco, que a associassem a diretrizes de um grupo de inspetores e professores
reunidos sob a alçada de uma atividade específica da IGEC. Legítimo é ainda que se
possa verificar que, pela fraca popularidade que a inspeção tem junto da classe docente,
a origem das diretrizes lançadas para superação das dificuldades seja omitida
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(propositadamente, ou não) para que não se corra o risco de não ser operacionalizada, de
encontrar obstáculos ou resistências à ação.
Ainda sobre a problemática da escolha dos professores interlocutores verificamos
que, à semelhança dos diretores, os inspetores consideram que esta questão é central para
o sucesso da atividade e o sucesso parece estar fortemente dependente da capacidade do
diretor nomear um docente mobilizador e motivador dos restantes colegas, que seja um
bom comunicador e que seja respeitado pela comunidade educativa. Daqui se depreende
que o grau de envolvimento dos docentes será proporcional à capacidade que os
professores interlocutores têm de os implicar e comprometer. Ou seja, o sucesso da
atividade dependerá, em grande medida, da escolha que o diretor fizer ao selecionar os
interlocutores e das características pessoais e socioemocionais destes elementos, fazendo
com que o sucesso dependa diretamente do perfil de liderança do diretor enquanto
responsável pela sua nomeação, percebendo-se o peso da qualidade das lideranças no
desenvolvimento e implementação de mudanças concretas, sólidas e duradouras, como,
de resto, testemunham Hargreaves e Fink (2004), Rocha (2012), Seabra e Machado
(2014), Costa e Castanheira (2015) e Sousa, Costa, Marques e Pacheco (2016).
Lideranças que, neste caso, evidenciam o estilo implementativo (Torres, 2011b) da ação
dos diretores que, possuindo plenos poderes decisórios, nomeiam diretamente as equipas
de gestão e coordenação. Tal como defende Paro (2017), esta é uma realidade que levanta
questões relacionadas com a democratização do ensino que continua a depender
fortemente das lideranças de cada organização.
Apesar de toda a controvérsia a respeito da participação dos professores, os
docentes consideram que são chamados a participar nas ações decorrentes do AAE e
afirmam terem sido chamados a participar nas decisões tomadas ao longo de todo o
processo, dificultando a justificação por detrás do elevado número de sujeitos que atestou
desconhecer a existência desta atividade. Aferimos que o facto de os AE possuírem
contrato de autonomia não significa que os docentes que nele trabalham se sintam mais
participativos e envolvidos que os dos outros AE, tendo-se verificado exatamente o
contrário: as perceções dos docentes dos AE com contrato de autonomia revelaram sentirse menos envolvidos nos processos de decisão que os seus colegas das outras
organizações. O mesmo se pode dizer dos professores dos AE TEIP. Pressupor-se-ia que
escolas mais autónomas fossem mais democráticas e, consequentemente, possuidoras de
profissionais mais participativos, contudo, os dados não o comprovam, reforçando a
472

posição defendida por Barroso quando afirma que “a autonomia das escolas é como o Pai
Natal: todos sabem que não existe, mas todos fingem acreditar nele” (2013a, p. 1).
A maioria dos docentes alegou ter integrado as Equipa de Acompanhamento o
que, de acordo com os diretores e os inspetores, terá sido impossível uma vez que cada
Equipa foi formada por apenas três docentes e, destes, apenas um pertenceria ao 1.º CEB
(no máximo cinco respondentes poderiam ter integrado esta equipa). As respostas podem
fazer adivinhar uma realidade semelhante à descrita por Etzioni (1964) quando alega ser
possível que, em algumas organizações, as participações dos trabalhadores nas decisões
que vão sendo tomadas são ilusórias:
Os indivíduos colocados nas posições inferiores podem ser convidados para participar
de discussões ‘democráticas’ que levam a aceitar a decisão, quando na verdade, as
decisões já estão tomadas e o verdadeiro propósito da conferência é fazer com que os
colocados nas posições inferiores as aceitem, […] [criando] um sentido falso de
participação e autonomia (1964, p. 74).

Os dados recolhidos não apresentam evidências de que as decisões tomadas no âmbito da
estruturação

do

PA

tenham

contado

com

“processos

de

negociação

das

intersubjetividades dos diferentes atores que ‘habitam’ a escola” (Tristão 2016, p. 253).
Apontam, outrossim, para a subtração dos professores nos processos participativos e
decisórios das organizações, resultando numa centralização e concentração de poderes
que se distancia da desejada emancipação. Esta metodologia salienta a participação
(muito) controlada dos docentes na definição do rumo da organização educativa no
âmbito do AAE, comprometendo a utilidade da atividade pela participação parca e pouco
consciente destes atores. A forma como está organizada mostra como as decisões são
tomadas pelas estruturas de topo pressupondo-se que pressionem o resto da organização
no sentido de uma centralização estratégica, retirando-se autonomia a quem executa.
Contudo, como relembra Carvalho (2017a), a tomada de decisão não resulta forçosamente
numa ação de modo que, mesmo que os objetivos dos atores educativos tendam a ser os
mesmos, os interesses de cada grupo podem não coincidir, gerando-se situações de
conflito resultantes numa não ação (que também consideramos uma forma de ação), ou
numa ação não planeada. Quatro dos cinco diretores, conscientes desta realidade e do
peso da organização informal, revelam uma posição favorável à adoção, por parte dos
docentes, de trajetórias que não as definidas no PA, evidenciando o esforço vivido por
estes profissionais que lutam por manter o equilíbrio entre as orientações inspetivas e as
necessidades e as exigências dos professores.
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No âmbito da comunicação entre os diversos atores, concluímos que a informação
e o feedback produzido pela Equipa de Acompanhamento não é divulgada de forma
estruturada por todos os AE. Percebe-se que a comunicação é maioritariamente dirigida
num sentido unilateral: no sentido de quem está implicado de forma direta na conceção
do PA – Equipa de Acompanhamento – para aqueles que têm de implementar as medidas
no terreno – os professores. Esta realidade pode comprometer o sucesso da atividade pois
é possível que os professores não se identifiquem com as decisões tomadas, não se sintam
parte do processo e as desvalorizem ou ignorem.
Devemos ter presente que as múltiplas perspetivas sobre os objetivos pedagógicos
construídas a partir da relação direta que cada um tem com a conceção de educação
resultam de um quadro de racionalidades subjetivas e concorrem para o aparecimento de
pontos de vista distintos. A ideia de que as decisões tomadas no âmbito das Equipas de
Acompanhamento vão ser ampla e plenamente aceites pelos restantes atores educativos
reflete o pressuposto de que as decisões influenciam e alteram os comportamentos dos
demais, estabelecendo-se uma ação concordante “entre o que se diz e o que se faz, não
permitindo que a dúvida se instale” relativamente à aceitação e implementação das
mudanças, dando “corpo à presença de uma racionalidade formal, a priori” (Carvalho,
2012b, p. 693). Para além disto, fortalece a hierarquização da estrutura organizativa pois
admite que os sujeitos que definem os objetivos e as mudanças são os mesmos que
controlam as decisões de modo que, ao tomá-las, julgam que dominam os que são
responsáveis pela sua implementação, numa apologia à subserviência. O consenso
aparente em torno das decisões tomadas pela Equipa de Acompanhamento ignora as
dimensões políticas e ideológicas das organizações.
Cremos que para que haja uma verdadeira e efetiva mudança das práticas é
necessário que o impulso parta de dentro, dos atores educativos, criando-se capacidade
interna de mudança (Bolívar, 2012). É importante estarmos conscientes de que os
processos de mudança serão sempre marcados por cenários de conflito e negociação entre
atores, num contexto onde grupos distintos com interesses particulares interagem. Como
tal, mais do que implementar mudanças que levem à melhoria, importa considerar a forma
como estas se sustentam ao longo do tempo, seja através da criação de contextos
ecológicos que estimulem uma melhoria firme e sustentável ao longo do tempo, como
sugere Bolívar (2012); seja através da perpetuação da tensão entre as diretrizes emanadas
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superiormente e os impulsos e as vontades dos atores internos que, sendo criativa
(Hopkins, 2008), originará estratégias de mudança descentralizadas mais significativas.
Ora, se a comunicação entre os diferentes grupos de profissionais (professores,
diretores e inspetores) parece complexa e laboriosa, a comunicação entre estes e a IGEC
– enquanto organismo responsável pela estruturação da atividade – não o é menos. Para
além da resposta ao questionário online sobre o grau de satisfação/impacto da atividade
que a IGEC (a um nível central) solicita às escolas (disponibilizado na página oficial do
organismo), parece que pouca ou nenhuma comunicação acontece no sentido escola –
IGEC, fazendo desaparecer a possibilidade de uma atualização/adaptação da mesma às
necessidades que vão surgindo no terreno. Um dos inspetores alude, inclusivamente, às
dificuldades que sente em fazer-se ouvir no seio da IGEC afirmando que, tal como nas
organizações educativas, esta comunicação obedece a uma cadeia de ação rigidamente
definida e estruturada que dificulta, mais do que o que facilita, os processos de
comunicação desejáveis.
Atentemos às conclusões a que chegámos no que toca às perceções dos
participantes a respeito do impacto do AAE nos domínios transversais às áreas de
intervenção da atividade: práticas supervisivas; trabalho colaborativo; adoção de práticas
pedagógicas inovadoras, reflexão sobre as práticas pedagógicas, melhoria dos resultados
escolares e dos comportamentos dos alunos; e autonomia das organizações educativas.
Da análise dos dados conclui-se que o propósito de impulsionar a adoção de
práticas supervisivas é o que adquire maior visibilidade. Todos os RF apontam para essa
preocupação, os professores notam esse esforço por parte da IGEC, todos os diretores
afirmam ter sido dado especial destaque a este aspeto e os inspetores também corroboram
esta posição. Para os inspetores, independentemente dos problemas que possam ser
identificados, a atividade acaba por trabalhar sempre no sentido de impulsionar e
melhorar as práticas de supervisão pedagógica pois consideram que esta facilita a
resolução de outros problemas educativos. O último Relatório Global que avalia o AAE
(IGEC, 2018b) sustenta e reforça este ponto de vista, sublinhando que esta é uma
“metodologia privilegiada de acompanhamento do trabalho docente, e dos seus reflexos
na melhoria dos processos de ensino e de aprendizagem” (IGEC, 2018b, p. 9).
Apesar do esforço no sentido de melhorar e generalizar a adoção da prática, as
perceções recolhidas não encontram pontos de convergência. Os professores afirmam que
após o AAE as suas aulas não passaram a ser supervisionadas. E, apesar de referirem
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sentirem-se confortáveis com essa possibilidade, a maioria não concorda com a sua
implementação por não reconhecer ao supervisor as competências necessárias. Os
diretores e os inspetores são menos positivos. Para os primeiros esta é uma questão crítica
e delicada que ainda não é aceite por todos os professores, obrigando-os à adoção de
caminhos alternativos à imposição da prática que, não raras vezes, passa pelo regime de
voluntariado. Tanto os diretores como os inspetores justificam esta posição de relutância
e distanciamento por parte dos professores com a proximidade que a supervisão
pedagógica tem das práticas avaliativas, colocando os docentes numa posição de
desconforto. Contudo, outras possibilidades podem ser levantadas para justificar esta
posição de rejeição: resistência perante a entrada de outros profissionais nas “suas” salas
de aula (Tafoi, 2011; Matos, 2016; Pinto, Gonçalves, 2020) e sentimento de desafio ao
seu status quo (Moreira, 2015). A fim de ultrapassar esta situação, alguns inspetores
propõem o uso do vocábulo intervisão em substituição do de supervisão, como forma de
o distanciarem das práticas usadas em contexto avaliativo. Contudo, os documentos
oficiais da IGEC não são tão perentórios quanto ao afastamento da noção da supervisão
que se quer praticar nesta atividade e a que decorre das práticas avaliativas, sendo natural
que a maioria dos docentes associe este ato ao usado em ambiente de avaliação.
Apesar de existir a possibilidade de os inspetores supervisionarem aulas a convite
dos professores interlocutores, os dados revelam que esta é uma prática pouco comum.
Verifica-se que, neste contexto, o fundamento da supervisão da prática letiva assenta
numa supervisão realizada entre pares cujo intuito é a partilha de boas práticas e o
enriquecimento mútuo como, aliás, é expresso pelos inspetores participantes. É uma
supervisão que luta por se distanciar da realizada em contextos avaliativos, apesar de nos
parecer que essa separação não é completamente clara para os professores que continuam
a adotar uma posição conservadora, de distanciamento e de resistência à abertura da sua
sala de aula a outros colegas.
Mas se a supervisão da prática letiva surge como uma prática incapaz de reunir
seguidores, o mesmo não acontece com o trabalho colaborativo. Apesar de considerarem
que esta prática também não foi reforçada por ação do AAE – posição corroborada pelos
professores, diretores e pelos inspetores – os docentes reconhecem o desafio que,
constantemente, os diretores lhes lançam para a sua adoção. A maioria dos diretores e dos
inspetores afirma que o trabalho colaborativo é melhor aceite pelos docentes quando
comparado com as práticas supervisivas, não obstante a falta de tempo nos horários dos
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destes profissionais ser apontado (pelos diretores, pelos inspetores e pelos RF de cada
AE) como um dos maiores constrangimentos à sua implementação. A este acresce a
predominância de culturas profissionais eminentemente competitivas e individualistas
que não permitem a abertura que este tipo de prática necessita, como fizeram entender
alguns diretores e inspetores.
As perceções dos participantes a respeito do impulso do AAE para a adoção de
práticas pedagógicas inovadoras, a reflexão sobre práticas pedagógicas, a melhoria dos
resultados escolares e do comportamento dos alunos também não são muito animadoras.
Os professores apresentam-nos uma imagem de uma atividade com pouco impacto
naquelas que são as suas principais áreas de atuação: afirmam não terem passado a
trabalhar de forma mais colaborativa por implementação das medidas do PA, não terem
sido impulsionados/criados mecanismos de supervisão da prática letiva, não terem
passado a planear melhor as suas aulas ou a refletir de forma mais aprofundada sobre os
resultados dos alunos nem, tão pouco, reconhecem melhorias no seu comportamento.
Questionados sobre se consideravam ter havido mudanças na escola, na sequência do
AAE, as respostas foram consonantes com as posições anteriores: a maioria dos
professores considera que não. As mudanças por eles reconhecidas são a um nível
administrativo, o que distancia o AAE do cumprimento dos propósitos para ele traçados.
Do ponto de vista dos diretores, o AAE também não impulsiona muitas mudanças.
Para este grupo de profissionais a mudança pode surgir de outras atividades onde os
professores sejam mais envolvidos, nas quais se revejam e com as quais se identifiquem.
A corroborar esta posição estão os RF de cada um dos AE onde se constata que a adoção
de práticas pedagógicas inovadoras se verificou apenas numa das organizações, fazendonos crer que em contexto sala de aula poucas alterações hão-de ter acorrido.
Os inspetores também são cautelosos com as considerações proferidas, não
confirmando nem rejeitando eventuais impactos da atividade nestas áreas. Afirmam que
essa questão não está estudada de forma aprofundada pois a IGEC não acompanha as
organizações educativas após o término da atividade, desconhecendo-se a continuidade,
ou não, das ações por eles impulsionadas, marcando a ausência de atividades de followup. Esta é, aliás, uma realidade para a qual a OCDE aponta num dos seus documentos
(Santiago, et al., 2012) com foco na atividade de AEE em Portugal.
A inexistência de estudos que analisem individualmente os AE intervencionados
não nos permite tecer conclusões claras sobre o impacto da atividade. Como tal, não
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consideramos que a tomada de posições a partir dos resultados dos questionários de
satisfação preenchidos pelas escolas no final de cada atividade seja fundamentada pois o
sucesso neles plasmado considera apenas a opinião do diretor. Consideramos que o estudo
do impacto da atividade obriga a um estudo longitudinal no seio de cada AE pois só assim
se poderá atestar, ou não, a apropriação dos princípios e das competências impulsionadas
pelos inspetores, por parte da comunidade escolar. Apesar da avaliação “muito positiva”
(IGEC, 2018c, p. 28) que a IGEC faz e do aumento progressivo do número de ações de
AAE no decorrer dos últimos anos, parece-nos razoável que nesta avaliação fossem
auscultados os demais elementos da comunidade escolar, nomeadamente os professores
responsáveis pela implementação das medidas ou, até, os próprios alunos. Para além
disso, é pouco justo que os resultados a esse inquérito sejam apresentados como
medidores do impacto da atividade porque, na realidade, mais não são do que as
considerações que um profissional tem a respeito de.
No que respeita ao reforço da autonomia das organizações educativas, os diretores
afirmam unanimemente: o AAE não reforça a autonomia da escola. Contudo, alguns
inspetores assumem uma posição contrária a esta e os RF analisados são omissos no que
respeita a esta questão, não admitindo a formulação de conclusões.
Perante o impacto pouco evidente que, do ponto de vista da maioria dos
participantes, esta atividade possui, algumas alterações são propostas: flexibilização do
número e do período das visitas adequando-o às características e às necessidades das
organizações educativas; maior envolvimento dos inspetores com a comunidade escolar;
alteração da composição do grupo de profissionais proposto pela IGEC tornando-o um
grupo multidisciplinar à semelhança do que acontece com as equipas responsáveis pela
AEE; alteração do foco da atividade para áreas mais abrangentes (diferenciação
pedagógica, partilha de boas práticas em contexto sala de aula, trabalho do perfil do aluno
à saída da escolaridade obrigatória, flexibilização e contextualização curricular);
otimização ou fusão da atividade com outras do Programa de Acompanhamento de modo
a torna-la menos estanque; aumento do tempo de preparação dos inspetores destinado à
análise inicial que fazem à organização educativa e alteração da metodologia atualmente
definida, de modo a que esta análise não se cinja à consulta dos documentos oficiais que,
como vimos, podem não refletir uma imagem real das mesmas.
Posto isto, podemos concluir que as perceções dos diretores, dos professores e dos
inspetores relativamente ao impacto da atividade de AAE no âmbito 1.º CEB não são
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muito promissoras. Conclui-se que apesar dos propósitos desta atividade serem
reclamados por diversos atores educativos, ela ainda não é reconhecida como
impulsionadora de mudanças em contexto escolar, menos ainda em contexto de sala de
aula. Conclui-se que o acompanhamento da ação educativa que se tem realizado, sem
desvalorizar os movimentos e forças que parecem surgir no sentido de uma
implementação efetiva e estruturada, ainda se encontra numa fase embrionária.
A multiplicidade de funções desempenhadas pela IGEC, o peso das ações de
controlo e avaliação em detrimento das de acompanhamento e o peso histórico a elas
associado faz com que o AAE seja desconhecido por grande parte da comunidade escolar.
A esta realidade acresce a natureza contraditória (ou, quiçá, incompatível) das múltiplas
atividades da responsabilidade deste organismo que faz com que os inspetores nem
sempre sejam bem recebidos pelas escolas, gerando-se sentimentos de desconfiança e
afastamento. Constata-se que para o desempenho das funções de acompanhamento é
requerido um corpo inspetivo que estimule e incentive a adoção de processos de
aperfeiçoamento, mas que ao mesmo tempo seja eticamente comprometido, crítico,
motivado e inovador. Que seja capaz de romper com os pressupostos da eficiência
económica e da produtividade característicos da racionalidade técnica e instrumental e,
partindo das características únicas de cada organização, adeque a sua ação e desenvolva
um trabalho de acompanhamento significativo. Um trabalho que extrapole o legalmente
exigido e determinado pois as exigências legais nem sempre dão resposta às carências
sentidas.
As posições dos participantes permitem perceber que a popularidade frágil do
AAE é justificada pela metodologia peculiar que lhe está associada. Uma metodologia de
matriz uniformizadora que funciona como “uma espécie de ‘molde’ norteador da ação”
tendente a “diluir as especificidades organizacionais e culturais de cada escola [e]
induzindo nestas organizações uma aproximação, nalguns casos um mimetismo, aos
parâmetros de funcionamento considerados ideais” (Torres, 2011b, p. 96). A relação
privilegiada dos inspetores com um número tão reduzido de professores – três
professores, preferencialmente coordenadores de Ciclo/coordenadores de projetos –
evidencia a divisão de trabalho entre recursos humanos e reforça a lógica burocrática de
prestação de contas da hierarquia, sob o pressuposto de que as decisões tomadas por
aqueles que ocupam um lugar “hierarquicamente superior” terão consequências e
implicações nos restantes pelos vínculos relacionais que apresentam entre si, numa total
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desconsideração pelo elemento humano em proveito da eficiência instrumental. Os
professores da base hierárquica são remetidos para um plano secundário pois não são
chamados a participar nas decisões pedindo-se-lhes apenas que ajam de acordo com o que
é por outros determinado, numa apologia à subserviência que os afasta da desejada
emancipação. Expõe-se, deste modo, a desconsideração da atividade pelos interesses
múltiplos dos grupos informais que se vão formando no seio das organizações educativas
que, na eventualidade de serem discordantes, gerarão e potenciarão conflitos que podem
atrasar ou boicotar as mudanças desejadas. Conflitos que, relembremos, também podem
potenciar novas ideias e progressos (Fullan, 2001) pois uma decisão não obriga,
necessariamente, a uma ação (Carvalho, 2017a) e “Do tentar ao conseguir pode distar
uma diferença considerável” (Ventura, 2006, p. 160). Conscientes desta realidade e
considerando as dimensões política e ideológica das organizações que lideram, os
próprios diretores vão gerindo a sua ação de forma ambígua, buscando o equilíbrio
possível entre as reclamações dos professores, a realidade do contexto e as exigências
associadas ao cumprimento de um plano que apesar de não ter sido pensado por eles, é
por eles aprovado.
A problemática da nomeação dos professores interlocutores também concorre
para o afastamento dos restantes professores do processo de acompanhamento pois
conclui-se que o seu envolvimento depende do perfil pessoal e profissional dos primeiros
e das capacidades que possuem para envolver e motivar os colegas à participação. E, uma
vez que a sua designação parte de uma nomeação direta por parte dos diretores, o
envolvimento dos docentes dependerá do perfil de liderança destes. A democratização do
ensino fica, deste modo, comprometida pois a participação passa a depender das
lideranças com poder para conceder ou retirar participação e democracia (Paro, 2017).
Vedados à participação na decisão pois “Decidir supõe a intervenção” (Carvalho, 2017b,
p. 2000), os professores são marginalizados e convertidos em agentes-executores,
passivos, às ordens de uma racionalidade instrumental e instrumentalizadora, conferindo
significado à afirmação proferida por Rooseau: “Rigorosamente falando, nunca existiu
verdadeira democracia nem jamais existirá, pois um governo perfeito não convirá aos
homens” (2001, p. 94).
O rigor metodológico associado à definição das datas das intervenções e à duração
das mesmas representa outro dos motivos que, de acordo com os participantes, justificam
o impacto medíocre da atividade. Considerando o carácter dinâmico e instável próprio
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das organizações educativas, uma solução pertinente e significativa pensada para um
problema numa determinada altura do ano (na primeira intervenção), pode deixar de a ser
num momento seguinte, resultando na desadequação das práticas às necessidades.
Conclui-se que a pontualidade destas intervenções não propicia um acompanhamento
genuíno das escolas que são obrigadas a, sistematicamente, tomar decisões adaptadas à
realidade volátil que se lhes apresenta.
A formação dos inspetores também parece contribuir para a construção deste
cenário uma vez que, como vimos, influencia a relação que estabelecem com os
professores, com consequências práticas para a aceitação das orientações por eles
emanadas.
A importância conferida à análise documental constitui outro fator justificativo do
impacto pouco relevante que, do ponto de vista dos participantes, esta atividade tem.
Apesar de os inspetores assumirem a centralidade da análise desses documentos para a
elaboração de uma ideia geral a respeito de cada organização educativa, a verdade é que
também reconhecem que esses documentos nem sempre espelham a realidade, fazendo
com que o trabalho parta de uma base pouco sólida e pouco profunda pois não é capaz de
retratar explícita e detalhadamente as características das escolas, a sua cultura e o seu
contexto. Ainda assim, a metodologia não confere abertura a outras ações, não concede
mais tempo aos inspetores para aprofundarem o conhecimento sobre a organização onde
vão intervir, obrigando-os a agir de forma rígida de acordo com os detalhados guiões
elaborados pela tutela, em jeito de harmonização de procedimentos. Obrigados a uma
ação padronizada e sem espaço para considerarem a permeabilidade destas organizações
ao ambiente externo onde estão inseridas, os inspetores veem limitado o desenvolvimento
de uma racionalidade substantiva e democrática.
Conclui-se que o carácter inovador do AAE preconizado pela IGEC parece não
fazer muito sentido para os casos aqui analisados, pois apesar de teoricamente o foco
recair na componente pedagógica no sentido da melhoria da qualidade das aprendizagens,
o impulso que a origina e as características da metodologia que lhe está associada são
influenciadas por impulsos neoliberais onde o mais importante continuam a ser os
resultados académicos dos alunos, limitando-se o espaço para um verdadeira pedagogia.
Como vimos, na génese da atividade encontramos medidas de pendor homogeneizante
que concorrem para o aparecimento de um ensino sistemático e rotineiro voltado para as
provas pois serão os resultados dos alunos a estas provas, numa linguagem de padrões e
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competências, que definirão a qualidade da escola. Assistimos à desvalorização de
competências de natureza pessoal e social uma vez que não são avaliadas por essas
provas, correndo-se o risco de originar aprendizagens apressadas que farão dos
professores “meros funcionários do ato pedagógico que acontece na sala de aula”
(Pacheco, Marques, 2015, p. 44), focados num ensino para o teste (Ball, 1993) ou num
ensino para a inspeção (Ehren, Jones, Perryman, 2016). A ênfase volta a ser colocada no
mensurável induzindo a um paradigma de educação contábil (Lima, 1997), subordinado
a uma agenda gerencialista e tecnocrática que revaloriza “concepções mecanicistas das
organizações e da administração educativas”, ao mesmo tempo que despreza, ou
secundariza, “os processos e os resultados mais difíceis de contabilizar” (Lima,1997, p.
55), desfavorecendo correntes de educação para a democracia.
Recuperando os modelos propostos pela teoria das organizações, observamos que,
no âmbito do AAE, as escolas tendem a apresentar um modo de funcionamento díptico
(Lima, 2001b) ora exibindo a face burocrática-racional, ora a face ambígua (ou
apresentando as duas em simultâneo), numa oscilação capaz de convocar, ainda, os
modelos político e de sistema social/(neo)institucional. Apesar de constatarmos que a
imagem mais frequente da realidade organizacional é, tendencialmente, mais próxima do
polo positivo que, não raras vezes, é responsável pela asfixia das demais perspetivas e
pelo empobrecimento da ação, pudemos perceber o carácter dinâmico destas
organizações, corroborando o pressuposto inicialmente defendido de que ações e
comportamentos novos podem surgir inesperada e aleatoriamente, abrindo espaço para o
aparecimento de outros modelos (nomeadamente o anárquico) cujo intuito é o de tentar
clarificar a origem dos desvio que surgem. Pode, pois, conclui-se que para
compreendermos o comportamento organizacional é fundamental considerarmos a
interação entre paradigmas e a suavização da rigidez dos seus limites, contando,
paralelamente, com as várias racionalidades – mais instrumentais ou mais emancipatórias
– pois teremos de ter em conta os múltiplos interesses dos atores que compõem as
organizações, interesses que se vão metamorfoseando de acordo com as posições que
assumem. Atestamos a dificuldade em chegar a um acordo relativamente à racionalidade
que impera, pois, a um fim podemos sempre contrapor outro, baseado noutro sistema de
valores. As preferências, o temperamento e as experiências passadas de cada sujeito serão
responsáveis pelo aparecimento de posições distintas e significados múltiplos
relativamente à mesma realidade, impossibilitando o entendimento das organizações
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educativas como sistemas puramente racionais ou puramente ambíguos. Confirma-se,
assim, a tensão entre uma “lógica burocrática, centrada numa regulação externa através
de procedimentos administrativos de coordenação e controlo e uma lógica pedagógica,
centrada na auto-regulação pelos profissionais, no que se refere à organização do trabalho
e à matérias pedagógicas” (Barroso, 2009, p. 995), suscitadas pela “inexistência de uma
política articulada entre o reforço da autonomia das escolas e a reestruturação do
Ministério da Educação, com a consequente redução da organização centralizadora e
burocrática [...] [que] continua a dominar a administração da educação em Portugal”
(Barroso, 2009, p. 996).
Pela centralidade crítica da sala de aula na realização do currículo e na construção
das aprendizagens comprovado por alguns autores (Glazerman, Mayer, Decker, 2006;
Kyriakides, Creemers, Teddlie, Muijs, 2010; Pelayo, Brewer, 2010; The Learning Curve,
2012; Silva, Lopes, 2015) seria suposto que os professores ocupassem um lugar mais
central e fossem mais apoiados e acompanhados no desempenho das suas funções. Esse
é, de resto, o defendido pelo Memorando de Bratislava (SICI, 2013) que afirma que os
professores são atores-chave da qualidade da educação, requerendo-se da inspeção uma
aproximação ao professor e ao contexto de sala de aula. Contudo, a realidade apresentada
pela metodologia da atividade e pelas posições assumidas pelos participantes, prova que
esta proximidade está longe de se verificar. Urge passarmos de uma lógica de controlo
para uma lógica de capacitação e de compromisso com os professores, relativamente ao
papel que ocupam na melhoria da escola pois. Como afirma Bolívar,
No basta la bondad de una política educativa para implementar-la efectivamente, de
modo jerárquico y unidireccional, en la prática. Será preciso cuidar las estratégias,
sempre determinadas contextualmente, de modo que pueda ser apropriada por los
concernidos (2014, p. 108).

Cremos que a mudança não pode partir apenas dos esforços dos professores,
absorvidos pelos deveres letivos e burocráticos próprios da sua função, mas que deve
contar com o apoio e estímulo de atores externos que despertem neles habilidades que
potenciem uma melhoria contínua. Contudo, é determinante que esse apoio e
acompanhamento deixem de ser prestados a partir de uma visão gerencialista e
tecnocrática e passem a provir de uma cultura de abertura e reflexão sobre o processo de
ensino e aprendizagem. Enquanto tal não acontecer, resta-nos confiar nas competências
criativas dos professores e acreditar no seu discernimento para que não se deixem
domesticar por políticas que teimam em reduzir a sua ação e instrumentalizar o seu
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pensamento. Neles esperamos ver agentes de mudança, que tenham a ousadia de
transgredir a lei se assim for necessário, que a contornem, que inventem e se reinventem
de modo a responder à singularidade de cada aluno, de cada turma e de cada escola pois,
como refere Lima, “por mais poderosos que os controlos político-administrativos possam
ser, mesmo no contexto de uma administração burocrática centralizada, os atores
educativos gozam sempre de uma certa margem de autonomia” (1991, p. 71).
Acreditamos na sua autonomia, naquela que é experienciada em contexto de sala de aula,
traduzida na capacidade para tomarem decisões próprias, adequadas à realidade que tão
bem conhecem. Acreditamos que a boa educação, a educação de qualidade, não é a que
melhor se adequa e subordina a normativas e regulamentos ministeriais, mas aquela que
atenta ao ambiente e ao contexto onde é experienciada, aquela que é capaz de o interpretar
com autenticidade e de orientar a ação com ousadia em função das necessidades dos que
ocupam o centro do processo educativo – os alunos.
Determina-se mais autonomia, mais democracia e mais iniciativa, mas mais
autonomia também significa mais confiança nos atores educativos e na sua capacidade
decisória. E esta não é uma realidade que por cá se vá experimentando pois continuamos
a observar a hegemonia de perspetivas burocratizadas e burocratizantes, trazidas pelos
mesmos normativos que determinam o aumento da autonomia, da democracia e da
iniciativa. E, ao diminuir-se a possibilidade de iniciativa e autonomia, “esvazia-se o
exercício de cidadania e contraria-se o juízo que postula que a escola está ao serviço da
democracia” (Carvalho, 2017b, p. 201). Neste cenário urge contrariar o sentido adaptativo
e incentivar a mudança, a transformação e o aperfeiçoamento contínuo das práticas,
reforçando-se a tese defendida por vários autores (Douglas, 1999; Osler, 1999; DarlingHammond, 2001; Sobrinho, 2005; Hopkins, 2008; Ehren et al., 2015; Carvalho, 2017b;
Ferreira, 2017) de que a melhoria só acontece quando se verificar um compromisso ativo
de todos os atores educativos, quando partir de uma força interna para a mudança. Como
afirmam Ehren et al. (2015), para que um sistema inspetivo influencie positivamente o
educativo e leve a uma efetiva melhoria da qualidade é importante que as mudanças sejam
consideradas como uma alteração de cultura e não como uma imposição determinada por
agentes externos.
Se, como afirmam Stoer e Magalhães (2005), na escola A diferença somos nós, e
partindo das características múltiplas que um nós pode reunir, é premente que a tutela se
afaste de comportamentos padronizados e inflexíveis como os que assistimos no âmbito
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desta atividade e passe a integrar de forma consciente e efetiva as diferenças próprias do
nós de cada organização, eliminando-se de vez a cultura centralizadora da administração
que pouco parece beneficiar as aprendizagens. Contudo, como conclui Carvalho, esta
dimensão só será atenuada quando se passar a distinguir entre pessoal e pessoas, prática
essencial para a “valorização da singularidade de cada um em detrimento de um sentido
massificador que banaliza e monopoliza” (2017b, p. 210).
Terminamos esta viagem com um sentimento de missão cumprida pela conquista
dos objetivos que nos propusemos alcançar e pelo conhecimento mais profundo que agora
temos desta ilha não mais desconhecida. Porém, estamos conscientes de que este não é o
fim da viagem pois deste mapa fazem parte muitas outras ilhas que precisam ser
descobertas e que pela teia de relações que estabelecem entre si, trarão entendimentos e
perceções mais claros a respeito daquelas que já conhecemos. Continuaremos, portanto,
esta busca com a mesma perseverança e a mesma firmeza do homem do barco.

Futuras Investigações

O término deste trabalho não significa que tenhamos esgotado a análise desta
problemática, bem pelo contrário. Consideramos que as conclusões a que chegamos e as
questões que foram sendo levantadas podem potenciar e sustentar estudos futuros.
Estudos que aprofundem, por exemplo, a autonomia que os professores têm para
orientarem o seu trabalho às características e às necessidades do terreno; estudos que
abordem e aprofundem a temática relacionada com a forma como estes profissionais
veem afetada a sua prática por influência de decisões tomadas por terceiros; estudos
longitudinais no seio de AE que tenha sido intervencionados no âmbito desta atividade,
de modo a perceber a solidez das alterações (no caso de as haver); estudos que analisem,
de forma mais aprofundada, as perceções dos professores em relação a esta atividade
permitindo que se expressem mais abertamente e com maior profundidade a este respeito;
ou estudos que explorem as expectativas dos docentes relativamente a esta atividade, e
de que forma a reconfigurariam por forma a responder às necessidades que vão sentindo
no terreno.
Estas questões são originárias, como seria espectável, de algumas das limitações
que fomos identificando e que podem, de igual modo, ser o mote e o incentivo ao
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desenvolvimento de novos estudos, ampliando e sedimentando os conhecimentos aqui
produzidos. A análise das perceções dos professores interlocutores de forma isolada das
dos restantes professores foi uma das limitações identificadas. Gostaríamos de ter
analisado as respostas destes profissionais a uma série de novas questões e de aprofundar
outras, o que teria sido possível se os tivéssemos auscultado através de uma entrevista ou
de um questionário mais aprofundado. Seria interessante, por exemplo, perceber que
estratégias estes profissionais usam para envolver e motivar à participação os restantes
colegas, ou que sentimentos vivenciam ao desempenharem o papel de responsáveis por
estabelecer a ponte entre a equipa da IGEC e a comunidade escolar. Outra questão que
poderia ter sido relevante apurar seria o número de atividades que os docentes já tinham
experienciado de modo a percebermos a sustentação das respostas dadas. Outra limitação
deste estudo está relacionada com a escassa abrangência geográfica. As unidades de
análise, como tivemos oportunidade de referir, foram selecionadas de acordo com a
proximidade geográfica a que se encontravam do nosso local de trabalho, tornando
interessante a análise das perceções de outros profissionais de outras áreas geográficas.
Consideramos que estas e outras questões podem ser exploradas constituído, este
tema, um campo fértil ao trabalho investigativo futuro.
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Apêndice 1: Consentimento informado – professores
Consentimento informado

Gostaríamos de o(a) convidar a participar no estudo científico no âmbito do doutoramento
em Ciências da Educação acerca das representações que professores, diretores e
inspetores da Inspeção-Geral da Educação e Ciência (IGEC) têm sobre o impacto da
Atividade de Acompanhamento da Ação Educativa (AAE), da responsabilidade da IGEC.
Este estudo está a ser realizado por Luciana Joana (aluna de doutoramento) e Maria João
de Carvalho (Professora Auxiliar) da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
(UTAD), em Vila Real. O motivo da sua participação nesta investigação prende-se com
a sua situação profissional enquanto Professor(a) do 1.º Ciclo do Ensino Básico.
Esta investigação visa produzir conhecimento sobre as representações que
professores do 1.º CEB, diretores e inspetores da IGEC têm relativamente ao impacto da
atividade supracitada, nomeadamente em relação à melhoria do desempenho da escola e
o consequente sucesso educativo das crianças que a frequentam.
Se concordar em participar neste estudo, integrará um estudo de caso que inclui
a resposta a um inquérito por questionário, permitindo o uso das informações no âmbito
do estudo em questão.
Ao aceitar a atual política de proteção de dados indica que:
1. Foi-lhe fornecida informação suficiente sobre este estudo científico. O propósito da
sua participação neste projeto foi explicado de forma clara.
2. A sua participação neste projeto é completamente voluntária. Não existe coerção
explicita ou implícita que condicione a mesma.
3. A participação implica a resposta a um questionário realizado pelas autoras
responsáveis pelo estudo, com a duração aproximada de 15 minutos.
4. Em todos os casos, os usos subsequentes de registos e dados estarão sujeitos às
políticas de proteção de dados da UTAD (Data Protection Policy).
5. Tem pelo menos 18 anos de idade, leu e entendeu este formulário de consentimento.
Teve todas as suas perguntas respondidas e concorda em participar nesta investigação.
Poderá ter uma cópia deste formulário.
Aceito a atual política de proteção de dados. ….…
Não aceito a atual política de proteção de dados. ..

Para informações adicionais poderá contactar a equipa de investigação:
Luciana Salvador Joana – lucianajoana@fpce.up.pt
Maria João de Carvalho – mjcc@utad.pt
Obrigada.
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Apêndice 2: Consentimento informado – diretores
Consentimento informado
Gostaríamos de o(a) convidar a participar no estudo científico no âmbito do
doutoramento em Ciências da Educação acerca das representações que professores,
diretores e inspetores da Inspeção-Geral da Educação e Ciência (IGEC) têm sobre o
impacto da Atividade de Acompanhamento da Ação Educativa (AAE), da
responsabilidade da IGEC. Este estudo está a ser realizado por Luciana Salvador Joana
(aluna de doutoramento) e Maria João de Carvalho (Professora Auxiliar) da Universidade
de Trás-os-Montes e Alto Douro, em Vila Real. O motivo da sua participação nesta
investigação prende-se com a sua situação profissional enquanto diretor de um
estabelecimento de ensino público.
Esta investigação visa produzir conhecimento sobre as representações que
professores do 1.º Ciclo do Ensino Básico, diretores e inspetores da IGEC têm
relativamente ao impacto da atividade supracitada, nomeadamente em relação à melhoria
do desempenho da escola e o consequente sucesso educativo das crianças que a
frequentam.
Se concordar em participar neste estudo, integrará um estudo de caso que inclui
a participação numa entrevista individual, semiestruturada. Acreditamos que não existem
riscos associados a esta investigação, nomeadamente no respeitante à confidencialidade
e anonimato das suas respostas. Como tal, manteremos as gravações fora de “clouds” ou
servidores de armazenamento na internet e todos os nomes serão encriptados assim que
forem transcritas as entrevistas.
Assinando abaixo indica que:
1. Foi-lhe fornecida informação suficiente sobre esta investigação e o propósito da sua
participação foi-lhe explicado de forma clara.
2. A sua participação neste projeto é completamente voluntária. Não existe coerção
explicita ou implícita que condicione a mesma.
3. A participação envolve a realização de uma entrevista individual, realizada por uma
investigadora da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Autoriza a
investigadora a fazer anotações escritas durante a entrevista e permite, também, a
gravação de áudio da mesma. No caso de não querer que a sua entrevista seja gravada
em formato de áudio, está totalmente autorizado(a) a desistir da participação.
4. Reserva-se o direito de não responder a nenhuma das perguntas. Se se sentir
desconfortável de alguma forma durante a sessão.
5. Receberá a transcrição da entrevista para que possa rever o seu conteúdo para tornálo mais próximo da sua opinião.
6. Recebeu garantias explícitas de que a investigadora não o(a) identificará pelo nome
em nenhum produto escrito e que sua confidencialidade, enquanto participante deste
estudo, permanecerá segura. Em todos os casos, os usos subsequentes de registos e
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dados estarão sujeitos às políticas de proteção de dados da Universidade de Trás-osMontes e Alto Douro (Data Protection Policy).
7. Tem pelo menos 18 anos de idade, leu e entendeu este formulário de consentimento.
Teve todas as suas perguntas respondidas e concorda em participar nesta investigação.
Poderá ter uma cópia deste formulário.

O(A) diretor(a):
_______________________________________

Para informações adicionais poderá contactar a equipa de investigação:
Luciana Joana – lucianajoana@fpce.up.pt
Maria João de Carvalho – mjcc@utad.pt
Obrigada!
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Apêndice 3: Consentimento informado – inspetores
Consentimento informado
Gostaríamos de o(a) convidar a participar no estudo científico no âmbito do
doutoramento em Ciências da Educação acerca das representações que professores,
diretores e inspetores da Inspeção-Geral da Educação e Ciência (IGEC) têm sobre o
impacto da Atividade de Acompanhamento da Ação Educativa (AAE), da
responsabilidade da IGEC. Este estudo está a ser realizado por Luciana Salvador Joana
(aluna de doutoramento) e Maria João de Carvalho (Professora Auxiliar) da Universidade
de Trás-os-Montes e Alto Douro, em Vila Real. O motivo da sua participação nesta
investigação prende-se com a sua situação profissional enquanto inspetor(a) da IGEC.
Esta investigação visa produzir conhecimento sobre as representações que
professores do 1.º CEB, diretores e inspetores da IGEC têm relativamente ao impacto da
atividade supracitada, nomeadamente em relação à melhoria do desempenho da escola e
o consequente sucesso educativo das crianças que a frequentam.
Se concordar em participar neste estudo, integrará um estudo de caso múltiplo
que inclui a participação numa entrevista individual, semiestruturada. Acreditamos que
não existem riscos associados a esta investigação, nomeadamente no respeitante à
confidencialidade e anonimato das suas respostas. Como tal, manteremos as gravações
fora de “clouds” ou servidores de armazenamento na internet e todos os nomes serão
encriptados assim que forem transcritas as entrevistas.
Assinando abaixo indica que:
8. Foi-lhe fornecida informação suficiente sobre esta investigação e o propósito da sua
participação foi-lhe explicado de forma clara.
9. A sua participação neste projeto é completamente voluntária. Não existe coersão
explicita ou implícita que condicione a mesma.
10. A participação envolve a realização de uma entrevista individual, realizada por uma
investigadora da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Autoriza a
investigadora a fazer anotações escritas durante a entrevista e permite, também, a
gravação de áudio da mesma. No caso de não querer que a sua entrevisa seja gravada
em formato de áudio, está totalmente autorizado(a) a desistir da participação.
11. Reserva-se o direito de não responder a nenhuma das perguntas. Se se sentir
desconfortável de alguma forma durante a sessão.
12. Receberá a transcrição da entrevista para que possa rever o seu conteúdo para tornálo mais próximo da sua opinião.
13. Recebeu garantias explícitas de que a investigadora não o(a) identificará pelo nome
em nenhum produto escrito e que sua confidencialidade, enquanto participante deste
estudo, permanecerá segura. Em todos os casos, os usos subsequentes de registos e
dados estarão sujeitos às políticas de proteção de dados da Universidade de Trás-osMontes e Alto Douro (Data Protection Policy).
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14. Tem pelo menos 18 anos de idade, leu e entendeu este formulário de consentimento.
Teve todas as suas perguntas respondidas e concorda em participar nesta investigação.
Poderá ter uma cópia deste formulário.

Para informações adicionais poderá contactar a equipa de investigação:
Luciana Joana – lucianajoana@fpce.up.pt
Maria João de Carvalho – mjcc@utad.pt

Obrigada!
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Apêndice 4: Questionário aplicado aos Professores

O presente questionário destina-se exclusivamente a recolher dados para um trabalho de
investigação no âmbito de uma tese de Doutoramento em Ciências da Educação, a apresentar
à Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro acerca do impacto da Atividade de
Acompanhamento da Ação Educativa (AAE), da responsabilidade da Inspeção-Geral da
Educação e Ciência.
Tratando-se da sua opinião não há respostas certas ou erradas. Solicitamos-lhe, por isso, que
responda com toda a sinceridade. O questionário é anónimo e as informações recolhidas são
rigorosamente confidenciais e têm fins exclusivamente académicos. Todas as respostas são
importantes para os objetivos do estudo, sendo a sua colaboração muito importante para que
esta investigação tenha qualidade e seja um reflexo fidedigno da realidade.
Sabendo da importância do tempo que vai despender a responder a este questionário,
agradecemos deste já a sua preciosa disponibilidade e colaboração.
Tempo médio de preenchimento do questionário: 15 minutos.

QUESTIONÁRIO – PROFESSORES DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO

Sexo: Feminino



Anos de serviço: 1 a 4
17 a 20

Masculino




5a8



9 a 12



13 a 16



+ de 30




21 a 24



25 a 28



29 a 30



Cargo que desempenha: _______________________


Doutoramento 

Habilitações académicas: Bacharelato

Licenciatura



Mestrado



Outro: _________________
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Escala 1 - discordo totalmente

|

2 - discordo

|

3 - concordo

|

4 - concordo totalmente

Bloco A1 - Assinale com um x de acordo com o nível de acordo ou desacordo
em relação a cada uma das afirmações

Escala
1

2

3

4

1. Os inspetores são profissionais a quem reconheço grande prestígio.
2. Os inspetores são excelentes profissionais na área da gestão/administração
educativa, mas estão muito distanciados de questões de âmbito da ação
educativa.
3. A atividade inspetiva está mais direcionada para ajudar o diretor na
resolução de questões administrativas do que os professores em questões
relacionadas com a prática letiva.
4. As orientações e objetivos da IGEC são utópicos porque os inspetores estão
afastados das escolas há muito tempo e desconhecem a realidade das escolas.
5. A IGEC é uma organização impulsionadora de uma educação de maior
qualidade.
6. Não confio nos inspetores porque nunca sei se vêm para avaliar ou para
apoiar e ajudar a escola.
Bloco A2 - Assinale com um X de acordo com a sua posição relativamente às afirmações.
1. A ação inspetiva é necessária à monitorização do desempenho e
responsabilização das escolas.
2. As atividades da IGEC ajudam as escolas a melhorar de forma individual.

3. Os julgamentos da IGEC dependem excessivamente de dados.

4. Os julgamentos da IGEC são muito propensos a serem influenciados
pelas opiniões pessoais e preconceitos dos inspetores a nível individual.
5. A IGEC está mais focada em encontrar as falhas da escola e não em
ajudar as escolas a melhorar.
6. É importante que a IGEC auxilie as escolas a alcançar soluções
pedagógicas e didáticas que levem os alunos a aprender melhor.
7. O diretor incentiva-nos a concentrar esforços na obtenção dos melhores
resultados para os nossos alunos e não na preparação para as visitas da
inspeção.


Discordo 
Concordo 
Discordo 
Concordo 
Discordo 
Concordo 
Discordo 
Concordo 
Discordo 
Concordo


Discordo 
Concordo 
Discordo 
Concordo

A partir deste momento, todas as questões colocadas são referentes à sua experiência no âmbito
da atividade de Acompanhamento da Ação Educativa (AAE), da responsabilidade da IGEC que
tenha experienciado.
Esta atividade tem como objetivo promover nas escolas uma atuação estratégica face à resolução
das suas dificuldades, a reflexão sobre as práticas pedagógicas e o trabalho colaborativo entre
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os docentes de forma a que se alcancem soluções pedagógicas e didáticas que contribuam para
que os alunos aprendam melhor. Consagra, como metodologia de trabalho com as escolas, um
acompanhamento regular, em momentos diferentes, ao longo do ano letivo, relativamente às
estratégias implementadas, com especial enfoque nos mecanismos internos de coordenação e
supervisão pedagógica do trabalho docente.
Bloco B
1. Conhece a atividade de AAE desenvolvida pela IGEC?

Sim



Não



Caso tenha respondido negativamente a esta questão considere que o preenchimento deste
questionário fica concluído. Muito obrigada pela sua colaboração!
2. Já participou de forma direta numa atividade de AAE?
3. Já participou de forma indireta numa atividade de AAE?


Sim 

Sim


Não 

Não

Escala
Bloco B1
1-discordo totalmente; 2-discordo; 3-concordo; 4-concordo totalmente
1. Considero importante que a IGEC possua atividades cujo objetivo seja o
de melhorar as práticas pedagógicas.
2. Considero que a IGEC possui conhecimento útil ao apoio à ação
pedagógica através das ações de AAE.
3. Considero que a IGEC, pelos conhecimentos que possui, é uma boa
aliada à ação pedagógica das escolas através das ações de AAE.
4. A IGEC partilha informação/conhecimentos úteis à prática pedagógica
através das ações de AAE.
5. Considero que ações de âmbito do AAE deveriam ser assumidas por
outro organismo que não a IGEC.
Bloco B2
1-discordo totalmente; 2-discordo; 3-concordo; 4-concordo totalmente
1. As escolas não deveriam ser avisadas de uma ação de AAE.
2. Nas ações de AAE os inspetores deveriam apenas aparecer nas escolas e
ver as coisas como estão no dia.
3. A preparação da visita da IGEC no âmbito de uma atividade de AAE
significa trabalho extra mas só burocrático.
4. Há determinados documentos que preparo apenas se a IGEC vem à
escola.
5. O meu foco recai na preparação de documentos pois é o que
normalmente é pedido neste tipo de atividade.
6. Quando a escola recebe uma equipa de inspetores preparo melhor as
minhas aulas pois podem vir a ser observadas.
7. Quando a escola recebe uma equipa de inspetores não mudo nada,
limito-me a fazer o trabalho que sempre faço.
8. A preparação da visita da IGEC no âmbito de uma atividade de AAE
leva a mudanças de métodos/técnicas de ensino que duram apenas o tempo
da visita.

1

2

3

4

1

2

3

4
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9. No âmbito do AAE o diretor incentiva-nos a concentrar esforços na
obtenção dos melhores resultados para os nossos alunos e não na
preparação da visita da IGEC.
10. Os documentos oficiais da escola que são analisados pelos inspetores
apresentam uma imagem da escola mais positiva do que aquilo que ela
realmente é.

Bloco C1
1-discordo totalmente; 2-discordo; 3-concordo; 4-concordo totalmente
1. Nas atividades de AAE, os professores que participam de forma mais
ativa e trabalham diretamente com os inspetores são os que, normalmente,
são escolhidos pelo diretor para outras atividades.
2. Os professores que participam de forma mais ativa nas ações de AAE são
aqueles que têm relações mais próximas com o diretor da escola.
3. Os professores que participam de forma mais ativa nas ações de AAE são
os mais adequados.
4. Todos os professores são convidados a participar de forma ativa nas ações
de AAE.
5. No âmbito desta atividade tive oportunidade de apresentar o meu ponto
de vista sobre determinados assuntos e contribuir para que as ações de
melhoria fossem bem-sucedidas.
6. Participei de forma direta numa atividade de AAE integrando os
elementos do grupo responsável pelo Programa de Acompanhamento.
7. Durante a atividade os professores foram chamados a participar nas
decisões tomadas.

Bloco C2
1-discordo totalmente; 2-discordo; 3-concordo; 4-concordo totalmente
1. As estratégias propostas pela IGEC no âmbito da atividade de AAE
revelam pouco conhecimento da realidade da escola.
2. A equipa de inspetores, durante a atividade, reuniu informações e
evidências significativas que justificaram convenientemente a análise que
fizeram da escola.
3. As estratégias propostas pela IGEC atendem ao contexto e às
especificidades da escola.
4. As potencialidades/fragilidades assinaladas pela equipa de inspetores já
eram conhecidas pela comunidade educativa, não assinalaram nada que não
se soubesse já.
5. As potencialidades/fragilidades assinaladas pela equipa de inspetores já
eram conhecidas pela comunidade educativa mas agora podem ser debatidas
de forma mais concreta e mais séria.
6. Durante as visitas da atividade de AAE há tempo suficiente para que os
inspetores possam ouvir os professores

1

2

3

4

1

2

3

4
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Bloco C3
Assinale com um X a(as) resposta(s) de acordo com as suas representações.
7. Quando uma equipa inspetiva vem à escola no âmbito de uma atividade de AAE a sua
principal preocupação prende-se com:

 Auxiliar no planeamento da atividade letiva.
 Supervisionar aulas.
 Incentivar o trabalho colaborativo entre docentes.
 Desenvolver estratégias que levem à melhoria do comportamento dos alunos.
 Verificar a conformidade dos documentos oficiais.
 Desenvolver estratégias que permitam o sucesso académico de alunos a
disciplinas/matérias específicas.

Bloco C4
1-discordo totalmente; 2-discordo; 3-concordo; 4-concordo totalmente
1. Os conhecimentos e as capacidades dos inspetores são adequados ao
desempenho de funções de AAE.
2. Os conhecimentos e as capacidades dos inspetores estão mais
relacionados com atividades de gestão e administração educativa do que
com o seu acompanhamento.
3. Considero que um inspetor de formação base de ensino secundário possui
conhecimentos e capacidades suficientes para auxiliar na superação das
dificuldades pedagógicas professores do 1.º Ciclo do Ensino Básico.
4. Considero que um inspetor só está apto a ajudar os professores do 1.º
Ciclo quando a sua formação base também em 1.º Ciclo.
5. A formação base do inspetor não influencia em nada o trabalho que
desenvolve.

1

2

3

4

Bloco C5
Um dos principais objetivos da atividade de AAE e o de conhecer e questionar as práticas de
coordenação e supervisão implementadas. Este será o foco do Bloco C5.
1. As suas aulas são supervisionadas pelo coordenador de Ciclo?
Sim



Não



1.1. Se sim, com que frequência? __________
1

2

3

4

2. Sinto-me confortável quando as minhas aulas são supervisionadas.
3. Concordo com a supervisão de aulas por parte dos coordenadores de
Ciclo.
4. Reconheço ao supervisor competências de supervisão.
5. Perco confiança profissional no meu trabalho quando as minhas aulas são
supervisionadas pelos meus colegas com cargo de coordenação.
6. O diretor da escola encoraja, desafia e apoia ao trabalho colaborativo
entre docentes
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7. Inspetores da IGEC já assistiram às suas aulas no âmbito de uma atividade de AAE.
Sim



Não



(No caso de responder negativamente avance para as questões do

Bloco C6)
7.1. Se sim, recebeu algum feedback quando a aula terminou?
Sim



Não



7.1.2. O feedback foi útil e pertinente à melhoria da prática letiva?
Sim



Não



8. Perco confiança profissional no meu trabalho quando as minhas aulas são
supervisionadas por inspetores no âmbito das atividades de
acompanhamento.
9. Que sentimentos experienciou quando, no âmbito de uma atividade de AAE, as suas aulas
foram assistidas por um inspetor do sexo oposto?


Ansioso(a) 
Relaxado(a) 
Calmo(a) 
Confiante

Despreocupado(a)

Desconfiado(a)





Preocupado(a)

Nervoso(a)





10. As suas aulas já foram assistidas por inspetores cujo perfil de formação aparentava outro
que não a formação em 1.º Ciclo?
Sim



Não



10.1. Se sim, que sentimentos experienciou?


Ansioso(a) 
Relaxado(a) 
Calmo(a) 
Confiante

Despreocupado(a)

Desconfiado(a)





Preocupado(a)

Nervoso(a)





Bloco C6
1-discordo totalmente; 2-discordo; 3-concordo; 4-concordo totalmente
1. No final de uma atividade de AAE é dado um feedback a todos os
professores.
2. No final de uma atividade de AAE não é dado nenhum tipo de feedback
aos professores.
3. O diretor reúne com os professores a fim de lhes comunicar o feedback da
atividade de AAE.
4. O coordenador de cada ciclo reúne com os professores a fim de lhes
comunicar o feedback da atividade de AAE.

1

2

3

4
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5. O feedback de uma atividade de AAE nunca foi dado pela equipa de
inspetores diretamente aos professores
6. O feedback de uma atividade de AAE identifica de forma clara as forças e
as fraquezas do ensino/aprendizagem da escola.
Bloco C7
Assinale com um X de acordo com a sua experiência.
1. Que sentimentos experienciou aquando de uma visita inspetiva no âmbito do AAE?


Ansiedade 
Desconforto

Stress



Segurança

Tranquilidade




1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

2. Há inspetores que, num momento, vêm à escola no âmbito de uma
atividade de AAE e, noutro, vêm no âmbito de atividades de Controlo e/ou
Avaliação.
3. Atividades de Controlo e Avaliação não deveriam ser desenvolvidas pela
mesmo organismo que presta serviços de apoio e acompanhamento.

Bloco C8
1. Considero muito importante que a IGEC acompanhe a implementação
das medidas de melhoria na escola ao longo do ano letivo.
2. Os inspetores responsáveis pelo AAE têm uma abordagem colaborativa
3. No âmbito desta atividade, os inspetores trabalham em conjunto com os
professores para encontrar soluções.
4. No âmbito desta atividade o trabalho realizado é negociado e partilhado.
5. No âmbito desta atividade os inspetores são impositivos
6. Os aspetos trabalhados nas atividades de AAE são importantes para a
escola.
7. Os aspetos trabalhados nas atividades de AAE não são os mais
importantes para a escola.
8. A presença da IGEC na escola inibe a implementação de medidas de
melhoria mesmo que seja no âmbito do AAE.

Bloco D1
1-discordo totalmente; 2-discordo; 3-concordo; 4-concordo totalmente
1. Com a atividade de AAE os professores passaram a trabalhar de forma
mais colaborativa.
2. Com a atividade de AAE a supervisão da prática letiva passou a fazer
parte da metodologia usada no trabalho colaborativo entre docentes.
3. Com a atividade de AAE passei a planear melhor as minhas aulas.
4. Com a atividade de AAE passei a refletir mais sobre os resultados
académicos dos meus alunos.
5. Com as alterações impulsionadas pela atividade de AAE o
comportamento dos alunos melhorou.
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6. A atividade de AAE despoletou mudanças na escola.
7. A atividade de AAE só leva a mudanças a nível administrativo.
8. As orientações da equipa de inspetores, no âmbito da atividade de AAE,
não foram adequadas às minhas práticas/turma/contexto.
9. As orientações da equipa de inspetores, no âmbito da atividade de AAE,
foram adequadas às minhas práticas/turma/contexto.
10. O diretor da escola desencoraja os professores a experimentar novos
métodos de ensino se estes não se encaixarem nas recomendações da IGEC.

Bloco E1
1-discordo totalmente; 2-discordo; 3-concordo; 4-concordo totalmente
1. As mudanças consequentes da atividade de AAE são sólidas e
duradouras.
2. As mudanças consequentes da atividade de AAE duram o tempo em que
a inspeção está na escola.
3. A equipa de inspetores deveria estar mais tempo na escola para que as
mudanças fossem solidificadas.
4. Deveria haver um apoio mais contínuo por parte da equipa que desenvolve
a atividade de AAE.
5. O tempo que a equipa de inspetores passa na escola é o suficiente para
que a escola melhore.
6. Após o ano da atividade de AAE a IGEC não necessita de vir mais à
escola.

1

2

3

4

Bloco F1
Que alterações faria ao atual modelo da atividade de AAE no sentido de o tornar mais
eficiente?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________________________________

Se tiver algo a acrescentar relativamente ao assunto em análise pode fazê-lo aqui:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Muito obrigada pela sua colaboração!
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Apêndice 5: Guião das entrevistas – diretores

GUIÃO DAS ENTREVISTAS – DIRETORES
Quais as representações de professores e inspetores relativamente à dinâmica e ao impacto das
atividades de Acompanhamento da Ação Educativa (AAE) realizadas pela Inspeção-Geral da
Educação e Ciência (IGEC) à escola pública portuguesa, no âmbito do 1.º Ciclo do Ensino
Básico?
Questões

Validar a entrevista
Motivar os entrevistados para
responderem à
entrevista/informar sobre os
objetivos do estudo

A entrevista que se segue destina-se exclusivamente a
recolher dados para um trabalho de investigação no âmbito de
uma tese de Doutoramento em Ciências da Educação, a
apresentar na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.
Tratando-se da sua opinião não há respostas certas ou erradas.
Solicitamos-lhe, por isso, que responda com toda a
sinceridade. A entrevista é anónima e as informações
recolhidas são rigorosamente confidenciais e têm fins
exclusivamente académicos. Todas as respostas são
importantes para os objetivos do estudo, sendo a sua
colaboração muito importante para que esta investigação
tenha qualidade e seja um reflexo fidedigno da realidade.

Levantamento de informação
sobre as características dos
entrevistados

- Anos de serviço
- Habilitações académicas
- Número de ações de AAE que já experienciou

A1 - Levantamento de
informação acerca da imagem
que os professores/diretores
têm dos inspetores e da imagem
que os inspetores têm de si
próprios
(visão geral)

- De que forma encara o trabalho desenvolvido pela IGEC?

BLOCO A |
Imagem da IGEC

Dados
sociodem
ográficos

Validação

Objetivos

- Considera os inspetores profissionais de reconhecido
prestígio?
- Os inspetores são uma referência para si enquanto
profissional?
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A2 – Levantamento de
informação sobre a importância
atribuída ao trabalho
desenvolvido pela IGEC (no
geral)

Responder: concordo | discordo:
- A ação inspetiva é importante e necessária à monitorização
do desempenho e responsabilização das escolas.
- As várias ações inspetivas da IGEC ajudam as escolas a
melhorar de forma individual.
- Os julgamentos da IGEC dependem excessivamente de
dados.
- Os julgamentos de inspeção são muito propensos a serem
influenciados pelas opiniões pessoais e preconceitos dos
inspetores individuais.
- A IGEC está mais focada em encontrar as falhas da escola
e não em ajudar as escolas a melhorar

B1 - Levantamento de
informação sobre a importância
atribuída ao AAE

- Considera vantajoso que a IGEC desenvolva este tipo de
atividades com foco na ação pedagógica? Porquê?

B2 - Levantar informação sobre
a preparação da
escola/inspetores para o AAE

- Parece-lhe pertinente que as escolas sejam avisadas de uma
visita da IGEC quando o objetivo da atividade não é o de
avaliar?
- De que forma a escola prepara uma visita no âmbito do
AAE?
- A preparação é, essencialmente, a um nível administrativo?
- Quantas horas estima despender na preparação da visita da
IGEC no âmbito desta atividade?
- Sente uma sobrecarga de trabalho nos dias que antecedem
uma visita?

BLOCO C |
Metodologia usada

BLOCO

B | Importância atribuída ao AAE | Preparação

- É importante que a IGEC auxilie as escolas a alcançar
soluções pedagógicas e didáticas que levem os alunos a
aprender melhor.

- Considera que os documentos oficiais produzidos na escola
apresentam uma imagem clara e próxima do real da escola?
C1 - Levantar informação sobre
a participação dos atores
educativos

- Que elementos da comunidade educativa elege para formar
a equipa responsável pelo Programa de Acompanhamento?
- Que critérios usa para essa escolha?
- De que forma os professores são chamados a participar nas
decisões da escola?
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C2 - Levantar informação sobre
a análise feita à escola

- A informação levantada pela IGEC é justa e precisa e
espelha uma imagem clara e convincente da escola?
- A equipa da IGEC reuniu informações e evidências de
qualidade que justificam a análise feita à escola?
- Os inspetores atenderam ao contexto económico e social
da escola na elaboração do Programa de Acompanhamento?
- As potencialidades/fragilidades assinaladas correspondem
às que assinalaria?
- Constituíram surpresa ou já eram conhecidas pela
comunidade educativa?

C3 - Levantar informação sobre
o foco da atividade

- Onde lhe parece que os inspetores mais focaram a sua
atenção numa visita no âmbito desta atividade?
 planeamento estratégico
 supervisão da prática letiva
- práticas de ensino - trabalho colaborativo
 comportamento dos alunos
(…)

C4 - Levantar informação sobre
a adequação da formação dos
inspetores

- Considera que a os conhecimentos e a expertise do inspetor
é relevante para o trabalho de acompanhamento que realiza?
- Que conhecimentos/habilidades considera essenciais ao
desempenho das funções associadas ao AAE?

C5 - Levantar informação sobre
o foco da atividade:

- Nesta escola existem práticas de supervisão de prática
letiva? De que forma estão organizadas?

 dinâmicas de supervisão da
prática letiva

- Qual a pertinência que atribui à supervisão da prática letiva
por parte da IGEC no âmbito do AAE?

 trabalho colaborativo

- Que práticas de trabalho colaborativo entre docentes
existem na escola?
- De que forma a IGEC reforça este trabalho colaborativo
entre docentes?

C6 - Levantar informação sobre
a o feedback dado à escola

- De que forma os relatórios da IGEC são recebidos pela
escola?
- De que forma vê os relatórios da IGEC e as
recomendações que são dadas?
- Há uma relação de equilíbrio entre o feedback oral e o do
relatório final?
- De que forma o feedback das equipas inspetivas é
transmitido à restante comunidade educativa?
- Os relatórios de feedback são de fácil interpretação? São
claros e objetivos?
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C7 - Levantar informação sobre
a relação e comunicação entre
inspeção/atores educativos

- Os relatórios elaborados pela equipa de inspetores, no final
de cada intervenção, são claros e úteis para o
prosseguimento do trabalho da escola/agrupamento?
- Incluem recomendações concretas que possam ser postas
em prática no imediato?
- A equipa de inspetores mantém-se em cada intervenção? Já
aconteceu ser alterada?
- Que importância atribui à não alteração da equipa que vem
à escola?
- Já aconteceu inspetores da IGEC visitarem a escola no
âmbito da atividade de acompanhamento e, noutro
momento, voltarem à escola no âmbito de uma avaliação
externa ou de provedoria e ação disciplinar?
 Se sim: A imagem que tinha do(a) inspetor(a) foi
alterada?

C8 - Levantamento de
informação acerca do
acompanhamento da IGEC na
implementação do Programa de
Acompanhamento
D1 - Levantamento de
informação acerca do impacto
do AAE

- Reconhece a existência de vantagens no acompanhamento
por parte da IGEC na implementação do Programa de
Acompanhamento?

- Em que medida a intervenção inspetiva na implementação
do Programa de Acompanhamento influenciou a escola?

D | Impacto da Atividade

- A atividade fomentou novas dinâmicas de trabalho na
escola? A que nível?
- Em algum momento as recomendações da IGEC foram
desadequadas à realidade da escola? Alguma vez exigiram
recursos que a escola não possuía?
- Os professores fazem um uso correto das orientações
deixadas pela equipa de inspetores, melhorando as suas
práticas?

BLOCO

- Desencoraja os professores à adoção de novos métodos de
ensino quando estes não vão ao encontro das orientações
deixadas pela IGEC?
- Identifica efeitos negativos decorrentes de uma atividade
de AAE?

BLOCO

E
AAE

| Pós-

- O AAE reforça a autonomia da escola? De que forma?
E1 - Levantamento de
informação acerca da
continuidade

- Sente que o acompanhamento dado pela IGEC é suficiente
ao enraizamento das alterações levadas a cabo no âmbito do
Programa de Acompanhamento?
- Qual a durabilidade das alterações? De que forma é
trabalhada a continuidade das alterações?
- O trabalho desenvolvido potencia a sua continuidade nos
anos letivos seguintes?
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BLOCO F | Alterações ao
atual modelo de AAE

- Depois do ano de AAE a equipa da IGEC volta à escola
para acompanhar as alterações implementadas?
F1 - Levantamento de
informação acerca das
alterações que cada
interveniente faria para
aperfeiçoar o AAE

Que alterações faria ao AAE no sentido de o tornar mais
eficiente?
 metodologia
 procedimentos
 envolvimento dos inspetores
 número/duração de visitas
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Apêndice 6: Guião das entrevistas – inspetores

BLOCO A |
Imagem da
IGEC

Dados
sociodemográficos

GUIÃO DAS ENTREVISTAS – INSPETORES
Quais as representações de professores e inspetores relativamente à dinâmica e ao impacto das
atividades de Acompanhamento da Ação Educativa (AAE) realizadas pela Inspeção-Geral da Educação e
Ciência (IGEC) à escola pública portuguesa, no âmbito do 1.º Ciclo do Ensino Básico?

Objetivos

Questões

Levantamento de
informação sobre as
características dos
entrevistados

- Anos de serviço como docente
- Anos de serviço como inspetor
- Habilitações académicas

A1 - imagem que os
professores/diretores têm
dos inspetores e da
imagem que os inspetores
têm de si próprios
(visão geral)

- Considera que o seu trabalho é reconhecido pelos
professores/diretores como um trabalho de prestígio?

B2 - Preparação para o
AAE

- De que forma a preparação da escola para uma atividade deste
âmbito facilita o desenrolar da atividade?

- Considera-se uma referência para estes profissionais?

- De que forma se prepara, enquanto inspetor, para esta atividade?
- Sente que os documentos apresentados pelas escolas
correspondem a uma imagem real da organização?

BLOCO C |
Metodologia
usada

C4 - Formação

- Que desafios associa a esta atividade?
(relação com os outros; aceitação/colaboração por parte da escola/
abertura; formação…?)

C1 - Levantar informação
sobre a participação dos
atores educativos

- As políticas de formação (inicial e contínua) dos inspetores
são adequadas às funções e à complexidade das tarefas que
tem de desempenhar?
- Como se sente quando acompanha um ciclo de estudos que
não corresponde ao da sua formação base?

- Considera que os professores nomeados para a elaboração do
Programa de Acompanhamento são ajustados ao trabalho que têm
de desenvolver?
- Que perceção tem sobre a participação e a adesão dos restantes
professores?
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C2 - Análise feita à escola

- Considera que a estruturação desta atividade contempla tempo
suficiente para que a equipa de inspetores conheça de forma sólida
a escola onde vai atuar?
- Este fator temporal pode interferir com o sucesso das medidas?
- Na elaboração do Programa de Acompanhamento, na definição
dos caminhos a seguir e das metas a atingir, têm em atenção o
contexto social e económico da escola?
- Que tipo de problemas relacionados com o contexto podem
surgir?
- As fragilidades que são trabalhadas em cada escola costumam
constituir surpresa para os atores educativos?
 se sim, o que lhe parece que falta para essas fragilidades
poderem ser descobertas e superadas de forma autónoma?
 se não, o que acrescenta a equipa inspetiva ao assinalar
problemas que já são conhecidos pela escola?
- Há disponibilidade por parte da equipa de inspetores para ouvirem
professores que não os da equipa responsável pela elaboração do
Programa de Acompanhamento?

C3 - Foco da atividade

Na sua designação, esta
atividade foca muito as
 dinâmicas de supervisão
 trabalho colaborativo

- O foco da atividade varia muito de escola para escola ou consegue
encontra-se um padrão de deficiências comuns a várias
instituições?
- Considera pertinente que, no âmbito desta atividade, a equipa de
inspetores supervisione a prática letiva? Costumam fazê-lo?
- Que alterações poderiam decorrer desta supervisão (se realizada
pelos inspetores)?
- Considera que após uma intervenção deste âmbito as práticas
supervisivas e o trabalho colaborativo entre docentes é reforçado?

C6 - Feedback dado à
escola

- De que forma a equipa responsável pelo Programa de
Acompanhamento transmite feedback à restante comunidade
educativa? De que forma é feita esta comunicação?
- De que forma é recebido o feedback? Que efeitos tem?
- Recebem algum tipo de feedback por parte da escola em relação à
forma como a atividade foi desenvolvida? Quem o transmite? Que
uso fazem dele?
- O inquérito é anónimo ou a escola é identificada?

C7 - Relação e
comunicação entre partes

- Que sentimentos lhe parece que uma ação destas despoleta nos
professores? (desconforto, stress, ansiedade, tranquilidade,
segurança…)
- A equipa de inspetores mantém-se em cada intervenção? Já
aconteceu ser alterada?
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- Já aconteceu desenvolver uma atividade de AAE numa escola e
voltar à mesma escola no âmbito de uma atividade de controlo ou
de avaliação?
- Considera que atividades como a de AAE, mais direcionadas para
a prática pedagógica deveria fazer parte das responsabilidades da
IGEC?
- De que forma se gere a disparidade de funções a que cada uma
destas atividades obriga?
- Como é que se gere a relação que se cria com os
professores/diretores no âmbito de atividades de natureza tão
diferenciada?
- Que metodologias são usadas nas segundas e terceiras visitas da
atividade?
- De que forma é garantido o acompanhamento das mudanças a
implementar?

BLOCO E Pós-AAE

C8 - Acompanhamento da
IGEC na implementação
do Programa de
Acompanhamento

BLOCO F | Alterações ao
atual modelo de AAE

BLOCO D | Impacto da
Atividade

D1 - Impacto do AAE

- Este acompanhamento é suficiente ao enraizamento das
alterações impulsionadas pelo Programa de
Acompanhamento?
- Que mecanismos são usados para garantirem uma
continuidade e solidez das alterações implementadas?
- Depois do ano de AAE a equipa da IGEC volta à mesma
escola para se certificar de que as alterações implementadas
continuam?

(…foco)
- Em que área da organização educativa considera que o AAE tem
mais impacto?
- Parece-lhe que a autonomia das escolas é reforçada?
- Identifica efeitos negativos decorrentes desta atividade?
- Que sentimentos lhe parece que uma ação destas despoleta nos
professores e nos diretores? (conforto/desconforto,
ansiedade/tranquilidade, segurança/insegurança? Qual é a sua
perceção?)

F - alterações ao atual
modelo

Que alterações faria ao AAE no sentido de o tornar mais eficiente?
 metodologia
 procedimentos
 envolvimento dos inspetores
 número/duração de visitas
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Apêndice 7: Transcrição da entrevista realizada a D1
| 7 de janeiro de 2019, 11h |
(…)
- Começávamos aqui pelos dados sociodemográficos para percebermos o seu perfil enquanto diretora.
Portanto, há quantos anos trabalha como professora, agora assumindo as funções de direção…
- Como professora, trabalho há 25 anos.
- E como diretora?
- Estou há sete anos como diretora.
- A nível de habilitações académicas e de área de formação, vem de que área?
- Sou licenciada em Línguas (Português/Francês) 2.º ciclo e tenho Pós-Graduações em Orientação
Educativa, Administração Escolar, vou fazendo…
- Em relação ao número de ações de AAE que já experienciou. Esta, de 2017, foi a 1.ª ou já
experienciou outras?
- De acompanhamento?
- Sim, de acompanhamento…
- Foi a primeira.
- Vamos então passar para uma imagem da IGEC, uma imagem geral, sem nos focarmos apenas
nos programas de acompanhamento, de que forma encara o trabalho desenvolvido pela IGEC?
- Eu pela experiência que tenho, até este momento, encaro o trabalho da inspeção como um trabalho de
apoio à escola. Não tenho razão de queixa em termos de atitudes às vezes mais impositivas. Tem sido um
trabalho bastante profícuo. É um bom trabalho, tem ajudado, tem servido para ajudar.
- E em relação aos inspetores, considera-os profissionais com prestígio?
- Regra geral... Só tive uma situação…bem, não interessa, mas tive uma situação um bocado aborrecida.
Mas, regra geral, têm sido extremamente profissionais. Têm-me ajudado imenso. Têm, inclusivamente,
alguns, deixado contacto para o caso de ser necessária alguma coisa. Portanto…acho que também tem um
bocadinho a ver com a postura que eu tenho com eles. Também tento ser o mais humilde possível porque
eles vêm para me ajudar, não vêm para me prejudicar. Tem de ser este o princípio que uma pessoa tem de
ter para trabalhar com a inspeção e, portanto, até agora…quase todos os inspetores que passaram por
aqui, por este agrupamento, comigo enquanto diretora, têm sido fantásticos.
- Portanto, assim sendo, podemos dizer que são uma referência para si enquanto profissional?
- Sim, sim. Sem dúvida.
- Agora, nestas afirmações, pedia-lhe só que me respondesse se concorda ou discorda, sem nos
alongarmos: a ação inspetiva é importante e necessária à monitorização do desempenho e
responsabilização das escolas.
- Concordo mais ou menos.
- As várias ações inspetivas da IGEC ajudam as escolas a melhorar de forma individual.
- Concordo.
- Os julgamentos da IGEC dependem excessivamente de dados.
- Concordo.
- Os julgamentos de inspeção são muito propensos a serem influenciados pelas opiniões pessoais e
preconceitos dos inspetores a um nível individual.
- Humm...não concordo mas há situações. São excecionais.
- A IGEC está mais focada em encontrar as falhas da escola e não em ajudar as escolas a melhorar.
- Depende das Ações. Mas, no geral, discordo.
- É importante que a IGEC auxilie as escolas a alcançar soluções pedagógicas e didáticas que levem
os alunos a aprender melhor.
- Concordo
- Vamos então passar para a atividade de acompanhamento da ação educativa a um nível mais
particular. Considera vantajoso que a IGEC desenvolva este tipo de atividades com foco na ação
pedagógica? Porquê?
- Concordo. Concordo porque nos ajuda também a ter uma visão externa do que se pretende da escola.
Obviamente que nós tentamos fazer o melhor, obviamente, mas acabamos por ficar um bocadinho
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restringidos à nossa quinta, entre aspas. E a inspeção acaba por nos trazer uma visão diferente, de nos
dar, também, uma visão que eles já trazem de outras escolas, de outros trabalhos, de outras soluções que
foram encontradas, de outros erros que foram cometidos. Portanto, acho que é vantajoso realmente... Não
é a IGEC em si, mas qualquer trabalho que seja externo ajuda-nos a ter uma visão diferente.
- Isso especificamente na ação pedagógica, também acontece?
- Estou a falar exatamente da ação pedagógica.
- E relativamente à preparação da escola para esta atividade. Elas são avisadas, certo?
- Sim…
- Acha pertinente que seja feito este aviso prévio?
- Claro, claro, sem dúvida. Até porque muitas vezes o que acontece é nós termos um trabalho, mas um
trabalho que para ser reunido para fazer uma demonstração, precisa de algum tempo. Nós fazemos
monitorização, obviamente, mas os dados depois não aparecem nos dois dias seguintes em que os
inspetores surgem na escola. As coisas já estão feitas, mas é preciso reuni-las e é preciso algum tempo
para as reunir com algum senso.
- Essa é, então, a preparação que fazem para a visita…
- Sim, reunir os materiais que já possuímos e necessários para mostrar.
- E essa preparação é, essencialmente, a um nível administrativo? Ou também a um nível pedagógico,
por parte dos professores, dentro da sala de aula?
- Dentro do pedagógico é essencialmente administrativo. São mais os documentos que demonstram alquilo
que estamos a fazer, os resultados que obtivemos... É praticamente sempre administrativo.
- Quantas horas estima necessitar para a preparação de uma atividade destas?
- Só para a demonstração?
- Para a vinda dos inspetores, quanto tempo precisam para reunir essas informações, estes documentos?
- Três, quatro dias, mais ou menos.
- E é uma preparação centrada na figura do diretor ou em todos os professores?
- Não, de todos os professores obviamente. É um trabalho de todos. É impossível a direção ter estes dados
todos nas mãos. Estamos a falar de um mega agrupamento. É impossível ter isto tudo nas mãos. É preciso
ir às pessoas que trabalham no terreno e pedir-lhe os dados. O Conselho Pedagógico reúne estas
informações, mas nem sempre o “timing” coincide com a vinda da Equipa Inspetiva.
- Sente uma sobrecarga de trabalho nos dias que antecedem uma visita?
- Sim, obviamente (risos)
- Basicamente o que se apresenta à IGEC são os documentos oficiais do trabalho que está a ser
produzido na escola…Acha que estes documentos que são produzidos pela escola apresentam uma
imagem clara e próxima do real daquilo que é a escola?
- Muito sinceramente, antes desta ação, nós tínhamos os documentos que achávamos que apresentavam
uma imagem clara e, perante a inspeção, percebemos que para quem vem de fora não eram suficientes.
Nós já temos uma visão interna. Portanto, o resultado que a gente pretende em termos administrativos, é
um. Para quem vem de fora e não sabe a parte inicial, é outro. Esses documentos que nós produzimos
foram todos reformulados durante a estadia da inspeção.
- E no que diz respeito à participação da comunidade educativa? Ora, nesta ação participam
professores e o diretor. Que elementos da comunidade educativa elege para formar a equipa
responsável pelo Programa de Acompanhamento?
- Vamos lá ver… Esta pergunta formulada assim não funciona comigo e vou explicar porquê. Eu só tive
um Acompanhamento e esse Acompanhamento foi feito com base no programa nacional de sucesso escolar
e já tinha medidas de sucesso e essas medidas já tinham um professor responsável. Portanto, acabamos
por selecionar os professores ou as professoras, neste caso que eram 3 mulheres, que estavam à frente das
3 medidas que já tínhamos proposto. Ao mesmo tempo estavam a dar resposta ao programa de sucesso
escolar e ao Plano de Melhoria do Agrupamento, davam resposta às duas. Nesse sentido nós já tínhamos…
- Eram professoras de que nível de ensino?
- Neste caso específico era uma professora do 1.º Ciclo porque uma das medidas foi mais aplicada no 1.º
Ciclo e duas do 2.º ciclo.
- Portanto, os critérios que usou para a escolha estavam predefinidos. Já havia professores
responsáveis por estas questões. Mas de uma forma mais geral, de que forma os professores são
chamados a participar nas decisões que são tomadas na escola ou no agrupamento?
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- Os professores participam nas decisões dentro dos departamentos; é levado a pedagógico, é analisado
em pedagógico e as decisões chegam novamente aos departamentos. Portanto, os professores estão
sempre, aliás, se os professores não estiverem envolvidos as medidas não são concretizáveis. Eles têm
mesmo de participar nas decisões.
- Considera importante que eles participem para que depois se efetivem as alterações.
- Obviamente. Para se reverem no trabalho que vão fazer.
- A informação levantada pela IGEC é justa e precisa e espelha uma imagem clara e convincente da
escola ou nem sempre é clara a imagem que fazem da escola?
- Está-me a falar do preconceito que a IGEC traz quando vem para o processo?
- Não, quando está no processo. Poderemos até falar no final do processo todo. A imagem que a IGEC
leva da escola é uma imagem clara?
- Sim, sim, acho que sim.
- Corresponde à realidade da escola?
- Sim, acho que sim
- Quando a equipa da IGEC reúne informações e evidências elas são de qualidade e justificam a
análise feita à escola?
- Sim, até porque nós…nesta ação concretamente, o que vai ser observado é muito concreto, portanto, os
dados que levam são muito específicos. Não é algo que está no ar e que é difícil passar para um papel.
Acho que sim, que conseguem reunir informações que são realmente a cara da escola.
- Que são basicamente fundamentados através dos dados e dos documentos que a escola fornece…
- Sim, exatamente.
- E neste processo todo parece-lhe que os inspetores atenderam ao contexto económico e social da
escola na elaboração do Programa de Acompanhamento?
- Sim. Até porque eles vêm fazer um trabalho a partir de um relatório de uma avaliação externa onde esses
dados já lá estão lá e são passados à equipa que vem fazer o acompanhamento, portanto eles têm noção
do contexto.
- As potencialidades/fragilidades assinaladas correspondem às que assinalaria? Constituíram
surpresa ou já eram conhecidas pela comunidade educativa?
- A maior parte já era conhecida. Outros nem por isso.
- Mas achou importante que, ainda que conhecidos, viesse alguém de fora dizer “atenção que aqui há um
problema”, apesar de já terem conhecimento dele…?
- É a resposta que já lhe dei antes. A imagem externa é importante, sem dúvida que é importante. E até
para o contrário, para vermos que as potencialidades também existem e eles também as reconhecem. Tanto
para nos ajudarem na parte que está menos boa, nos pontos que estão mais fracos como para reforçarem
aqueles que estão mais fortes, para os podermos manter.
- Onde lhe parece que os inspetores mais focaram a sua atenção numa visita no âmbito desta
atividade? Terá sido no planeamento estratégico, supervisão da prática letiva, práticas de ensino,
trabalho colaborativo, comportamento dos alunos… Onde acha que a IGEC mais focou a sua
atenção, onde é que batalharam mais?
- Foi na supervisão da prática letiva, sem dúvida. Apesar de o grande trabalho que fizeram connosco ter
sido na parte de nos ajudar e apoiar na monitorização das atividades. Mas o reforço maior, até porque
era um dos pontos fracos mais evidentes, foi realmente na supervisão da prática letiva.
- Parece-lhe que os conhecimentos e a expertise dos inspetores foram relevantes para o trabalho de
acompanhamento realizado? Uma das atividades era mais direcionada para o 1.º Ciclo e acabou por
se estender aos outros… A formação da equipa de inspetores era consistente e foi relevante para o
acompanhamento feito?
- O que está em causa não é a formação ser de um ciclo ou de outro é, realmente, a experiência que eles
trazem da visão de outras escolas e outros conhecimentos que trazem. O projeto que tivemos, a medida
que tínhamos em relação ao 1.º Ciclo era uma medida que existia no 1.º ciclo e no 2.º. Portanto não é uma
medida estanque. Eles não precisavam de ter uma noção muito exata do 1.º ciclo porque estendia-se a
outros ciclos. Mas tinham a ideia, realmente, do que se faz noutras escolas e da mais valia daquilo que
estávamos a fazer.
- E isso acima de tudo…
- Exatamente.

571

- Se lhe pedisse habilidades ou conhecimentos que considerasse essenciais para ao desempenho das
funções associadas ao acompanhamento da ação educativa, quais assinalaria?
- Precisam de, apesar de trazer as informações externas, de se ambientar com a escola. De saber pegar
naquilo tudo que já tem de background de conhecimento e adapta-lo aos princípios de um agrupamento
(deste agrupamento em concreto), da maneira de trabalhar que nós temos, do tipo de alunos que temos.
Portanto, é preciso ser uma pessoa adaptável. Não trazer as ideias como o que está certo foi o que se fez
em tal sítio ou o que está certo foi o que me disseram. É saber que aquilo está certo, mas nós estamos num
ambiente muito concreto e que, dentro deste ambiente, é preciso adaptar as medidas e adaptar as ações
conforme o tipo de docentes, o tipo de recursos humanos que temos e o tipo de alunos com que estamos a
trabalhar.
- Considera que a equipa que veio desenvolver esta atividade tinha essas capacidades e habilidades?
- Eu gostei muito da equipa que esteve cá. Se calhar sou um bocadinho suspeita para falar, mas acho que
sim, que tiveram.
- Ora, um dos focos desta atividade recai, como já falamos, na supervisão da prática letiva e do
trabalho colaborativo entre professores. Nesta escola existem práticas de supervisão de prática
letiva? De que forma estão organizadas? E, já agora, se antes desta atividade de acompanhamento
elas existiam ou não…
- Existem práticas de supervisão de prática letiva. Existiam mais no pré-escolar e no 1.º Ciclo. Os
professores já se habituaram há alguns anos a fazer a supervisão da prática letiva, a trocarem entre eles,
conhecimentos, a trocar de salas… É fácil e eles fazem isto de forma ponderada e registada. O que eles
trouxeram de novo foi o alargamento ao 2.º e 3.º Ciclo e Secundário. Estão organizadas, não era bem o
que se pretendia, mas estão organizadas de forma voluntária. Portanto, os professores voluntariam-se a
fazer supervisão independentemente do grupo. Pode ser por simpatia, não está errado. E muitas das vezes
é muito mais fácil para poderem trocar opiniões com alguém com quem têm confiança. Portanto, neste
momento trabalhamos mais à base do voluntariado. Obviamente que vamos ter professores que assim
nunca vão entrar nisto, no voluntariado. Mas mesmo assim conseguimos uma taxa muito boa dentro da
medida que tínhamos proposto.
- Então são supervisionados por pares, não obrigatoriamente pelos coordenadores de ciclo…
- Exatamente.
- Que pertinência atribui à supervisão da prática letiva por parte da IGEC no âmbito do
Acompanhamento da Ação Educativa? Não sei se os inspetores quando vieram foram observar aulas,
se não. Foram?
- Não, não foram…
- Mas ainda assim, acha pertinente que eles possam ir às salas e assistam à prática letiva?
- Não lhe sei responder se é pertinente ou não. Depende do olhar que trouxerem. Não faço ideia muito
sinceramente. Nem sou contra, nem sou a favor. Depende muito daquilo que a inspeção quer ver quando
entra numa sala de aula. Se for um pró-forma como é uma aula assistida, o professor prepara aquela aula
e poderá estar a enganar perfeitamente (enganar entre aspas).
- É uma aula preparada…
- É uma aula preparada, depende muito do que realmente se pretende supervisionar. Neste momento não
sei, depende. Neste momento não faço ideia.
- As práticas de trabalho colaborativo entre docentes existem na escola? Existia antes da atividade
de acompanhamento?
- O trabalho colaborativo sempre existiu. Temos um espaço durante a semana comum a todos os
professores para reunirem em grupo, departamento. Para reunirem dentro dos projetos que temos das
medidas de sucesso escolar. São 45 minutos semanais que podem ser revertidos em 90 minutos de 15 em
15 dias. Portanto, os professores fazem a gestão desses 45 minutos da maneira que acharem mais profícua
para trabalharem em grupo. Esse trabalho já é feito há muitos anos aqui.
- E parece-lhe que esta atividade vem reforçar este trabalho colaborativo entre docentes? Acha que
a ação de AAE veio reforçar este trabalho?
- Muito sinceramente não. Ele já era forte e manteve-se.
- De que forma os relatórios da IGEC são recebidos pela escola? Não sei se recebem mais algum
relatório para além deste aqui que é público?
- Esse vem via e-mail e é de conhecimento público. Mas do trabalho que eles fazem no acompanhamento,
por exemplo, no fim de cada acompanhamento (ele é dividido em três partes) e no fim de cada uma dela
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há um relatório que foi lido comigo, conversado e, no final foi assinado por mim e pelos inspetores. Esse
relatório não é público, está só na escola.
- E de que forma é que a restante comunidade educativa recebe ou tem conhecimento destes
relatórios?
- Os relatórios são afixados na sala dos professores para os professores verem.
- E considera-os pertinentes?
- Os relatórios dão-nos uma noção daquilo que temos de fazer a seguir. São pertinentes, sim.
- Há uma relação de equilíbrio entre o feedback oral recebido em cada um dos dias e o do relatório
final?
- Estamos a falar do relatório de acompanhamento?
- Sim, sempre em relação à atividade de Acompanhamento.
- Não é este, o da avaliação externa…
- Este é o de acompanhamento, acompanhamento da ação educativa. Ora veja se não é este…
- É este, sim.
- Portanto, acha que há uma relação de equilíbrio entre este os que vão sendo dados oralmente?
- Há equilíbrio, sim, completamente. Aliás, acho que é dos poucos relatórios que mostram realmente aquilo
que foi dito e que foi falado. O que está aí escrito foi tudo acertado antes de ser homologado.
- Não há efeito surpresa…
- Exato, não há efeito surpresa!
- Os relatórios de feedback são de fácil interpretação? São claros e objetivos?
- São claros. Não deixam dúvidas.
C7
- Os relatórios elaborados pela equipa de inspetores, no final de cada intervenção, são claros e úteis
para o prosseguimento do trabalho da escola/agrupamento?
- São claros e úteis, sim.
- As recomendações são concretas e específicas para que possam ser postas em prática no imediato?
- Eu acho que as recomendações são específicas no sentido de serem de fácil leitura e a gente sabe o que
se pretende. Mas nunca nos foi dito que teríamos de fazer de outra forma. Aliás, a única coisa que não
podíamos alterar era a meta que se pretendia mas tudo o resto tinha de ser adaptado ao longo do tempo e
isso aconteceu desde o primeiro relatório onde propusemos algumas atividade e elas não deram resultado,
tivemos de as alterar a meio do caminho. Sempre foi aberto o espaço por parte dos inspetores para
fazermos esta gestão porque o caminho faz-se caminhando, há erros e os erros não são para manter porque
está ali escrito. É realmente adaptar, fazer alterações e eles aceitaram sempre isso.
- Não há aquela rigidez que os impedem sair do caminho.
- Exatamente, há coisas que têm de ser alteradas, que têm de ser repensadas. Eu acho que a mais valia
deste acompanhamento é o dar espaço às pessoas para pensar e repensar aquilo que estão a fazer. Porque
se não estamos sempre com a ideia de que o que estamos a fazer é ótimo. Estamos a fazê-lo com o melhor
das boas vontades, que estamos a fazer uma coisa excelente. E dá-nos abertura para alguém de fora nos
dizer: “Mas atenção e neste ponto não poderia fazer assim” E a gente poder parar, pensar, repensar,
reformular. Portanto, acho que essa é a parte mais importante.
- A equipa de inspetores mantém-se em cada intervenção? Já aconteceu ser alterada?
- Sim.
- Nunca aconteceu serem alterados?
- Não.
- E acha que isso é importante, a equipa manter-se, não haver alterações
- É importante não se alterar até porque desde o primeiro dia que há muito diálogo e é essencial que…
Vamos lá ver, os inspetores acabam por conhecer o agrupamento pela maneira como nós nos
apresentamos, tanto eu, como diretora, como as coordenadoras das medidas. E passamos-lhe a imagem
daquilo que estamos a fazer e porque é que estamos a fazer, com a visão da escola. Se, entretanto, vier
uma pessoa diferente nós vamos voltar à estaca zero para explicar ou a pessoa não vai partir com a mesma
informação que teria o primeiro. Por isso acho essencial que se mantenha sempre a equipa.
- Já aconteceu a equipa vir à escola no âmbito da atividade de acompanhamento e, noutro momento,
voltar à escola no âmbito de outras funções?
- Já aconteceu. Já vieram noutras funções.
- E como é que foi, a imagem que tinha desses inspetores alterou-se por essa alteração de papeis?
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- Não. Até foi muito engraçado porque até acho o contrário. O próprio inspetor entrou aqui com
conhecimento do que é a escola, daquilo que a gente faz, da forma de a gente trabalhar e ele próprio disse
“Esta escola sei que está a fazer isto assim… assim… não está?” E eu disse: “Está”. “Então vamos ver
agora…”. Portanto, já têm um conhecimento profundo e acaba por criar outro tipo de ambiente entre a
própria direção e o inspetor.
-Portanto, não se cria aqui um mau estar por vir no âmbito de um acompanhamento e, noutro momento,
vir no âmbito de outra atividade. Não sei em que âmbito veio esse inspetor à escola…
- Por acaso até veio tratar de uma queixa anónima que tinha chegado à IGEC, uma situação até delicada.
Mas a postura do inspetor, ele chega aqui e já me conhece, já sabe com que pessoa está a lidar. Vou falar
num caso muito particular, pronto: eu tenho como princípio não mentir…a verdade às vezes pode me meter
num buraco, mas é essa verdade também que me vai tirar de lá. E acho que ele já me conhecia o suficiente
para, mesmo perante uma situação destas, estar a ouvir-me e estar a conseguir acreditar naquilo que eu
lhe dizia. Estávamos realmente a trabalhar em conjunto. Acho que não há qualquer problema…. Claro que
estou a falar de pessoas muito específicas, não sei se serão assim todas…
- Claro, mas é em relação à sua experiência.
- Nesta situação, em concreto, um dos inspetores veio cá noutro tipo de ação, sim. Acho que até já veio
duas vezes e acho que não houve nenhum tipo de incompatibilidade…não achei, não.
- Relativamente à implementação, de uma forma concreta, do Programa de Acompanhamento.
Portanto, numa fase inicial a inspeção vem e elabora este Programa de acompanhamento em
conjunto com a restante equipa. Depois, na implementação, o acompanhamento é suficiente para a
implementação do programa?
- Eu acho que é suficiente o acompanhamento, mas talvez depois pudessem vir novamente. Mas eu sei que
a inspeção tem muitos acompanhamentos, muitos trabalhos…não têm tempo para isso tudo. Essas três
sessões que eles fazem são importantes. Acho que seria importante, depois, ter um acompanhamento que
fosse anual. Uma vez por ano vir ver como é que as coisas estão a correr. Até para que os próprios
professores sintam que aquilo não foi uma fase que já passou e agora toca a andar. Acho que, pelo menos
uma vez por ano, este acompanhamento se devia manter. De qualquer maneira acho que as três sessões já
são boas, já são positivas.
- Em que medida a intervenção inspetiva na implementação do Programa de Acompanhamento
influenciou a escola?
- Influencia sempre na medida em que, pelo menos, mudamos a parte dos materiais que tínhamos de análise
de dados. Portanto, acaba sempre por influenciar porque isso faz com que haja mudança de atitudes por
parte dos professores. De recolher outras informações, de saber que a informação que eles têm é
importante que seja passada para o papel, mas é preciso outra. Acho que influencia sempre.
- Fomentou aqui novas dinâmicas então. Essa por exemplo…
- Aí sim, sim. Ao nível dos materiais que tínhamos para análise de dados, por exemplo.
- Em algum momento considerou as recomendações da IGEC desadequadas à realidade da escola?
Alguma vez exigiram recursos que a escola não possuía?
- Em termos de acompanhamento não.
- E os professores fazem um uso correto das orientações deixadas pela equipa de inspetores e
melhorando as suas práticas? Parece-lhe que a um nível da sala de aula e das práticas letivas, este
acompanhamento influencia a prática letiva de forma específica e depois, por consequência, melhora
as aprendizagens?
- O que influenciou a prática letiva não foi, por si só, o acompanhamento, foram as medidas que nós já
tínhamos anteriormente. Tanto para o plano de melhoria como para o plano de sucesso escolar. Foram
melhorias que foram aceites por todos os professores. Portanto, reviam-se nelas. A questão do
acompanhamento foi um bocadinho manter aquilo que estava a ser feito. Foi reforçado, mas foi manter
aquilo que já estava a ser feito. A nível do 1.º Ciclo melhorou um bocadinho as práticas, mas nos restantes
níveis elas já estavam a ser melhoradas, não foi por aqui que veio o reforço. Por aqui veio o reforço da
monitorização mais do que, realmente, a alteração das práticas. Foi mais da monitorização das práticas.
- Quando algum professor tem vontade de adotar um método de ensino novo e este não vai ao
encontro das orientações que a equipa de inspetores deixa. Como diretora encoraja ou desencoraja?
- Encorajo. Tudo o que vá ao encontro do sucesso de certeza que a inspeção vai aceitar…
- Mesmo que não seja na linha orientadora que a inspeção tenha deixado?
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- A inspeção deixou linhas orientadoras dentro de 3 medidas que nós tínhamos e cingiu-se a essas três
medidas. Podemos ter outras maneiras de chegar a essas medidas. Aliás, era o princípio do Programa de
Acompanhamento: dar-nos caminho para o sucesso. Portanto, qualquer outra medida que surja que não
vá exatamente por aí, mas que o final seja o mesmo, o sucesso dos alunos, eu encorajo os professores,
obviamente.
- Efeitos negativos decorrentes desta atividade, consegue identificar algum?
- Stress durante aqueles dias. Pelo menos as coordenadoras dos projetos…
- Mesmo sabendo que não é uma ação que vem avaliar.
- Obviamente, mas é a imagem do agrupamento que passa. É mais o stress de tentarmos fazer aquilo que
estão à espera que a gente faça e o stress de esperar que o resultado seja aquele que estamos a contar. Há
sempre stress e o stress é bom em certos aspetos, mas também é complicado noutros. Portanto, poderá ser
visto, também, como um efeito negativo.
- Acha que poderá influenciar, negativamente, os professores, nas aulas, durante esses três ou quatro dias
de preparação da atividade?
- No geral não até porque eu consegui que os coordenadores não pressionassem muito os professores.
Portanto, saber que estava cá a inspeção, mas vamos continuar o nosso trabalho. Agora os próprios
coordenadores das medidas sim, andam ali uns dias…
- Os coordenadores também dão aulas?
- Sim, também dão aulas.
- Pelo menos para eles talvez tivesse sido um bocadinho mais complicado.
- Foi, foi, foi.
- E em relação à autonomia da escola sente que o AAE veio reforçar a autonomia da escola? De que
forma?
- Não, manteve-se.
- Aqui no que toca à suficiência, ou não, do número de medidas também já me disse que se houvesse mais
uma ou duas nos anos seguintes não seria pior…
- Exatamente…
- Qual a durabilidade das alterações? De que forma é trabalhada a continuidade das alterações?
- Estamos a fazer tudo tal e qual como fizemos durante a implementação do Programa de
Acompanhamento. Portanto, todas as medidas que tínhamos ou alteração que fizemos em termos de
monitorização continuam a ser feitas. A monitorização obrigou-nos, também, a por exemplo: vimo-nos
com a necessidade de reduzir o tempo que havia para os meninos do 1.º Ciclo fazerem as suas fichas de
avaliação. Faziam trimestralmente, passaram a fazê-las quinzenalmente. E isso mantém-se. Foi uma das
medidas que nós tomámos. Demo-nos conta de que, realmente, as crianças não têm capacidades para reter
a informação por um período tão longo. Começamos a trabalhar de maneira a que eles tenham de reter a
informação durante menos tempo, mas mais trabalhadas. E isso mantém-se. Mesmo no 2.º Ciclo, outra
medida que tínhamos eram as oficinas de aprendizagem (e tínhamos o projeto “X”, no 1.º Ciclo) e as
oficinas mantém-se e estão a funcionar exatamente da mesma forma.
- Então o trabalho que foi feito teve a consistência necessária para ser continuado…
- Sim, sim. Até porque deu resultados, portanto…
- Depois do ano de Acompanhamento da Ação Educativa a equipa da IGEC volta à escola para
acompanhar as alterações implementadas?
- Não voltou.
- A pesar da senhora diretora considerar que não seria mau que voltassem…
- Sim, não era mau.
- Que alterações faria a esta atividade no sentido de o tornar mais eficiente?
- Olhe, mais uma vez, esta foi a primeira vez que tive um Acompanhamento. É tudo novo…a forma como
os inspetores chegaram, as entrevistas iniciais, o saber como é que a escola geria as suas medidas, o que
nos foi pedido, o feedback que nos foi dado, eu não alterava nada disso. Confesso que ao início ficamos
um bocadinho apreensivas porque achávamos que nos estavam a pedir o céu e nós estamos na terra. Mas
a verdade é que foi a pedir o céu que nos obrigamos também a fazer algumas alterações e no fim as metas,
só a meta da supervisão é que foi um bocadinho ambiciosa e nós fomos atrás da equipa inspetiva e pronto,
essa não alcançamos o que queríamos. Mas em tudo o resto acho que a ambição dos inspetores ser maior
que a nossa também é um bom caminho. Portanto não tenho grande razão de queixa. Realmente o número
de visitas poderia ter sido um bocadinho maior. Acho que depois há um espaço muito grande especialmente
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entre a primeira e a segunda visita porque é quando a gente começa a trabalhar e quer que as coisas
funcionem “e será que estamos a fazer bem?” e depois, só passados três ou quatro meses é que surgem
novamente. E uma pessoa está ali naquele impasse será que estamos a fazer bem. Portanto, aí deveria ser
um apoio um bocadinho mais próximo, mas fora isso acho que foi a primeira vez que tive este
acompanhamento e que funcionou bem
- Não sei se têm mais alguma coisa a acrescentar…
- Não, não, já disse tudo (risos).
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Apêndice 8: Transcrição da entrevista realizada a D2
| 17 de janeiro de 2019, 10h30min |
(…)
- O meu curso base é engenharia
- Que interessante. Então como é que foi este percurso até aqui? É de engenharia quê?
- Engenharia eletrotécnica. Eu, portanto, quando se deu o 25 de abril, a revolução de 1974 eu estava a meio
do curso, estava no 3.º ano. Entretanto a revolução foi muito boa em termos de liberdade, etc…na altura
em termos económicos foi duro, houve nacionalizações, aquela história toda e o emprego para os
engenheiros caiu abruptamente então a saída foi esta. Depois fiz a minha formação como professor porque
entrei no ensino como provisório para colmatar lacunas que havia no sistema da expansão. Foi uma
expansão enorme naquela altura. Depois fizemos a nossa formação específica como professores. Portanto
eu durante dois anos estive na chamada “Formação em Serviço” em que tinha apoio. Por acaso até tive
apoio de dois lados porque o meu grupo era o 230 tinha duas disciplinas: ciências da natureza e matemática.
Ciências era de Vila Real até foi uma experiência muito interessante porque a minha formadora estava
ligada à escola moderna. Foi muito interessante, gostei muito. E de matemática, por acaso, o professor ate
estava ligado ao 3.º ciclo e secundário o que também foi bom porque eu depois também acabei por dar aulas
no ensino secundário. E fiquei porque gostei…
- Que interessante
- O meu curso é de engenharia. Gostei da educação e fiquei e já fiz 41 anos de serviço. Portanto já são
muitos anos, é verdade. E daqui a pouco tempo, um ano e pouco…em menos de um ano já me poderia
reformar, mas como o meu mandato termina no final do ano letivo seguinte…
- Há quanto tempo exerce as funções de diretor?
- Aqui no…porque isto tem a ver com a história dos agrupamentos em Beta. Houve um primeiro
agrupamento que era muito pequenino, só tinha escolas do 1.º Ciclo e Jardins. Depois criou-se o
agrupamento vertical de escolas de Beta que envolveu todo o 1.º Ciclo, a pré-escolar e o 2.º Ciclo, ficou
esta escola de fora. Portanto nessa altura eu já tinha experiência de direção porque de vez em quando ficava
na direção da escola EB 2 que é a minha escola de origem. Quando se formou esse primeiro agrupamento
vertical, há 12 ou 15 anos, eu ainda não era diretor. Já estava previsto, mas existiam os conselhos executivos
e eu fui numa lista e fiquei presidente e depois, aqui há….eu agora tenho de fazer algumas contas… Talvez
há 6, 7 anos, formou-se o agrupamento de escolas de Beta, a escola secundária foi incluída também, ficou
só um agrupamento e eu fiquei diretor. No primeiro ano na comissão provisória e depois fui eleito diretor
já pelo conselho geral. Portanto a experiência como diretor já vem de há algum tempo. Também sou daqui,
conheço o meio.
- Que também é importante para o cargo que desempenha…
- Sim, sim, julgo que sim. Dá-nos uma sensibilidade maior. Embora seja interessante porque nós somos
escola TEIP. Temos alguns recursos a nível de técnicos e temos ai uma técnica social que não é de cá e
conhece isto muito bem. Principalmente aqueles problemas mais complicados porque acompanha os alunos
e depois vai-me dizendo, mesmo relativamente a condições de habitação. Muitas vezes pensamos que já
não existiam condições tão más, mas ainda existem alunos que estão aqui na escola… Estamos a pensar o
que é que nós poderemos fazer junto das instituições porque a escola não tem dinheiro para resolver esses
problemas. De qualquer forma alertar e dizer… Eu sei que as autarquias têm um programa, mas o programa
deveria resolver o problema e se não resolve é porque alguma coisa falha. Portanto, nem sempre o ser de
cá nos dá aquela…agora sim, conheço bem o concelho. Acho que já fui a todos os cantinhos, portanto
conheço bem. As famílias também me conhecem a mim porque já cá estou há muito tempo…
- E em relação a estas atividade de AAE que tiveram o ano passado, já tinha experienciado outras ou
foi a primeira vez que teve contacto com elas e que teve de desenvolver este Programa de
Acompanhamento? Como diretor foi a 1ª vez que teve contato com esta atividade?
- De quê? Por parte da inspeção?
- Sim, da inspeção.
- Não, portanto eles têm-nos feito várias inspeções. Mas já agora…que eu não seu se…portanto, a
informação que a Luciana tem é de que nós o ano passado tivemos uma ação de acompanhamento por parte
da inspeção…
- Exato, uma ação de acompanhamento da ação educativa [mostro relatório final da atividade].
- Ah, esta é aquela ação que desenvolve um Programa de Acompanhamento após a avaliação externa.
- Sim, é essa mesmo. É mesmo sobre esta atividade e esse plano que devemos falar.
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- Portanto, eu já tinha tido uma experiência relativamente à avaliação externa noutro agrupamento, no
vertical. Por acaso correu muito bem, até ainda tínhamos aquelas escolas pequeninas, as…
- …as do plano centenário…
- Sim, as do plano centenário, etc., por aí fora… Na altura até tínhamos algumas escolas…Eu recordo-me
até de uma imagem interessante com os senhores inspetores que iam visitar as escolas onde tinham andado
a lavar o chão para os receber e quando eles chegaram o chão ainda não tinha secado, foi interessente. Mas
foi interessante até em termos de resultados, nós ficamos muito satisfeitos. O que não aconteceu na última
avaliação externa e eu depois percebi porquê, mas também acho que foi injusto. Na última avaliação externa
eles focam-se muito, focaram-se muito…penso que o quadro da avaliação externa até vai ser mudado para
estar um bocadinho de acordo com o DL 54 e 55 e, por isso, eu penso que as coisas vão mudar um bocadinho
e ser também mais justas para as escolas que estão em meios mais desfavorecidos. Porque o grande
problema que se põe é que a avaliação é feita através de resultados. Está bem que eles já punham as variáveis
de contexto na equação, mas de uma forma, julgo eu, ainda muito ténue porque os contextos mesmo
desfavorecidos são muito diferentes uns dos outros e nós, aqui, estamos num contexto difícil. Difícil porque
a grande maioria dos nossos pais tem uma escolaridade muito baixa e isso condiciona, principalmente as
mães. Este é um preditor do sucesso e isso implica logo um handicap em termos de resultados. Para além
do que nós tínhamos outa situação aqui que era: havia um externato X que era, exatamente, o concorrente
a esta escola aqui. Tinha do 3.º ciclo ao 12.º ano e, por razões várias, o externato era escolhido pelos
alunos…no fundo pelos melhores alunos. Até porque enquanto eles lá podiam fazer seleção de alunos, esta
escola não o fazia. Mas depois havia ainda uma penalização que vinha agravar o problema: havia em Y
uma instituição que acolhe meninas por ordem do tribunal e houve anos em que essas meninas
frequentavam aqui a escola (esta ou as noutras mediante a idade delas) mas normalmente já são meninas
mais crescidas embora de vez em quando apareçam com 10, 11 anos, mas a grande maioria já são mais
velhas. E houve dois ou três anos terríveis porque elas faziam aqui trinta por uma linha desde assaltos dentro
da escola e fora da escola, a pessoas na rua. Foi uma tragédia terrível. Foi um pequeno grupo, mas que deu
uma imagem dessas coisas. Porque contruir uma imagem é muito difícil, uma boa imagem…
- …é muito fácil destruí-la…
- Exatamente, isso é verdade. Pronto, conclusão: por tudo isso, os resultados realmente da escola em termos
de exames… Ainda por cima tivemos azar porque eles têm o ano de referência, ou seja, o esquema era por
exemplo: a avaliação externa é feita em 2017 e vão buscar, por exemplo, os resultados de 2015…
- Há algum desfasamento temporal…
- Pois. E nós não tínhamos muitos alunos, nem temos muitos alunos, ao nível do secundário. E isto, quando
o número é grande há um efeito de maior estabilização porque o número assim o permite. Quando há menos
alunos, muitas vezes um grupo é muito diferente do outro e foi o que nos aconteceu. Nós tivemos aí um
ano em que na prova de matemática do 12.º ano o melhor resultado que conseguimos ter num grupo de 10
ou 12 alunos, já não me recordo do número certo, foi um 10. Portanto, isso penalizou-nos de uma forma
terrível, tudo desceu. Depois percebermos, os nossos resultados foram maus, eles foram buscar esses
resultados porque tinham de ir, fazia parte lá do….
- …da forma como trabalham…
- Sim, do esquema com que eles trabalham e depois tudo foi encaminhado para nos penalizar em termos de
resultados e foi isso que aconteceu. Daí surgiu o tal Programa de acompanhamento que nós cumprimos.
Nós fizemos o chamado plano de melhoria e depois, com base nele, veio a equipa de acompanhamento, já
posterior à equipa de avaliação externa. Pegou nesse plano que nós tínhamos feito, discutiu-o connosco,
nós tínhamos lá 4 ações que reduziram para 3 e que nós implementámos. Uma dessas ações tinha a ver com
a supervisão. Nós tínhamos um projeto que era chamado partilhar para melhorar que a equipa que esteve
cá desvalorizou completamente e disse que aquilo não era bem o que se queria, não envolvia os
coordenadores de departamento. Então nos criamos uma supervisão através dos coordenadores de
departamento com observação de aulas dos professores que criou uma resistência enorme…
- Portanto essa supervisão não existia e, com o AAE, foram obrigados a cria-la.
- Sim, e isso criou uma resistência, muito ruido, desinformação, etc. Inclusive, eu acabei por ser penalizado
porque depois houve uma queixa anónima de que eu usava isso ara perseguir os professores. Ironia, o
inspetor que depois veio analisar essa queixa anónima e que no final fez um relatório a dar-nos muitos
louvores, foi o mesmo que andou aqui a massacrar-nos durante não sei quanto tempo com coisas
completamente desnecessárias. Ele ouviu, por causa dessa supervisão e por causa dessa pseudo perseguição,
21 professores quando ele tinha feito parte da equipa de avaliação externa. Ou seja, ele conhecia o processo,
foi ele que nos empurrou pala ali, entre aspas, para esse tipo de supervisão. Havia um regulamento, havia
tudo e eu nem sequer sabia quem eram os professores que estavam a ser supervisionados. Nem aquilo que
se pretendia era conhecer se o professor A falhou aqui ou ali até porque depois nós chegamos à conclusão
de que com aquele sistema os nossos professores eram todos muito excelentes, muito bons porque a ficha
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vinha sempre preenchida no máximo. Portanto, nem tinha ponta por onde se lhe pegasse… Mas abreviando
a história, realmente tivemos essa supervisão com esses problemas e tivemos, também, mais 3 medidas que
nós achamos até fruto do relatório da avaliação externa que nos foi feito e onde nos foram apontados os
pontos fracos: a questão da supervisão foi um deles, Depois a questão do trabalho experimental que nós
também criámos uma ação nessa área que, no fundo, vem ao encontro daquilo que há muito tempo o
ministério vem dizendo e vem fomentando. Inclusivamente agora com estes programas das CIMS nas
escolas…Portanto, um dos projetos que está implementado no 1.º ciclo é Experimentar Ciência…
- Foi um projeto que iniciou com esta atividade de acompanhamento?
- Não, nós fizemos um nosso e continuamos a faze-lo porque achamos que realmente é necessário e é
importante que haja esse trabalho experimental embora aqui a questão do trabalho experimental seja uma
questão que não queremos que fique apenas nas chamadas “disciplinas de laboratório”: ciência, físicoquímica, mas que o trabalho experimental seja de todas as disciplinas, que passe também pela matemática…
- Que seja um trabalho transversal…
- Exatamente. Ou seja, é uma metodologia que nós podemos aplicar a todo o tipo de disciplinas e vai ao
encontro daquilo que são as competências relacionadas com o perfil do aluno porque se quero desenvolver
o espírito crítico e científico eu não posso pôr o menino a ler e depois…não é…eu tenho de o pôr a fazer
coisas para depois perceber porque é que aquilo deu bem, porque é que aquilo deu mal, porque é que aquilo
deu aquele resultado. Para isso nós temos de enveredar por metodologias mais ativas, diferentes. Eu
costumo dizer que isto do power point é uma excelente aula expositiva…
- …de dinâmico pode ter só a passagem dos slides, não é?
- …exatamente porque as novas tecnologias podem não mudar nada. O que muda é a dinâmica da aula. É
aquilo que os alunos fazem ou não fazem, isso é que é importante.
- Então, este tipo de práticas foi criado depois da ação de acompanhamento e agora são continuadas?
- Sim, nós neste momento…só para rematar, aquilo que nos foi dito foi que nós pusemos no nosso Plano
de Melhoria, para além da supervisão era avaliação formativa que também é uma questão importante.
Primeiro nem sempre se entende bem o que se entende por avaliação formativa. É um conceito que alguns
alargam até ao limite. Tudo o que eu digo a um aluno durante uma aula pode ser considerada avaliação
formativa, e pode porque eu estou-o a corrigir, estou até a fazer a autoavaliação, se está bem, se está mal,
se é assim, se não é, etc… Até aquela mais restritiva que são aquelas fichas que se fazem e que depois, no
final do período, se transformam em avaliação sumativa. E a questão da articulação…
- …entre anos e entre ciclos…
- Exatamente, a questão da articulação vertical, ou seja, na mesma disciplina o que é que se passa de uns
Ciclos para os outros. Porque muitas vezes o que acontece é se eu no 7º ano dou muitas negativas a inglês
e no 6.º havia poucas “isso não é nada comigo”, mas é com todos. Mas ainda há essa dificuldade em nós
olharmos para as coisas e percebermos que se há ali uma discrepância, uma diferença tão grande, é porque
alguma coisa se passa. Pode não ser da responsabilidade só do professor, pode ser da responsabilidade dos
programas, mas que eu como professor, até tendo em conta a flexibilização, posso adequar de modo a que
as coisas tenham uma continuidade diferente daquela que existe, ou por qualquer outra razão. E também a
articulação horizontal que vai ao encontro daquilo que agora são as chamados domínios de autonomia
curricular, embora seja de uma área que ainda está muito…onde andamos ainda, julgo eu, um bocadinho
perdidos. Eu sei que nas reuniões a que tenho assistido e participado há sempre a chamada tensão para não
irmos pela Área de Projeto, mas a tendência é muitas vezes…é escolher um tema e…isso é complicado
embora pronto, eu acho que é uma área importante em termos de desenvolvimento, mas tudo isto é lançado
sem uma preparação prévia dos professores. Depois os professores não sabendo o que é que têm de fazer
de diferente, fazem aquilo que já sabiam fazer, fazem o mesmo. E algumas coisas perdem-se por essa razão.
O ano passado foi um ano para esquecer e termos de preparação do novo ano por causa das greves que
houve. A nossa preocupação era que as reuniões de avaliação se fizessem e foi muito difícil para as escolas
julgo eu. Para esta e para todas as outras. Mas nós tínhamos essas medidas… Entretanto, no Plano de
Melhoria não está a avaliação formativa. Eu penso que só estão 3.
- A supervisão, o trabalho colaborativo e o experimental.
- Exatamente. Portanto, nós continuamos com essas ações no nosso Plano de Ação Estratégico. Este ano
fizemos o nosso Projeto Educativo porque o anterior terminou. No fundo integrámos novas coisas,
mantivemos aquilo que era de manter e agora estamos a trabalhar no plano de melhoria TEIP mas… ainda
há dois ou 3 dias, ou 4, já não me recordo, estivemos no Porto, numa reunião na escola do Y que apesar da
má fama tem muito boas condições… Quase sempre as reuniões são lá…Agora isto é o que nós temos.
- Muito bem, já que estamos a falar sobre o foco da atividade, pergunto-lhe se estas práticas de
supervisão, não tendo sido assim tão bem recebidas pelos professores, como é que foram
desenvolvidas e se, neste momento, elas são mantidas.

579

- Relativamente a essas práticas de supervisão aquilo que nós fizemos, a conclusão a que nós chegámos foi
a de que…havia questões fechadas em que…depois havia o sim/não que é sempre muito redutor e julgo
que foi um dos erros da construção da ficha. Embora a ficha tivesse tido como modelo uma daquelas fichas
de um dos cadernos de investigação educacional da [Universidade] Católica, já não me recordo qual foi. E
foi por aí que nós nos guiamos. Mas chegamos à conclusão de que aquilo servia de muito pouco porque o
sim/não…Há uma ligação entre o coordenador e os professores que não permite o distanciamento
necessário nem o sentido crítico, chamemos-lhe assim, nem os nossos coordenadores têm preparação essa
supervisão.
- Portanto, aqui são os coordenadores que fazem, ou que fizeram, a supervisão dos professores?
- Sim. Portanto, a conclusão foi de que serviu para muito pouco, não teve o impacto que nós gostaríamos.
Teve sempre algum impacto porque a própria ficha foi chamando a atenção para determinados pontos. Eu
julgo que por aí houve algum impacto porque os professores foram vendo: será que eu faço isto, eu faço
aquilo… Por aí penso que foi positiva. Em termos de dizerem: “eu podia fazer melhor, podia fazer de outra
forma ou de dar a volta a isso”, eu julgo que as coisas não surtiram efeito porque estava tudo muito bem e
quando está tudo muito bem não há necessidade de se melhorar mais nada. Houve então essa reflexão da
nossa parte para este ano e no novo Projeto Educativo nós tentamos o quê, tentamos pegar no modelo que
tínhamos anteriormente, o Partilhar para Melhorar, onde os professores se juntavam e um ia a assistir a
aula do outro e vice-versa, tentando perceber se aquela metodologia funciona ou não. Funciona melhor. Ao
mesmo tempo também dar-lhe um cariz institucional porque, sejamos honestos, nós trabalhamos para a
inspeção ver. Não deveria ser, mas sim, também funciona assim. Porque se amanhã vier aqui alguém para
uma avaliação externa ou até para uma desta atividade de AAE e nos perguntarem qual é o modelo e isso
depende muito do inspetor. Eu percebi, na última avaliação externa, que se fosse outra equipa de inspetores
esse projeto que nós tínhamos tinha sido continuado, mesmo que adaptado. Nós, perante esta reflexão,
criámos uma simbiose entre os dois. Temos o Partilhar para Melhorar, mas com a intervenção dos
coordenadores. Temos uma espécie de regulamento embora este seja por voluntariado, mas a nossa intenção
é que a grande maioria dos professores participe. Ainda ontem estive num departamento tentando captar os
professores para o projeto. Porque muitas vezes quando há uma resistência, a resistência é mais contagiosa
que a vontade de participar. E depois, se a resistência vem daquele que já cá está há tanto tempo, a coisa
ainda piora porque “Olá, isto aqui…os novos, cuidado que isto aqui há coisa” (risos). Mas isto funciona
muitas vez assim e eu tentei explicar qual era a intenção do projeto, porque é que ele era feito daquela
maneira, para que é que servia… Porque depois tudo o que é supervisão tem uma caga negativa porque está
relacionado com a avaliação do desempenho dos professores e aquilo que eu lhes disse foi que para a
avaliação do desempenho dos professores há mecanismos que não passam minimamente por aquele. Aquele
é um mecanismo…
- …mais formativo e de troca de ideias?
- Sim, exatamente. De desenvolvimento profissional, de trabalho em termos de encontrar soluções que
deem respostas a determinados problemas que nos surgem nas nossas aulas, etc. Nós neste momento
estamos realmente a tentar envolver os professores…que também passa pela sobrecarga burocrática e nós
somos TEIP, temos cursos profissionais, são papeis, muitos profissionais….
- Quando a equipa de inspeção veio, nesta atividade de AAE, ela foi assistir a aulas juntamente com
os coordenadores?
- Não, não fez esse tipo de acompanhamento. Viu as fichas, discutiu connosco o Regulamento, analisou os
relatórios porque aquilo depois dava origem à produção de um relatório com as conclusões com os dados
relativamente aquilo que tinha sido observado, mas esse trabalho não o fizeram. É engraçado que aquilo
que nos foi transmitido, julgo que na última reunião com essa equipa, foi que no próximo modelo de
avaliação externa viria uma equipa de inspetores num dia não previamente marcado que entrariam por não
sei quantas salas de aulas e iriam assistir às aulas.
- E veio de onde essa informação?
- Isso foi o que eles nos disseram relativamente ao futuro. Bem, mas eu penso que isso não vai acontecer
até porque isto depende muito…. Eu relativamente a aulas assistidas tenho uma posição muito crítica
porque uma aula assistida é uma aula artificial. Algumas vezes preparada pelo professor e, até já preparada
com os alunos. Ou seja, é um show off um bocadinho… Eu não tenho formação em supervisão mas nas
minhas tarefas como diretor, aqui há uns anos, tive de assistir a aulas do pré-escolar e até achei muito
interessante. Percebi que, realmente, aquela aula estava muito bem preparada, com muitas atividades. Com
uma dinâmica se calhar diferente daquilo que era o normal, mas também dá para perceber a dinâmica na
relação especialmente entre o professor, naquele caso o educador, e as crianças. Porque eu penso que isso
aí não é fácil mascarar. De qualquer modo, seja de uma forma ou de outra, quem está treinado também
percebe…. Ou seja, tira aquilo que é folclore e consegue ficar com aquilo que é o essencial.
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- Aqui, em relação às práticas de trabalho colaborativo, este projeto de que me está a falar até é mais
de fomento das práticas de trabalho colaborativo do que propriamente para fomentar a supervisão,
apesar de também lhe estarem associadas práticas supervisivas…
- Sim, também tem essa vertente que nós também tentamos desenvolver a nível de escola. Por exemplo,
nós a nível de horários neste momento temos todos os professores com um tempo semanal ao mesmo tempo,
no horário, para fazerem trabalho de articulação, trabalho colaborativo digamos assim. E também, em
termos de organização das nossas reuniões, de organização pedagógica nós temos os departamentos que
funcionam em plenário e em secção. Secção que tanto pode ser por grupo como, por exemplo a nível do
primeiro Ciclo, a secção pode significar os professores por ano, ou até por escola. A secção é variável, não
é fixa. E nós também marcamos as reuniões todas para o mesmo local e para a mesma hora, dos
departamentos, para que se possam formar grupos interdepartamentais. Ou seja, para haver não só trabalho
de articulação dentro do mesmo departamento, mas também entre os vários departamentos. Por exemplo a
articulação vertical: se quero saber qual é o problema de Português do 4.º ano para o 5.º eu tenho de juntar
os professores do 4.º e do 5.º ano para que surja alguma coisa de análise e, depois, de conclusões
relativamente a isso. Portanto, nós temos esta forma de trabalhar aqui em termos de escola…
- Acha que foi reforçada com a atividade de acompanhamento?
- Sim…eu acho que essa ação de acompanhamento nos alerta sempre para as nossas fragilidades porque
concordemos que sejam maiores ou menores, com certeza que nem a inspeção tem toda a razão, nem nós
temos toda a razão.
- Claro…
- Portanto é sempre útil uma visão externa porque muitas vezes nós entramos em determinadas rotinas
que nos encaminham e que não nos deixam ver outros caminhos que também poderão ser importantes.
Portanto, eu penso que…
- Que é quase o que acontece com este projeto de colaboração entre professores, alguém que vem de
fora com uma ideia nova e nos orienta para um sentido, ou outro…sem julgamentos.
- Sim, sim, abrir-nos novas perspetivas.
- Parece-lhe que é vantajoso que a inspeção, enquanto organismo do Ministério da Educação, dê
esta ajuda e este apoio mais no campo pedagógico…. Parece-lhe pertinente que seja a inspeção da
educação a fazer este tipo de trabalho?
- “Inspeção” tem sempre uma carga mais pesada. Eu ainda há pouco tempo…portanto, o nosso vizinho ali
de X, o Professor Z, dirigente de uma das associações de diretores, foi convidado para estar num congresso
organizado pelos inspetores e ele teve a ousadia de lhes dizer que, muitas das vezes, parece que eles vêm
às escolas na caça à multa. Eu acho que eles, quase sempre que vêm no âmbito destas ações de
acompanhamento, para além deste trabalho que vão fazendo de recolha de informação, muitas vezes trazem
um guião… Esse guião devia estar na escola. Ou seja, era uma check list para que nós…
- …um documento orientador para a escola…
- Sim, exatamente. “Olhe isto está bem, não está. Não está porquê…” e, quando eles viessem, já sabíamos
e já teríamos mais alguma confiança. Teríamos alguma coisa que nos dissesse: as coisas foram feitas
segundo o guião. Porque já me aconteceu, sai qualquer coisa na legislação, está lá o artigo não sei quanto
que diz qualquer coisa e a primeira coisa que eles vão fazer é ver se nós cumprimos aquele ponto
específico… Algumas vezes cumprimos, outras vezes não cumprimos porque a nossa interpretação pode
não ser exatamente a mesma e ninguém nos disse que era outra, isso também acontece. Eu penso que não
importaria ser da inspeção. Antigamente havia as equipas, os CAE’s, por exemplo que agora estão a voltar
um bocadinho. Agora junto dos Centros de Formação existe um ou outro professor que está de apoio às
escolas. Mas, eu penso que o papel de acompanhamento por parte da inspeção é importante, sim.
- A escola prepara-se para uma ação de AAE, mesmo sabendo que a IGEC não vem propriamente
para avaliar, poderão vir com um espírito crítico, mas não de avaliação… Como é que a escola se
prepara? Acha importante que a escola seja avisada?
- Eu penso que o aviso prévio é importante até para nos organizarmos porque isto muitas vezes, a
informação que nos é pedida… Quase sempre, sejam documentos, atas, etc., o aviso prévio acho que é
importante. Até porque, para ser assim de repente… Tem de haver uma preparação, temos de saber onde
temos as coisas e…
- Essa preparação é mais a um nível administrativo?
- Sim, sim, sim. O trabalho que fazemos, fazemos. O que os professores fazem, está feito, mas depois temos
os documentos que mostram…portanto, e no fundo, é um bocadinho isso. E eles, muitas das vezes, cruzam
a informação. Nós o ano passado não tivemos aqui nenhum inspetor, mas há dois e há três anos tivemos a
inspeção quase permanentemente aqui…chegamos a ter 2 equipas, uma por uma coisa e outra por outra…
- Ao mesmo tempo?
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- Ao mesmo tempo. Eles não sabiam e depois na altura disseram: “Ah, se nos tem avisado…” e eu disse,
“Mas para quê, se vocês têm de vir… Se tinham de vir, em vez de um estão dois…”
- É uma sobrecarga do trabalho esta preparação?
- Sim, quando é para avaliação externa principalmente. Depois nós estamos sempre preocupados com o que
é que devemos dizer na apresentação, com o que não devemos, o que é que temos para mostrar, o que é que
não temos, que evidências… Até mais para os professores que para o diretor. O diretor já está um bocadinho
treinado (risos)
- Mais familiarizado…
- Mas eu noto que os professores entram num stress enorme quando eles têm de intervir ou quando têm de
falar com inspetores.
- Quando estes inspetores vêm e fazem o Programa de Acompanhamento, a escola tem de eleger uma
equipa que terá de trabalhar como a inspeção, certo?
- Sim, depende do que eles querem. Às vezes pedem-nos para falar com o coordenador disto, o professor
daquilo, etc., etc. Ou então dizem-nos que querem ouvir um painel constituído por tal, tal e tal. E nós
constituímos o painel de acordo com as orientações que eles nos dão…
- Portanto, os critérios que usa para a escolha destes elementos vêm mais de fora que de dentro, é
isso?
- Sim, inclusivamente, na avaliação externa eles até dizem, e nós fizemo-lo, há determinados elementos
que são por eleição. São representantes de determinado grupo e são eleitos por esse grupo. Não é
propriamente a escola que escolhe quem são os elementos a serem escolhidos …
- E nesta atividade de acompanhamento, para integrarem a equipa responsável pelo programa de
acompanhamento, o documento orientador, foi a escola que elegeu os elementos que haveriam de
participar ou foram critérios que vieram de fora?
- Aí os professores que, que…
- …que participaram de forma mais direta na elaboração do plano…
- Isso foi a escola. Nós tínhamos as medidas e já havia um responsável para casa uma. Esse responsável foi
escolhido por nós, pela escola.
- E os outros professores, de que forma são chamados a participar nas decisões da escola?
- Participam nos órgãos próprios. Nos departamentos e no conselho pedagógico. No conselho pedagógico
normalmente é onde as coisas tomam uma decisão, embora o conselho pedagógico não seja um órgão
propriamente…Portanto, é um órgão deliberativo e de aconselhamento e, a nível pedagógico, sim tem essa
função.
- Da análise que a inspeção fez a escola, isto apesar de já terem o feedback da avaliação externa,
considera que a informação que levantaram e a ideia que criaram sobre a escola foi uma ideia justa
e precisa e que espelhava as fragilidades e as potencialidades da escola?
- Eu, relativamente à avaliação externa julgo que houve aquelas injustiças que foram provocadas. Mas eu
penso que não foi só uma injustiça relativa a este agrupamento, mas relativa a outros agrupamentos. Até
porque nós sabemos que há escolas que têm excelentes resultados, mas onde os professores dessas escolas
trabalham muito menos do que os professores de escolas com piores resultados. São escolas em que muitas
vezes os alunos vão para exames com uma grande carga de explicações. Eu penso que os resultados era um
indicador muito importante e que condicionava tudo o resto. Foi a ideia com que nós ficámos. Agora
relativamente à equipa de acompanhamento, eu penso que eles tiveram um papel importante no sentido de
nos apoiarem e de nos ajudarem a ultrapassar algumas dificuldades… Era uma equipa de 2 inspetores, um
inspetor e uma inspetora, e eu penso que o espírito com que estiveram cá foi sempre de colaboração, de
análise. De levantar questões relativamente ao trabalho que nós estávamos a fazer, de nos fazer refletir
sobre o que estava a acontecer. Julgo que foi um bom acompanhamento e, no fundo, nós também tentamos
dar respostas aquilo que nos era pedido e julgo que o relatório reflete esse [esforço]…
- Então parece-lhe que a equipa teve em atenção o contexto socioeconómico onde a escola está
inserida?
- Sim, eu penso que houve um cuidado de haver um trabalho construtivo e não de haver uma posição crítica
em relação ao nosso trabalho. Até porque eles deram-nos uma margem de liberdade razoável relativamente
àquilo que foram as nossas propostas. Eles, no fundo, não nos impuseram nada. Nós é que tínhamos o Plano
de Melhoria, tendo em conta as fragilidades detetadas em termos de avaliação externa, e depois vieram
focar um ou outro aspeto relativamente aquilo que foram as ações que nós tínhamos previstas. Portanto,
penso que foi um trabalho muito positivo.
- E ao nível das potencialidades e das fragilidades que foram sendo assinaladas. Elas constituíram
uma surpresa para a escola ou já eram conhecidas e vieram apenas a ser reforçadas?
- Relativamente às fragilidades… Por exemplo, essa questão da supervisão que é uma questão que é muito
levantada pelas equipas porque, julgo eu, que é uma questão sempre crítica e delicada em termos de escolas
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e de professores… Eu não quero levantar suspeitas, mas eu penso que muitas vezes se constroem cenários
relativamente à supervisão que não correspondem à realidade… Este é sempre um aspeto crítico. Até
porque estarmos no projeto TEIP tem-nos dado uma forma de trabalho com maior densidade porque temos
de dar respostas a várias questões. Portanto significa que já fizemos muitas coisas, muito trabalho mesmo
de colaboração e de recolha e de registo, de análise, mas quando a avaliação vem pré-formatada…. Eu
penso que houve alguma injustiça nesse processo e nós até fizemos chegar ao senhor inspetor essa nossa
insatisfação relativamente àquilo que nos foi dito, sim.
- Parece-lhe que os conhecimentos e a expertise dos inspetores que vieram foi adequada ao tipo de
trabalho que desenvolveram com a escola?
- Muitas vezes eles falam, chamemos-lhe assim, de cor… Até porque a prática em sala de aula não é
exatamente aquilo que está nos manuais. Eles realmente têm a sua preparação até a nível legislativo e a
nível de orientações da tutela que eu penso que, pelo menos, por aí, que sim. Agora, relativamente às
práticas, eu penso que falam um bocadinho teoricamente, mas sem a prática e a prática é muito importante.
E nós termos o feedback da prática é muito importante…
- Se tivesse de assinalar elementos chaves na formação destes inspetores que vêm para esta atividade
especifica do Programa de Acompanhamento, quais assinalaria? Da sua formação ou até da
personalidade…
- Eu penso que uma das coisas que eu também verifico relativamente aos inspetores é que têm um défice
de atenção (risos) A experiência é a de que alguns falam, falam, falam e ouvem muito pouco. Isto é uma
experiência que pode não corresponder a todos os inspetores, há-os muito diferentes. Eu já conheci talvez
algumas…dezenas não digo, mas muito acima de uma dezena e depois há vários tipos de inspeção. Há a
inspeção administrativa em que nos veem as continhas todas, se rubricamos, se não rubricamos, enfim, que
são uma tortura chamemos-lhe assim. Mas a capacidade de ouvir e sentir os problemas das escolas. Ouvirem
mais atentamente o que as escolas têm para dizer penso que é uma coisa importante e que algumas vezes
ouvem mal e depois dão logo a sentença. E eu penso que nem sempre essa sentença corresponde aquilo que
se passa porque eles ainda não entenderam, verdadeiramente, aquilo que se passa a nível da escola. Pronto,
essa questão de haver…que eu penso que não tem que ver ou não com o inspetor, mas mais com a
organização são essas check lists, as grelhas, serem do conhecimento das escolas. Ou seja, nesta ação, o
inspetor quando chega à escola vai ver estes pontos por aí a fora. Nós termos essas grelhas acessíveis até
para nossa orientação. Ou seja, não haver a tal caça à multa. Estarem ali atrás daquilo que nós nem damos
conta para nos apanharem ali. Também penso que, se calhar, algumas vezes para nos ajudarem poderiam
ter um trabalho mais colaborativo, chamemos-lhe assim, com a escola. Ou seja, até ao nível de formação,
de seminários, poderia haver essa prática. Eu sei que algumas vezes existe mas, por exemplo, nós neste
momento temos o 54 e o 55 que são dois documentos que, de certa forma, revolucionaram o sistema
educativo. Portanto, num mês, houve aqui quase que uma revolução. Ora, nós andamos a apalpar terreno.
Temos tido formação, ainda há pouco tempo esteve aqui uma das autoras do manual de apoio à educação
inclusiva, veio dar uma formação aos nossos professores, umas horas para explicar determinadas questões,
mas há muitas questões que se vão levantar e eu estou a prever que quando vier a próxima ação de AAE, a
inspeção vai-nos pregar uma série de multas quando não havia necessidade. Previamente deveriam vir
alertar e até reunir…ou seja, julgo que era importante esse trabalho ao nível da inspeção. Eu penso que eles
podem dizer “Bem, isto não compete à inspeção, compete ao Ministério” e o Ministério, neste momento,
está com uma estratégia muito interessante (não sei se interessante para eles, se interessante para nós): nós
vamos a uma reunião como aquela a que fomos à escola Y, o Sr. Secretário de Estado que é uma pessoa
que eu julgo muito bem acolhida pelos senhores diretores, é uma pessoa muito positiva e que, pelo menos,
tem uma ideia relativamente àquilo que se está a passar. E depois põe-nos a trabalhar uns com os outros.
Ou seja, é uma forma de partilharmos práticas, de nos enriquecermos, de percebermos que existem dúvidas
que não são só nossas, que são gerais. Depois recolhem esse material que penso que terá alguma coisa de
prático em termos de respostas do Ministério. Tem havido esse trabalho a nível do ministério. Mas a
inspeção pode sempre dizer “Não, isso é responsável da direção Geral, da DGEST…”
- O feedback que é dado no final de cada uma destas 3 intervenções, em forma de relatório, de que
forma e recebido pela comunidade educativa e de que forma é dado a conhecer?
- Eu julgo que não foram publicitados para todos os professores. Foram discutidos nos órgãos de forma a
que houvesse conhecimento de como as coisas estavam a decorrer. Penso que foi por aí. Não houve
publicitação. Teria de confirmar se o relatório final foi divulgado junto de todos os professores.
- E parece-lhe que há um equilíbrio entre o feedback oral que a equipa de inspetores vai dando ao
longo dos dias que estão na escola e o feedback final, o que vem descrito no relatório final?
- Sim, pelo menos com esta equipa, foi a sensação que tivemos, que houve sempre uma…que não houve
uma crítica agora e um louvor a seguir. Portanto, houve equilíbrio e penso que o relatório final veio ao
encontro daquilo que já era expectável
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- E estes relatórios são de fácil interpretação? São claros e objetivos e têm medidas específicas?
- Sim, normalmente eles… por exemplo, o nosso relatório acabou com um compromisso da nossa parte no
sentido de continuarmos. Ou seja, de não pararmos ali com o que já tínhamos feito, mas haver uma
continuidade das medidas que tínhamos implementado com algumas sugestões concertas relativamente a
isso.
- Os inspetores que vieram foram sempre os mesmos?
- Sim, a equipa era de dois e eles foram os mesmos nas três intervenções.
- Nunca aconteceu a equipa ser alterada?
- Não, não, isso não.
- E alguma vez aconteceu esses inspetores terem vindo à escola no âmbito de uma atividade de
avaliação externa ou de provedoria e ação disciplinar?
- Eu penso que a inspetora que esteve cá já nos tinha feito acompanhamento noutro tipo de
atividades…penso que do pré-escolar. Mas já há uns anos atrás, portanto não houve esse problema.
- Ora relativamente ao impacto da atividade também já falamos…fomentou novas dinâmicas apesar
de ter deixado cair outras…Alguma vez as recomendações da IGEC foram desadequadas às
características da escola?
- Eu recordo-me da questão da supervisão em que eles pediam que os professores tivessem pelo menos duas
vezes aulas assistidas. Portanto, era um pedido um bocadinho excessivo porque teria de ser feito pelos
coordenadores, os coordenadores têm o seu horário já preenchido com outras coisas, há a incompatibilidade
de horários e tudo isso fez com que o pedido tivesse sido um bocadinho excessivo em termos de capacidades
de resposta da escola. Embora só mais nesse aspeto.
- Parece-lhe que os professores que não têm cargos de coordenação fazem um uso correto das
orientações que os coordenadores, à partida, lhe transmitem, relativamente a estas atividades?
- Eu diria nem correto, nem incorreto… As coisas vão se alterando não de um dia para o outro, mas eu
penso que vai havendo uma alteração se calhar mais lenta do que aquilo que seria desejável das práticas
dos professores. Eu penso que estas coisas têm sempre impacto em termos de sala de aula. Não aquele que
gostaríamos… algumas vezes penso que também aí há alguma adaptação que não seria a melhor
relativamente àquilo que se pretenderia. Portanto eu não diria correto nem incorreto…vai havendo uma
adaptação dessas orientações. Agora também há alguns professores que a prática deles é aquela e não saem
dali. Ou seja, não adianta andarmos por aqui, por ali…embora, por exemplo, o trabalho experimental vai
sendo feito naquelas disciplinas e nós gostaríamos de o estender a outras. Portanto, penso que há as duas
situações. Cada professor vai caminhando apesar de alguns estarem praticamente parados.
- Se um professor tiver vontade de adotar determinado método de ensino que se distancie das
orientações que a inspeção deixou durante este acompanhamento, enquanto diretor, encoraja ou
desencoraja?
- Aqui a questão que se põe é se ele está a desviar-se, mas de uma forma inovadora, ou seja, se vai buscar
coisas diferentes mas que vão ao encontro da necessidade que nós sentimos relativamente ao que são as
boas práticas letivas, ai nós não somos contra. Por exemplo, este projeto que eu já falei há pouco, é um
projeto que não tem nada a ver com aquilo que nós fazíamos, não é. É um projeto que traz encarregados de
educação e outras pessoas para a sala de aula, que tem uma determinada metodologia. Acaba por ser quase
a menina dos olhos do Ministério porque eles falam muito do Included. Isto veio um bocadinho ali de
Espanha, mais precisamente de Barcelona. Nós até temos acompanhamento de professores espanhóis, da
XX que eu conheço por vídeo conferência e até pessoalmente porque já cá esteve. Agora, quando nós, por
exemplo, vemos que há um professor que tem práticas inadequadas com certeza que aí teremos de intervir.
Agora nem sempre é fácil para detetarmos as práticas inadequadas…
- Efeitos negativos decorrentes deste AAE, identifica algum?
Muitas vezes o ruído que se cria, o clima de ansiedade, algumas vezes…O sentimento de injustiça sentido
pelos professores também, algumas vezes, fruto do tipo de avaliação que foi feita, mas julgo que se nota
sempre um clima não tão tranquilo, não tão pacífico. Mas também, muitas vezes, nota-se uma vontade de
dar resposta às questões que nos são colocadas de uma forma positiva.
- Parece-lhe que a autonomia da escola foi reforçada?
- Não, penso que não. Não foi por aí que a nossa autonomia foi reforçada.
- Se pudesse fazer alguma alteração ao modelo que existe para o modelo de AAE, qual é que faria?
- Também depende dos recursos que a IGEC tem e nós também precisamos de ter tempo para implementar
e consolidar as alterações enquanto práticas de escola. Agora, relativamente a este modelo, por exemplo,
eu não sei se não seria importante, no final o trabalho…porque o trabalho é exposto para uma plateia que a
IGEC nos dá liberdade de convocar. Se calhar era importante o trabalho ser exposto para toda a escola com
a intervenção deles. Ou seja, convocar todos os professores, mas isto também depende dos horários porque
se for das duas às três é difícil porque os professores têm de dar as aulas, etc. Mas havendo essa
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possibilidade, julgo que teria mais impacto se calhar os professores até perceberiam melhor o papel dos
inspetores nesta ação de acompanhamento. Não haveria tanto aquela clivagem entre professor e inspetor.
Penso que talvez fosse mais favorável.
- Então terminamos agora pelas perguntas que tinha planeado para o início, mas também
terminamos muito bem. Ora, num panorama geral, não focando apenas o acompanhamento, mas a
inspeção da educação enquanto organismo do Ministério, de que forma é que encara o trabalho que
eles desenvolvem? No geral e com todas as suas valências…
- Eu penso que é um trabalho positivo. Tirando aqueles pequenos problemas de algumas vezes virem à
caça… Penso que é um trabalho positivo, que é um trabalho necessário e que pode ser melhorado no sentido
de nos ajudar mais. Ou seja, ser um trabalho de mais colaboração em termos de orientação: eles apoiaremnos na interpretação daquilo que é a intenção do ministério. A propósito do 55, nesta questão da
flexibilização curricular, há ali nuances que ainda não estão muito bem percebidas. Eu sei que depois
remetem sempre tudo para a autonomia: “vocês têm autonomia”, mas nem sempre a nossa autonomia chega
ali e depois vêm o senhor inspetor dizer-nos “Ah, mas isso não podiam fazer, ora leiam bem o que está aqui
escrito”. Eu penso que esse trabalho de descodificação dos documentos, pelo menos numa fase inicial em
que estas coisas ainda não estão bem apropriadas, poderia ser uma melhoria da inspeção.
- Os inspetores em si, considera-os profissionais de prestígio?
- Sim, sim.
- Podemos dizer que, a nível pessoal e enquanto profissionais, são profissionais de referência para si?
- Sim, penso que cumprem um papel com grande profissionalismo na sua maioria…dos que conheço diria
que uns são isto e outros são aquilo, mas que na generalidade sim.
- Vou ler-lhe 6 afirmações e peço-lhe que me diga só se concorda ou discorda: A ação inspetiva é
importante e necessária à monitorização do desempenho e responsabilização das escolas.
- Concordo.
- As várias ações inspetivas da IGEC ajudam as escolas a melhorar de forma individual.
- Concordo.
- Os julgamentos da IGEC dependem excessivamente de dados.
- Concordo.
- Os julgamentos de inspeção são muito propensos a serem influenciados pelas opiniões pessoais e
preconceitos dos inspetores individuais.
- (silêncio) Eu essa diria “Nim”…hum… eu penso que os preconceitos em determinadas coisas que não são
tão objetivas tem sempre influência. Portanto, se há uma questão que é mais subjetiva aí já sabemos que
um inspetor vai interpretar de uma maneira e outro inspetor vai interpretar de outra por isso acho que sim.
Agora isso de uma forma genérica eu, eu punha não, talvez, embora com muitas reticências.
- A IGEC está mais focada em encontrar as falhas da escola e não em ajudar as escolas a melhorar
- Essa tem que ver com as de cima, não é. Eu penso que não, que o interesse da IGEC não é o de penalizar
as escolas. Portanto, eu diria não.
- É importante que a IGEC auxilie as escolas a alcançar soluções pedagógicas e didáticas que levem
os alunos a aprender melhor.
- Sim, concordo.
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Apêndice 9: Transcrição da entrevista realizada a D3
| 22 de janeiro de 2019, 11h |
(…)
- Começava por perguntar-lhe o número de anos de serviço para termos uma ideia do seu perfil
enquanto diretor, as habilitações académicas e se esta ação de AAE foi a primeira que experienciou.
D - Em termos de anos de serviço docente são 32. É o 33º atualmente. As habilitações académicas é a
licenciatura em direito. Quanto ao trabalho desenvolvido pela IGEC, enquanto diretor foi o primeiro
trabalho nesta área. Enquanto membro do órgão de gestão estou a completar dois anos de mandato como
Diretor, mas tenho vários anos no órgão de gestão no antigo conselho diretivo como vice-presidente e mais
tarde como subdiretor. Tenho mais de 15 anos dessas funções. Agora, estas atividades, com este ou com
outro nome foram sempre desenvolvidas pela IGEC. Portanto, ações de acompanhamento que, ao longo
dos anos, foram desenvolvendo atividades junto da escola. A própria avaliação externa que a IGEC fazia
tinha também este objetivo. Portanto, apesar de haver a atribuição de uma classificação à escola, também
tinham o objetivo de acompanhar todo o trabalho e havia relatórios finais que propunham algumas medidas.
Por exemplo, uma das últimas avaliações externas que o agrupamento foi alvo implicou que nós criássemos
um Plano de Melhoria que foi desenvolvido e muitas das coisas que estão nesse Plano de Melhoria estão
agora no nosso plano de ação estratégica. Ou seja, nós podemos dizer que muito do que o atual governo
pôs em prática através do plano de ação estratégica, do plano de promoção de sucesso escolar, nós já
estamos a desenvolver no plano de melhoria que vinha de 2013.
- Numa imagem mais geral deste organismo para depois nos focarmos nesta atividade de uma forma
mais específica, de que forma encara o trabalho que é desenvolvido por eles?
D – É um trabalho positivo. Aliás, esta ação de acompanhamento que decorreu em três momentos foi
extremamente positiva. Muitas vezes, quando olhamos para a inspeção, a ideia que fica é a de que vêm à
escola com algum inquérito ou algum processo, etc., mas neste caso a vinda da inspeção à escola é a de
melhorar as práticas educativas o que é extremamente positivo. O que acontece é que muitas vezes, e por
vários motivos, o tempo é diminuto, os professores estão sobrecarregados de trabalho, é difícil articular
datas para desenvolver essas tarefas. Agora, excluindo esses aspetos, o trabalho é positivo porque vêm-nos
trazer novas práticas, novos conhecimentos, corrigir algumas coisas que, efetivamente, não estarão tão bem
como se pensava. É importante a sua vinda e esse trabalho junto das escolas e junto dos docentes.
- Agora pedia-lhe que me dissesse se concorda ou discorda com cada uma destas afirmações que
passarei a ler, sem necessidade de justificação. A ação inspetiva é importante e necessária à
monitorização
do
desempenho e responsabilização das escolas.
– Concordo
- As várias ações inspetivas da IGEC ajudam as escolas a melhorar de forma individual.
- Concordo. De forma individual e coletiva
- Os julgamentos da IGEC dependem excessivamente de dados.
– Também concordo, também é verdade. Espero que isso melhore um bocadinho porque aí levanta-se a
questão de muitas vezes os resultados escolares e a IGEC peca nesse aspeto. Vão muitas vezes a ver as
estatísticas e os resultados, mas há um contexto escolar para se chegarem a esses resultados.
- Os julgamentos de inspeção são muito propensos a serem influenciados pelas opiniões pessoais e
preconceitos dos inspetores individuais.
– Discordo.
- A IGEC está mais focada em encontrar as falhas da escola e não em ajudar as escolas a melhorar.
– Discordo.
- É importante que a IGEC auxilie as escolas a alcançar soluções pedagógicas e didáticas que levem
os alunos a aprender melhor.
– Concordo.
- Passamos, então, para as ações de acompanhamento da ação educativa de uma forma mais
pormenorizada, e começamos pela preparação da escola para este tipo de atividade. Considera
vantajoso que a inspeção desenvolva este tipo de atividade mais focada na ação pedagógica?
– Sim, é vantajoso. Não vou descorar o aspeto administrativo que é importante, mas o importante numa
escola é o aspeto pedagógico. Aliás, eu pessoalmente acho que há demasiadas burocracias, demasiados
aspetos administrativos, de concursos, etc., que estão entregues ao diretor e ao conselho administrativo,
etc., que, enfim, não se enquadram propriamente na função da escola. A função da escola é uma função
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pedagógica, uma função de trabalho com os alunos. Se vem alguém, neste caso a IGEC, trazer novas
práticas, novos conhecimentos, isso é importante.
- E em relação ao aviso prévio que a IGEC faz da sua vinda. Acha pertinente que a escola seja
avisada?
– Acho, acho importante que a escola saiba porque estamos aqui numa relação de colaboração. Portanto,
acho que a inspeção deve avisar: “vamos estar aí nesses dias…”
- E de que forma se preparam?
– A escola não tem hipótese de em 8 dias mudar o que está a praticar. O que já está a fazer, já está a fazer.
Não é por esse motivo que acho que a escola deve ser avisada. A escola deve ser avidada para não ser
apanhada de surpresa. De repente batem à porta e aparecer os inspetores: “somos inspetores”. Não. Tudo o
resto, os documentos, todas práticas, etc., já vêm a ser realizadas.
- A preparação é mais a um nível administrativo e de preparação de documentos?
- Exatamente. Aliás, uma das coisas que eles fazem é “Nós queremos estes documentos, etc.”. Nós temos
de ter esses documentos preparados para lhes entregarmos porque quanto ao resto, enfim, é só para evitar
que, de repente, nos apareçam inspetores sem sabermos porquê. É só para sabermos que vêm e para fazerem
o quê.
- Essa preparação consome muito tempo?
– Algum. Aqueles dossiers e aqueles que estão ali naquela prateleira são um conjunto significativo de
dossiers que tivemos de preparar para uma das ações inspetivas. Em cima desta mesa estavam, se não me
engano, 8 dossiers com o material. Portanto, como diz o X (SD), e bem, isto requere algum trabalho prévio.
O trabalho está feito, como é óbvio, depois é só preciso consolidá-lo para poder mostra-lo de uma forma
coerente e assertiva de modo a que quem vem consiga entender de uma forma clara que o trabalho está a
ser feito e que há ali provas desse mesmo trabalho.
- Sentem sobrecarga de trabalho nos dias que antecedem esta atividade?
– Lógico. Porque é assim, nós temos uma rotina. Nas escolas, hoje em dia, o trabalho é desgastante. Os
alunos, os pais, as burocracias, os sites do ministério. Nós somos bombardeados com o preenchimento de
plataformas atrás de plataformas. A internet não nos simplificou a vida, complicou-no-la porque passou a
exigir-nos imensas coisas para ontem. Quando vem a inspeção, logicamente que durante aqueles dias,
aquela semana, há uma sobrecarga de trabalho. Temos de dar conta do trabalho normal, natural, do dia a
dia e acrescentar a presença deles. Portanto, temos de organizar encontros com os professores, preparar
documentos, entregar documentos, etc.
- E essa sobrecarga parece-lhe que é mais a nível dos órgãos da direção ou é extensível aos
professores?
– É da direção e dos professores envolvidos. Os serviços administrativos não. Nesta atividade de
acompanhamento não têm grande relevância. Não têm grande não, não têm nenhuma participação.
- Em relação aos professores, os que participam de uma forma mais ativa. Como disse houve um
professor do 1.º Ciclo que participou mais ativamente, esses professores como é que são eleitos, como
é que são escolhidos?
– Em função dos problemas detetados. Por exemplo, no caso do problema do 2.º ano onde vimos que havia
ao nível da leitura algumas falhas, pegamos em alguns professores: uns porque estavam mais empenhados
no projeto, outros porque estavam com mais dificuldades ou porque estavam a desenvolver um trabalho
mais positivo e foram esses que foram chamados para, enfim, relatarem a experiência ou até as dificuldades
que estavam a ter, de maneira a encontrarem uma caminho para suprir essas dificuldades.
– No caso concreto do professor Y, que é de quem estamos a falar, no ano transato tinha tido realmente
uma dessas turmas que tinham esses problemas ao nível da leitura para as quais nós tínhamos uma medida
dentro do nosso Plano de Ação Estratégica. Portanto, foi juntar o útil ao agradável. Já que tínhamos a
medida em prática e o professor era um professor que estava envolvido na própria prática… Seria muito
mais fácil fazer o trabalho de uma forma muito mais positiva do que se tivéssemos de ir buscar um professor
que não estivesse dentro daquele processo específico, porque era um processo muito específico – a leitura.
Ele já estaria por dentro, era muito mais vantajoso ter alguém que já dominava o processo do que ter que ir
buscar alguém que ainda teria de perceber o processo de início.
- E os restantes professores, os que não estão envolvidos de forma direta na atividade, de que forma
é que eles participam neste processo?
– A ideia, depois, é tentar replicar as atividades. Se há um professor que faz e desenvolve uma atividade, é
tentar que a experiência que resulte desse plano, seja alargada. No caso concreto da leitura, como lhe disse
ainda há pouco, há um conjunto de ações dentro dessa medida que estão dentro do Plano de Ação
Estratégico que estão direcionadas para todos os anos e todas as turmas. É uma ação que é feita em
colaboração com a equipa da biblioteca escolar que tem um referencial que vai exatamente ao encontro
dessa dinamização de literacias e, aquilo que fizemos foi aproveitar esse recurso e dinamizar junto das
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turmas de modo a colmatar um problema que nos surgiu que é exatamente esse, o da leitura. Neste momento
temos a cobertura desde o pré até ao 12.º ano.
- Acabam por ser envolvidos todos os professores e todos os alunos…
– Aqui escolheram-se algumas medidas, escolheram-se alguns professores, mas poderiam ter sido
eventualmente outros porque é um trabalho que se desenvolve no agrupamento. É por isso que o lhe estava
a dizer, que o facto da inspeção vir etc., só nos ajuda a melhorar o que já estamos a fazer. E corrigir erros,
evidentemente. Agora, depois todo esse trabalho corre naturalmente. Alguns professores fazem
determinado trabalho que depois é estendido a todos os docentes do agrupamento. A ideia é sempre
articular, dinamizar e exercer trabalho colaborativo de modo a que não seja só a biblioteca a fazer um
trabalho para a biblioteca, isolado. Esse trabalho tem de ser dividido e de colaboração com quem está no
terreno. E toda a gente colabora para o objetivo final. É essa a nossa linha de trabalho.
- A informação que a equipa de inspetores levantou sobre a escola pareceu-vos próxima do real?
– Penso que foi uma imagem próxima do real.
- Portanto, os documentos que consultaram e a informação que levantaram foi suficiente para
criarem uma imagem clara de como a escola funciona e dos problemas que tem.
– Sim, penso que sim.
- Então considera que, nessa abordagem, eles tiveram em atenção o contexto. Há pouco falávamos no
contexto…Pareceu-lhe que, nas considerações que teceram e nas orientações que deixaram, o
contexto social e económico da escola e dos alunos foi tido em conta?
– Sim, sem dúvida. Eles focaram muito os resultados, mas também o tipo de escola que é, as dificuldades
e as mais valias que tem.
- As potencialidades e as fragilidades que foram apontadas pela equipa que veio, já eram conhecidas
pela escola?
– Sim. Aliás, tanto eram conhecidas pela escola que havia esse Plano de Melhoria. Portanto, havia um
conjunto de trabalhos que já estava a ser feito. Façamos aqui um bocadinho o eixo cronológico: houve uma
primeira intervenção inspetiva no âmbito da avaliação externa. Após essa avaliação externa e após o
relatório ter chegado por parte da equipa inspetiva percebemos quais eram as nossas lacunas e, perante
essas lacunas, nós tivemos um mês para fazermos um Plano de Melhoria. Esse plano de melhoria foi
dirigido novamente à equipa inspetiva que deu o seu aval e nós colocamo-lo em prática. Isto em 2013. Ou
seja, é por isso que, como eu estava a falar há pouco, todo o trabalho da IGEC desenvolvido no passado
deu origem a várias tarefas na escola para ir ao encontro daquilo que, na altura, estava menos bem. E agora,
este Programa de Acompanhamento vem na sequência do que vem de trás. Nós, de repente, não dissemos
assim: “Vamos mudar tudo”. Não. Vamos fazer pequenas adaptações em função daquilo que já fazíamos.
Não há aqui um choque. A inspeção vem acompanhar toda a ação pedagógica em sequência do que já vem
de trás.
- Portanto, esta avaliação foi realizada em 2013 e, a partir dai, desenvolveram o Plano de Melhoria
já tendo em conta as considerações do relatório de avaliação externa e o ano passado realizaram este
Programa de Acompanhamento.
– Sim. Falta aqui no meio só dizer o seguinte, foi constituída a equipa de missão para o plano nacional de
promoção de sucesso, foi proposto ao agrupamento que fizesse o seu plano de ação estratégico para
combater algumas lacunas que aqui houvesse, também o fizemos. Submetemos em plataforma, mas sempre
em articulação com o Plano de Melhoria de 2013. Portanto, aquilo que já tinha sido resolvido retiramos e
os novos problemas foram acrescentados. A estrutura de missão está numa fase de conclusão do seu próprio
trabalho porque a equipa de missão tinha um prazo, se não me engano, de três anos de vigência…estamos
no final desses três anos. Nós pegamos foi nesse plano de ação estratégico a nível nacional, digamos assim,
era nosso, mas submetido para apreciação pela equipa de missão e reformulamo-lo para o Plano de Ação
Estratégico do agrupamento. Ou seja, as melhorias não pararam só porque o plano nacional terminou.
Continuam porque nós percebermos que há lacunas a resolver e elas estão no terreno, o plano está aí.
- Sim porque determinados problemas não se resolvem em 3 ou 4 anos…
– Sim, sim, tem de ser continuado.
- O foco desta atividade, a tomar pelo relatório final que estive a ler, foi nas práticas de ensino mais
até ao nível da leitura.
– Porque é uma das lacunas que o agrupamento considera haver e os professores também. Consideram que
uma das grandes falhas de, por exemplo, entender a matemática, vem do português. Se eles não leem bem,
se não entendem aquilo que leem, como é que vão responder a um problema? A leitura é a base. E essa
questão do 1.º ano e do 2.º ano onde incidiu, também, esse Programa de acompanhamento é importante
porque é para eles adquirirem exatamente essas competências de leitura. Pegar num texto e entender o que
está no texto. Primeiro saber ler. Aliás, há muitos alunos que não sabem ler e entender o que está escrito.
- Até porque a leitura pressupõe compreensão…
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– Sim, e alguns leem, mas sem compreender. E se não compreendem como é que vão entender a
matemática, a biologia, a físico-química… A própria leitura do enunciado do teste ou de um exame fica
muitas vezes condicionada. O aluno até pode saber, mas não entende aquilo que está lá. Portanto isso é a
base. Eu tinha aqui referido de uma forma mais informal que, em anos anteriores, constituímos aqui a
metodologia da Turma Fénix que deu o seus resultados e este ano, fruto de termos alguns colegas de
mobilidade por doença, não sendo eles os titulares de turma, dão também esse apoio suplementar quer no
domínio da leitura, quer da escrita, quer da matemática que, de certa maneira, está interligada com a parte
da leitura. Esse trabalho específico de constituição de pequenos nichos de alunos com dificuldades mais ou
menos homogéneas continua a ser feito porque entendemos que tinha sido uma prática de sucesso e pronto,
continuamos.
- A formação, ou os conhecimentos que os inspetores trazem para trabalhar este tipo de problemas
parece-vos adequada? Neste caso até é uma dificuldade muito específica – ensino da leitura ao nível
do 1.º ciclo… O tipo de conhecimentos e a expertise são relevantes para o tipo de trabalho que
desenvolvem?
- Sim, é relevante. Claramente. Aliás, eles também são professores, conhecem a realidade das escolas e dos
alunos. Isso também é importante.
- Um dos focos deste tipo de atividade é a supervisão da prática letiva. Neste agrupamento existem
práticas de supervisão da prática letiva?
– Aí é um campo difícil. Segundo as notícias, a próxima avaliação externa irá ao encontro desta
metodologia. Não há grandes praticas da supervisão da prática letiva porque não é fácil. E não é fácil para
quem está numa sala de aula nem é fácil para quem vai. Tem havido alguns casos, não é tanto de supervisão,
é mais um apoio. um trabalho colaborativo…em vez de ser uma supervisão onde vai alguém enfim, que vai
ver o que está bem e o que está mal, tem havido mais um trabalho colaborativo, alguém que vai ajudar, que
vai colaborar. E esse penso que é o caminho mais fácil e é o mais aceitável por todos. Pelos professores que
estão e pelos professores que vão. Colaborar seja na planificação, seja na elaboração de testes, seja nas
dificuldades que surgem na própria sala de aula.
- Esse trabalho colaborativo existe, então?
- O trabalho colaborativo existe e, na minha perspetiva, é mais saudável do que a supervisão. Porque a
supervisão implica que muitas vezes alguém, um coordenador de departamento, por exemplo, entre dentro
da sala e quem vê chegar outro comece a olhar e a dizer assim: “Este vem aqui para me avaliar?”. Enquanto
o trabalho colaborativo é outro apoiar e ajudar. Mas atenção, que muitos dos docentes também não gostam
do trabalho colaborativo. Também pensam que a sala é o compartimento deles e são autossuficientes, estão
fechados sobre si mesmos. Mas o trabalho colaborativo é importante porque permite detetar falhar, corrigir,
ajudar, haver uma interajuda, etc. Eu sou mais apologista do trabalho colaborativo que da supervisão.
- Com esta atividade de acompanhamento parece-lhe que o trabalho colaborativo foi reforçado?
– Foi, foi. E, por exemplo, este ano letivo temos tido bastante mais trabalho colaborativo. Todos os docentes
do agrupamento têm hoje uma hora comum para reunirem uns com os outros. Nós já fazíamos isso ao nível
do 1.º Ciclo e alargamos isso a todos os docentes do agrupamento.
- Esse alargamento foi consequência da atividade de acompanhamento?
– Não, isso já fazíamos. Os docentes do 1.º Ciclo tinham uma hora marcada em comum para trabalharem
em conjunto. Este ano não é fruto do acompanhamento, é um fruto da organização do ano letivo, mas
também vem um pouco ao encontro porque sentimos necessidade de que os professores se encontrassem e
partilhassem. Por exemplo, fazer testes comuns por ano. A planificação: um professor faz uma planificação
para uma turma e outro faz para outro. Em vez disso fazem em conjunto…
- No final de cada uma destas três intervenções há um feedback escrito, um relatório final…
– Há um relatório escrito, há uma reunião final com os elementos da escola. Portanto, a inspeção tem o
cuidado de reunir previamente com o diretor e com os restantes elementos do órgão de gestão e, depois,
faz-se uma reunião alargada onde são apresentadas, também, as linhas mestres desse relatório, aquilo que
foi apurado, o que é necessário melhorar…onde estão presentes os coordenadores, elementos do conselho
pedagógico ou outros docentes que possam estar envolvidos.
- E esse feedback e as conclusões dessa reunião são transmitidas pelos coordenadores e professores
responsáveis à restante comunidade…
– Exato, o objetivo da reunião ser alargada é precisamente esse. Aliás, os inspetores que estiveram aí
fizeram questão que essa reunião fosse alargada.
- Nessa reunião estiveram os inspetores?
– Sim, sim. A reunião é com os inspetores e depois o relatório é facultado a todos os elementos do conselho
pedagógico para que, nos respetivos subgrupos e departamentos, eles sejam discutidos.
- E consideram que há uma relação equilibrada entre o feedback oral de cada uma das intervenções
e o relatório que é entregue no final da atividade?
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- Sim, não há surpresas. Digamos que é um trabalho bastante evolutivo. Quase que sem termos propriamente
conhecimento do relatório final, quase que adivinhamos aquilo que vai lá aparecer. Mais coisa menos
coisa…E isso vai ao encontro daquilo que lhe disse há pouco porque esta atividade, mesmo na parte
administrativa… É importante a vinda dos inspetores à escola para ajudar. Por exemplo, vamos deixar agora
a parte pedagógica, vamos para a parte administrativa. Há aqui situações administrativas que muitos dos
elementos do conselho administrativo não dominam, não dominam…por um motivo ou por outro: ou
porque não foi essa a vida deles, ou porque não têm essa formação, etc. E, de repente, chegam ao órgão de
gestão e têm de tomar várias decisões. Portanto, eu defendo a vinda das inspeções no aspeto de acompanhar,
orientar, corrigir porque…. “Ah mas às vezes fazem-se ações de formação”, mas são ações de formação
para tanta gente… Apesar de haver formação para diretores, etc., etc., há aqui coisas muito práticas e
objetivas. Portanto, seja na parte administrativa, seja na parte pedagógica, a vinda dos inspetores numa de
ajudar a melhorar os procedimentos é muito bem-vinda.
- Os relatórios que são entregues são claros? Não deixam dúvidas?
- Sim, sim, são claros.
- Deixam recomendações específicas?
– Sim, são claros, deixam recomendações específicas…
- E são úteis para a continuação do trabalho?
- …sim, são distribuídos a todos os elementos do conselho pedagógico para que sejam debatidos e postos
em prática.
- A equipa de inspetores que veio na primeira intervenção manteve-se ao longo das 3 intervenções?
– Sim, no nosso caso manteve-se. No nosso caso foi um senhor inspetor e uma senhora inspetora que
tiveram presentes nas 3 intervenções.
- Que importância atribui a essa continuidade? À não alteração das equipas inspetivas?
– É bom porque se eles vêm cá para analisar, depois também querem ver a evolução. Porque repare, se vem
uma equipa e depois muda, etc… Assim há uma continuidade.
- E já aconteceu esses inspetores virem no âmbito de uma outra atividade, por exemplo no âmbito de
uma avaliação externa ou de uma ação disciplinar?
– Sim, já aconteceu. Repare, as escolas, ao longo dos anos letivos têm várias atividades: arranque do ano
letivo, avaliações externas, processos disciplinares… Portanto, já aconteceu os inspetores passarem pelas
escolas mais do que uma vez. Nos exames, por exemplo, nós tivemos (tivemos e temos frequentemente) na
altura da realização de exames, a vinda de inspetores.
- A imagem desses inspetores muda? A posição que, possivelmente, terão de adotar no âmbito de uma
avaliação externa ou numa ação disciplinar pode ser diferente da que adotam se vierem no âmbito
de uma atividade que tem um objetivo diferente…
– É assim, repare, é diferente. Se chegar aqui um inspetor e disser assim: “Eu venho aqui fazer um processo
de inquérito”, estamos a falar de algo que é grave. Que pressupõe que possa haver, ou não, uma determinada
acusação, uma pena, etc. Aí as pessoas ficam logo mais alerta. Muitas vezes pode não ter diretamente a ver
com o órgão de gestão, às vezes até pode ser um processo disciplinar a um docente. Mas as pessoas ficam
mais preocupadas, é normal. Isto passa-se no dia-a-dia, se formos mandados parar na estrada pela GNR e
se vier conversar connosco é diferente de nos mandarem parar porque passamos o sinal vermelho, percebe?
Aqui acaba por ser a mesma coisa, a nossa maneira de estar é diferente se for um acompanhamento e se nos
vierem dizer assim: “Olhe que vocês estão a fazer isto mas deviam fazem de outra maneira” ou se vierem
para apurar factos de algo que correu mal.
- Se pudessem optar deixariam este tipo de atividade de acompanhamento para outro organismo
que não a inspeção?
– É assim, o que as escolas precisam muitas das vezes é de alguém, pode ser inspetor ou não. Pode ser um
funcionário da direção regional, por exemplo…alguém que venha à escola trazer experiências,
conhecimentos, apurar o que está mal, ajudar a melhorar. Para as escolas é indiferente que seja um inspetor
ou outra pessoa. Porque muitas das vezes, e é um facto, as diversas direções gerais e regionais fazem
reuniões, mas muitas das vezes essas reuniões são demasiado grandes, o número de participantes é
demasiado elevado e depois não temos ali possibilidade de discutir alguns aspetos de mais pormenor.
Temos sempre possibilidade de telefonar, de mandar uns mails, mas muitas vezes as respostas tardam,
enfim…porque também há uma sobrecarga de trabalho. Agora, o facto de vir alguém é positivo, é muito
positivo. Ser um inspetor ou ser um quadro superior de uma direção geral ou regional… É importante vir
alguém agora se é inspetor ou não. A palavra inspeção tem sempre uma carga negativa, mas neste caso…
- Alguma vez as orientações deixadas pela equipa de inspetores foram desadequadas ou demasiado
exigentes para a realidade da escola?
– Não, não porque como ainda há pouco o X (SD) estava a dizer, e bem, há aqui um trabalho contínuo que
é feito durante aqueles dias que eles estão aqui. Aquilo vai ao encontro do que é discutido e está dentro da
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realidade da escola. No nosso caso concreto não houve, enfim…dizer assim, está aqui uma barreira enorme
que nós não conseguimos ultrapassar, não. Porque houve um entendimento mútuo daquilo que eles
pretendiam e daquilo que se podia fazer. E o agrupamento tem como ónus o facto de se autoavaliar de uma
forma sistemática. Isto é, as medidas que temos implementadas são sistematicamente monitorizadas
sobretudo em finais de período que é quando há resultados e aqui mais no foco académico, digamos assim.
E mediante os resultados que apuramos ou mediante essa monitorização que fazemos, assim tomamos
medidas para poder alterar, ou não, alguma das medidas que estejam em prática. E no final do ano letivo
há sempre um relatório final tendo por base todas as etapas de monitorização intermédias no sentido de
verificar se houve, ou não, evolução; se há, ou não, práticas que devem ser reformuladas para um próximo
ano; ou se continuamos com elas conforme estão porque às vezes há necessidade de manter aquela medida
ao longo dos anos porque é vantajosa.
- Efeitos negativos decorrentes desta atividade, existe algum que queiram assinalar?
– Não, não detetei nenhum efeito negativo. Portanto, acho que a vinda é positiva porque leva a que a escola
desperte. Não vejo aspetos negativos. Evidentemente, e voltando à situação anterior, a vinda de uma equipa
inspetiva provoca sempre um alvoroço. Porque é um facto, é a inspeção que vem à escola, há um certo
alvoroço. Mas também mexe e muitas pessoas estão muitas vezes…a própria comunidade educativa, de
repente, parece que está adormecida e acorda para ver se estão a fazer as coisas bem ou não. Também tem
esse aspeto de reação nas próprias pessoas.
- Acha que esta atividade veio reforçar a autonomia da escola?
– Não, não… Nós o que fazíamos continuamos a fazer, mas com algumas melhorias.
- E relativamente ao enraizamento das atividades adotadas, parece-vos que estas três ações da
atividade de acompanhamento são suficientes para o enraizamento das medidas propostas e postas
em prática?
– Convém que periodicamente elas sejam repetidas. Foram em 2017/2018 e é normal que daqui por dois
ou três anos voltem para também verem… Apesar de nós estarmos a desenvolver estas e outras atividades
e já tínhamos desenvolvido outras e estamos agora também com projetos novos. Nós vamos fazendo, mas
é importante, como lhe disse há pouco, é importante virem e ver o que está, ajudar a melhorar. Aliás, eu
defendo e reforço essa ideia, que a inspeção ou alguém, deve vir à escola e ajudar a escola a melhorar, para
corrigir, para todos aprendermos. Muitas vezes acomodamo-nos e é necessário haver qualquer coisa que
nos desperte. Às vezes fazemos coisas porque fazemos…e até estamos a fazer mal convencidos de que
estamos a fazer bem. E haver alguém que nos diga “Não, olhe, você esteve a fazer isto aqui que até estava
de consciência tranquila, mas você está a cometer aqui um erro por negligência”. É importante haver alguém
que nos diga “Olhe você fazia assim, tudo bem, mas agora passe a fazer assim. Porque o que estava a fazer
vai dar a este caminho e não é o mais adequado. O mais adequado é este…”
- Há alguma alteração que fizessem ao modelo desta atividade no sentido de a tornar mais eficiente?
– Não. Vamos esperar pelas notícias que vão sair. Parece que o Programa de acompanhamento por parte da
IGEC irá ter outro formato. Também estamos a aguardar para vermos o que é que as instâncias irão dizer e
o que se irá proceder. Neste momento será bastante prematuro podermos dizer o que quer que seja porque
enquanto não vier preto no branco, passo a expressão, será prematuro dizermos alguma coisa. De uma
forma muito pessoal, eu penso que era importante por vezes as equipas inspetivas trazerem exemplos de
boas práticas. Não é necessário só dizer que isto aqui pode-se corrigir ou vejam lá como é que corrigem,
por aí fora. As equipas inspetivas passam por tantas escolas, vêm tantas coisas boas e tantas coisas menos
boas que seria importante, também, talvez, dizerem às escolas: “Olhe que o agrupamento x, se calhar numa
situação análoga, fez isto e está a resultar”. Não é que nós queiramos ir repetir aquilo que alguém fez, mas
às vezes uma base de trabalho adaptada à nossa realidade é uma mais valia. Às vezes o que mais custa é o
andar à procura de uma solução que se calhar está ali ao lado e que nós nem sequer temos conhecimento.
Uma das apostas que neste momento está a ser feita, e ainda bem, são estes encontros temáticos dentro da
própria DGE que fazem com que as escolas sejam ouvidas e possam receber informações por parte de
outras…
- É um encontro com as direções das escolas, não é?
– Exatamente. Nós ainda agora fomos convidados para irmos representar o nosso agrupamento em alguns
encontros regionais. Fomos a três e levamos as práticas que a equipa da DGE considerou que estavam a ser
bem feitas. E eu penso que aquilo que foi essencial foi levarmos nós aquilo que nós fazemos que pode não
ser a mesma coisa que esteja a ser feita noutro agrupamento mas que, outro agrupamento, até pode dizer
“Olha, está ali uma ideia que se calhar até é boa e nós…”
- Muito no âmbito de uma colaboração entre as direções das escolas também.
– Sim, no âmbito colaborativo.
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Apêndice 10: Transcrição da entrevista realizada a D4
| 28 de janeiro de 2019, 10h30min |
(…)
- Começamos por levantar alguma informação relativa ao seu perfil enquanto diretora. Gostaria de
lhe perguntar o número de anos de serviço, as habilitações académicas e se esta ação de
acompanhamento da ação educativa foi o primeiro contacto que teve com esta atividade…
- Enquanto diretora sim. Portanto, sou professora do 1.º Ciclo, tenho 32 anos de serviço, estou na direção
do Agrupamento desde 2009 na qualidade de subdiretora. Como diretora desde o ano passado. Tenho
neste momento um ano e meio, vou a caminho de dois, enquanto diretora do agrupamento. A questão da
atividade de acompanhamento, a que tivemos o ano passado, foi aquela onde estive envolvida mais
diretamente, na qualidade de diretora. Não quero dizer que enquanto subdiretora não tenha estado, mas
obviamente que enquanto diretora, com outra visão e com outra necessidade de acompanhamento… A
ação de acompanhamento responde a uma estrutura que nós podemos questionar, mas que é aquela que
nos é apresentada. Os Programas de Acompanhamento, como qualquer ação da IGEC, dificilmente são
negociados ou trabalhados com o público alvo, com os agrupamentos. É nos apresentado um modelo que,
à partida, terá sido testado e é-nos mostrado como um modelo fechado. E nesse âmbito vamos seguindo as
instruções que nos vão sendo dadas. Neste momento a aplicação do ano passado [não sei se quer passar
a essa parte mesmo da ação…]
- Pode continuar, sim.
- Pronto, na ação do ano passado, digamos que a ação começa com as entrevistas e depois com a leitura
de atas de onde são extraídas, em princípio, as problemáticas detetadas. Portanto, é através da leitura de
atas que a inspeção deteta, e através da conversa também, do diálogo que se estabelece, deteta aquilo que
serão as fragilidades do agrupamento em determinados âmbitos. A partir daí é negociada a ação.
- Esta atividade não veio no decorrer de uma atividade de avaliação externa?
- Não porque nós já não temos avaliação externa há uns 5 anos. Portanto, veio avulso. Nós, no
agrupamento, já temos tido várias ações inspetivas. Nos últimos anos têm sido mais frequentes porque sim,
porque têm vindo em vários âmbitos: ciências experimentais, na tutoria específica. Mas avaliação externa,
efetivamente, eu acho que a última foi há uns 5 ou 6 anos.
- Então, antes de passarmos de uma forma mais especifica à atividade de Acompanhamento da Ação
Educativa vamos focar-nos numa imagem mais geral da IGEC. De que forma encara o trabalho que
é desenvolvido pelos inspetores, com todas as suas atividades e em todas as suas valências?
- Neste momento há uma coisa que se nota. De há uns anos para cá houve uma mudança entre inspeção
per si, ação inspetiva - inspetiva/punitiva, para passar para uma ação mais pedagógica inspetiva/pedagógica, pelo menos aparenta. Na prática também não sinto que seja inspetiva/punitiva, por
uma razão muito simples, eu também…e ai eu acho que depende dos interlocutores, eu acho que quando
nós estamos convictos de que aquilo que fazemos é o que é necessário para a escola e que não estamos de
maneira nenhuma a comprometer nem as competências dos outros, nem a legislação, defendemos, como
eu costumo dizer, os nossos princípios e quando estamos convictos deles, nunca tive nenhum inspetor que
me dissesse taxativamente: “O que a senhora está a fazer é ilegal”. De maneira nenhuma, nunca houve
essa posição. Portanto, não tenho, sinceramente, qualquer…tenho uma imagem da inspeção como sendo
necessária, mas prefiro, muito sinceramente, a postura de acompanhamento pedagógico e de
aconselhamento do que, propriamente, o que era há 10 anos atrás, inspeção pura e dura, parecia o
tribunal. Isso aí não fazia sentido até porque a panóplia legislativa, em termos de educação, é tanta e tão
díspar e tão…muitas vezes, tão pouco coerente que nós que não somos advogados nem somos assessorados
por ninguém num âmbito jurídico, nós diretores de agrupamento, obviamente que temos de ter uma
ginástica mental muito grande para absorver toda a informação e conseguir concretiza-la de maneira a
que são se comentam erros. Ainda por cima, eu digo sempre, a legislação vale o que vale porque se não,
se não houvesse várias interpretações, não havia advogados nem tribunais. Se só houvesse uma maneira
era simples, os advogados não tinham trabalho, nem sequer precisávamos da profissão. Portanto, eu acho
que desde que haja boa fé por parte de quem gere e vontade de fazer com que as coisas funcionem... Não
vejo que a inspeção atualmente venha com aquela intenção de “Vamos ver onde é que errou”. Vejo mais
pender para “Onde é que fizeram bem?”.
- Numa atitude mais colaborativa?
- Mais colaborativa e mais positiva, de reconhecimento.
- E aos inspetores, reconhece-lhes prestígio?
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- Até à data, todos os que passaram, sim. Tirando duas exceções que achei que as pessoas não vinham
assim tão preparadas para aquilo que vinham fazer, mas também quando não vêm preparadas, facilmente
é refutado o que é dito e quando é refutado o que é dito depois geralmente as coisas morrem por ali. Se
nós vemos que as pessoas não estão bem dentro do assunto… E atenção, aquilo que eu sempre entendi e
vejo, porque já estiveram aqui inspetores em várias vertentes, e a verdade é que o próprio exercício de
inspeção não deve ser muito fácil porque hoje estão a inspecionar as ciências experimentais, amanhã vêm
na tutoria específica, os mesmos inspetores…também não é fácil… Mas tirando duas situações em que
achei que não estavam, de todo, preparados para aquilo que vinham fazer e que vinham numa atitude
muito… Costuma-se dizer que quanto menos preparados se vem, mais agressivos nos tornamos, não é?
Atacamos antes de termos de nos defender… De resto, no geral, não posso dizer que tenha tido qualquer
questão com as inspeções.
- Vou passa a ler-lhe 6 afirmações e vou pedir-lhe que, sem justificações, me diga se concorda ou
discorda com cada uma delas: a ação inspetiva é importante e necessária à monitorização do
desempenho e responsabilização das escolas.
- Sim, concordo.
- As várias ações inspetivas da IGEC ajudam as escolas a melhorar de forma individual.
- (silêncio) Concordo.
- Os julgamentos da IGEC dependem excessivamente de dados.
- Concordo.
- Os julgamentos de inspeção são muito propensos a serem influenciados pelas opiniões pessoais e
preconceitos dos inspetores a um nível individual.
- Aqui só ponho em causa o “muito”, “são propensos”. O “muito”…mas concordo, no geral vou ter de
dizer que concordo. Não são muito, mas são propensos.
- A IGEC está mais focada em encontrar as falhas da escola e não em ajudar as escolas a melhorar.
- Discordo atualmente.
- É importante que a IGEC auxilie as escolas a alcançar soluções pedagógicas e didáticas que levem
os alunos a aprender melhor.
- Concordo.
- Muito bem. A partir de agora, sempre que falarmos de uma atividade de inspeção, estaremos a falar
da atividade de acompanhamento da ação educativa particularmente. Considera importante e
vantajoso que a IGEC desenvolva este tipo de atividades com o foco na ação pedagógica? Como me
disse, têm uma panóplia enorme de atividades, umas mais direcionadas para a inspeção
enquanto…auditoria, examinação…, e surgem estas, não há muito tempo, com foco na ação
pedagógica. Acha importante que este organismo também desenvolva estas atividades mais no
âmbito da ação pedagógica e da colaboração com as escolas?
- Concordo que a IGEC se assuma mais como um parceiro das escolas e, como tal, em vez de ter uma ação
onde vem dizer só “Isto está mal”, venha com uma ação onde diga “Isto, se calhar, está menos bem e nós
talvez tenhamos algumas ajudas a dar para que melhore”. E, nesse aspeto, é um papel importante. Com
quanto, os timings comprometem sempre, e muito, o normal desenvolvimento da escola porque quando
vêm, vêm muitas vezes de forma extemporânea, não serve naquele momento, depois têm sempre prazos
muito reduzidos, muito apertados. Esta, por exemplo, eu já sei por um inspetor que até já foi reformulada
exatamente pelo feedback que tiveram foi de que foi demasiada pressão e a pressão é contraproducente.
Primeiro exige um esforço acrescido por parte dos docentes, degasta-os. Cria reações antagónicas porque
o desgaste, obviamente, vai provocar reação de incompreensão de porque é que se tem de fazer aquilo
daquela forma, naquele tempo. E tira, se calhar, o aspeto positivo que ela poderia trazer se fosse feita de
uma forma tranquila, faseada, com timings mais alargados e as pessoas pudessem entender, consolidar e
perceber que, realmente, ela é positiva. Para nós concluirmos que ela tinha sido positiva foi preciso chegar
mesmo ao fim e, mesmo assim, há aspetos do aconselhamento que foram postos em causa, mas eu penso
que aí é que está depois a riqueza. Isto não tem receitas. Até os próprios inspetores dizem sempre que não
trazem receitas. Trazem questões, mas não trazem receitas. Agora, muitas vezes, também questionam o
receituário dado internamente. Não o trazem de fora, mas questionam o de dentro. Portanto, temos aqui
algumas coisas a afinar. Agora, no geral, acho que é muito mais interessante a questão pedagógica não
descorando que, obviamente, uma inspeção, em termos administrativos, de gestão per si, pura e dura, é
precisa. É preciso ver se os papeis estão em ordem, se se pagam os ordenados… Na questão pedagógica é
importante que entrem com esta visão até porque aproximam-se mais das escolas e deixam de ser vistos
como um organismo que não percebe nada disto, que chega aqui e que acha que tem soluções para tudo
sem dizer que tem receitas. Sabe dizer o que está mal, mas não sabe dizer como se faz melhor, mas sabe
dizer que está tudo mal. Esta postura agora é diferente. Ainda há uns laivos enraizados de quem pratica
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há muito tempo e criou determinados chamemos-lhe vícios e que, às vezes, custa-lhes despir a camisola,
mas vejo um esforço nesse sentido.
- Ora, a escola é avisada da vinda dos inspetores para esta atividade. Acha pertinente este aviso
prévio?
- Eu percebo a questão da necessidade do aviso prévio que é a questão da preparação documental. Tal
como teve de me avisar previamente que vinha para tratar da sua parte e eu também gerir o meu tempo,
no caso deles eles avisam principalmente porque nós temos de lhes disponibilizar determinados
documentos e eu penso que é uma forma de irmos preparando os documentos que, eventualmente, estejam
em falta. As atas, à partida, não estarão em falta, mas pode haver uma ou outra que tenham sido de uma
reunião de há pouco tempo… Portanto, a documentação que é pedida, muitas vezes até dados da escola,
do insucesso, tudo o que está nas plataformas, eu percebo que seja necessário um tempo. Até porque,
muitas vezes, também querem entrevistas com professores…tanto que quiseram. Houve 3 professores que
foram nomeados, que eu tive de nomear, para a implementação das ações…e eles têm de avisar quando
vêm para os professores estarem disponíveis e organizarem as aulas.
- A preparação é mais ao nível da preparação de documentação?
- Esse é o motivo do aviso prévio até porque quando o aviso é feito vêm elencado tudo o que os inspetores
vão necessitar de consultar quando chegarem. Portanto, se só avisassem no dia, teriam de esperar mais
dias. Penso que também tem a ver com os timings deles.
- Quantas horas é que estima gastar nesta preparação?
- A preparação… se falarmos em horas úteis…horas, horas, horas per si (silêncio) dois dias de trabalho
chegam e sobram. Vamos falar em dias, 7 e 7, 14 horas, sim. A ler, a ver, a falar com os professores, a
organizar horários…
- Sente uma sobrecarga de trabalho quando a inspeção vem à escola?
- Quando é esta, não. Quando é da organização do ano letivo, sim. Quando são ações de acompanhamento,
não. Quando é da organização do ano letivo sinto porque por mais que nós tenhamos sempre tudo
organizado, há sempre alguma coisa que está a ser pedida que sai daquilo que nós costumamos ter à mão
e que obriga a fazermos novamente uma revisão e ver se está tudo pronto para ser consultado e lido de
forma rápida e que não haja dúvidas. Mas estas não.
- Estes três professores de que me falou, que teve de nomear para fazerem parte da equipa de
acompanhamento, foram nomeados através de que critérios?
- Os critérios foram dois: o facto de já estarem envolvidos em ações porque nós somos TEIP - Território
Educativo de Intervenção Prioritária, portanto, já temos um Plano Plurianual de Melhoria que contempla
determinadas ações, em determinados âmbitos que não fogem aos âmbitos que a IGEC pede… Não nos
vêm dizer o que precisamos de melhorar porque já temos consciência daquilo que temos de melhorar. E,
portanto, já havia professores que estavam com determinadas ações no âmbito do TEIP e depois tive um
caso que, por ausência do professor de departamento porque estava doente, nomeei uma professora e
nomeei-a por perfil. Nomeei-a por entender que é uma professora com dinamismo, com capacidade de
absorver informação e de a transmitir de forma eficaz e era a pessoa que eu sabia que iria galvanizar o
grupo para conseguir executar as ações, as tarefas propostas.
- E os restantes professores, de que forma é que participam na elaboração desse plano?
- Não participaram exatamente por causa dos timings. Porque isso foi pedido, imagine, que chegaram aqui
num dia e, dois dias depois, isso tinha de estar apresentado. Ou seja, as fragilidades foram identificadas
no primeiro dia através da leitura de atas e de conversas comigo, etc. Portanto, as fragilidades e o âmbito
da ação foram analisados no 1.º dia, foi falado com os professores aquilo que era preciso fazer e depois
tivemos 2 dias para apresentar o resultado. Portanto, os timings são absolutamente loucos. Nessa altura
foi uma loucura, foi uma loucura mesmo. E num dos casos não foi tanto porque a ação já era corriqueira
para nós. A ação proposta que era no âmbito das assessorias, era uma monitorização no âmbito das
assessorias, mas no âmbito das assessorias já tínhamos tudo muito monitorizado. No âmbito TEIP havia
apenas uma vertente diferente e essa foi fácil… E atenção, não foi imposto, foi negociado com os
professores. O projeto em si, a forma de ação, como é que iria proceder-se, qual era a regularidade da
implementação das atividades, isso foi negociado com cada um dos professores. Nessas reuniões, eu não
estive presente, foi uma negociação fechada. Não sei até que ponto é positivo ser fechada...
- Estiveram, então, só com os coordenadores?
- Um de cada vez. Negociaram diretamente, houve uma negociação entre o inspetor e o professor
responsável, houve uma negociação direta, até chegar ao formato final…
- O diretor não podia estar presente?
- Não perguntei, sequer, se poderia estra presente. Não fui convidada a estar. Foram chamados os
professores responsáveis. Não fui convidada a estar presente, também não me fiz de convidada. Também
poderia ter, eu própria, perguntado se poderia estar presente. Não me lembrei, sequer, de questionar…o
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modelo era aquele. Mas, se calhar, hoje, pensando à distância, poderia ter questionado. Portanto, no
fundo, eu depois tomava conhecimento da forma da ação através dos professores e, no fim, com a reunião
final com a inspeção. Mas a negociação em si…
- …foi entre os responsáveis de cada um dos projetos e a inspeção…
- Por um lado eu também compreendo que tem a ver com uma questão muito específica. Tem a ver com
didática e com pedagogia. A minha visão seria, provavelmente, apenas uma visão de quem tem de gerir
um organismo e tem de ver quais são os constrangimentos que a implementação da ação pode provocar.
Porque de resto, em termos pedagógicos, eu não tinha de interferir, estava nas mãos de quem de direito.
Mas realmente também não questionei sobre a possibilidade de estar presente…
- A informação que os inspetores levantam com a leitura das atas, com os documentos que têm
disponíveis, com a conversa que têm consigo parece-lhe que é clara?
- Tão clara quanto 3 dias podem dar para conhecer uma instituição. Tão clara quantos 3 dias de trabalho
podem dar para conhecer uma instituição. Não é fazer disto uma coisa muito difícil, mas a verdade é que
a complexidade de uma escola é muito grande. Trabalhamos com seres humanos, com uma comunidade,
há vários fatores que influenciam a forma como a escola se movimenta e, obviamente, continuo a dizer,
que 3 inspetores que chegam aqui durante 3 dias, por muito que se esforcem ficam a saber a ínfima parte
daquilo que é a escola efetivamente e aquilo que, efetivamente, a escola também faz. Agora, aquilo que eu
achei foi que houve uma reação muito antagónica por parte dos professores, no global, porque é a tal
postura do “Quem são…em bom português é: Quem são eles agora para virem aqui e, de repente, dizerem
que nós precisamos de isto, e isto e disto…?”. Mas a verdade é que eu depois tenho a parte racional e
tirando a parte emocional, aquilo que eu disse aos professores foi: “Atenção, está escrito nas atas. As
dificuldades estão escritas nas atas”. Se a intenção é escreve-las nas atas para salvaguardarmos a nossa
parte, ou não, isso eu não sei. Sei que, realmente, está plasmado nas atas que os alunos, imagine, os alunos
têm pouco vocabulário e não dão respostas às preguntas feitas. Problema: interpretação das perguntas.
Então, a ação: trabalhar a forma como se pergunta. Portanto, tirando a parte emocional que é
imediatamente rejeição até porque, continuo a dizer, a imagem da IGEC ainda está muito, muito, muito
ligada à punitiva, à inquisidora, àquela... pronto… a verdade é que, depois, tem esta vertente e, a verdade,
é que não houve nada que fosse apontado pela inspeção que não estivesse plasmado nas atas. Cada um é
responsável por aquilo que diz numa reunião e por aquilo que escreve. É uma reunião formal, há uma
emissão de um parecer, de uma opinião, fica registada. A partir daí temos de assumir que foi uma opinião
pensada. Nem foi leviana nem foi apenas para ilibarmos responsabilidades, foi uma constatação de facto.
Ao fazermos uma constatação de facto, assumimos.
- Nesta análise que a inspeção fez à escola, pareceu-lhe que atenderam ao contexto económico e social
onde a escola está inserida?
- Ora bem, a questão do contexto socioeconómico é sempre complexa porque nós somos TEIP desde 2010.
Inicialmente, mesmo ao abrigo do programa TEIP, por mais que nós disséssemos que tínhamos de fazer
ações de carácter preventivo porque tínhamos, realmente, problemas socioeconómicos muito graves que
condicionavam, à partida, as capacidades de aprendizagem dos nossos alunos… Quem, na altura, nos
acompanhava dizia-nos sempre que não era remediativo, que tínhamos que arranjar soluções para que os
resultados aparecessem e que não valia a pena falarmos da comunidade porque já toda a gente sabia. Isso
era uma premissa que já estava posta de lado. Ao fim destes anos todos, começamos a assistir, de há una
anos para cá, à mudança do discurso. Sem dúvida que se uma criança chega a casa e o pai está alcoolizado
e não há jantar, não vai, de certeza, fazer os trabalhos de casa. E depois não podemos dizer nós, como
escola, “O menino não faz os trabalhos de casa”. Isso é ridículo, não tem lógica nenhuma. Portanto, e é
condicionador das aprendizagens. Nesta inspeção, nesta atividade de acompanhamento, pareceu-me
sinceramente, que essa situação nem é posta em cima da mesa. Como há uma leitura documental sobre a
questão que diz respeito às fragilizardes das aprendizagens dos alunos, não está propriamente discutida a
questão socioeconómica. Não está em cima da mesa. Há fragilidades e aquilo que a inspeção tenta fazer é
ajudar-nos a encontrar um caminho para solucionar essas dificuldades. Às vezes é bom porque nos obriga
a refletir porque soluções tentamos nós encontrar diariamente, mas muitas vezes estamos cristalizados,
estamos um bocadinho fechados em termos de visão e é a vinda de alguém de fora que nos faz abrir. Às
vezes é importante. Não achei que, no caso concreto desta ação, que tivessem dado grande relevo à questão
socioeconómica e do contexto. Nem como condicionadora nem como deixando de ser condicionadora. Era
um fator fora da equação. Não me pareceu que lhe tivesse sido dado grande relevo.
- E as fragilidades e as potencialidades da escola eram aquelas que assinalaria? Já eram conhecidos
os problemas da escola ou constituíram surpresa?
- Não, não. Continuo da dizer que o facto de sermos TEIP obriga-nos, há já muitos anos, a uma
monitorização contante, a uma reflexão, a um caminho que avança um passo, recua meio. Estamos
habituadíssimos a fazer uma análise muito, muito sistemática do que é a nossa escola, de quais são as
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problemáticas dos nossos alunos e de que forma é que podemos minimizar os problemas que já trazem de
casa.
- Então de que forma é que considera pertinente a vinda desta equipa de inspetores uma vez que a
escola já tinha consciência das suas fragilidades e da área onde tinha mais necessidade de atuar?
- Sinceramente serviu, se calhar, para mais um reforço de alguma coisa mas a verdade é aquilo que eu
continuo a dizer, os TEIP já têm um acompanhamento de peritos externos, nós temos práticas de trazermos
pessoas para refletirem connosco. Ou seja, nós temos um programa que é financiado ao abrigo do 2020,
temos obrigação de prestar contas, prestar contas é connosco, estamos habituados. Este que agora
apareceu do Plano Nacional de Promoção de Sucesso, há dois anos, eu achei interessante porque quando
íamos às formações, para nós, para todos os TEIP, não sabíamos porque é que aquilo era difícil. Porque
é que as pessoas ficaram muito chocadas? Para nós é prática. Nós somos obrigados a prestar contas.
Todos os anos nós temos relatórios para emitir, temos planos para fazer. Temos agora o Plano Plurianual
para entregar…e isso exige reflexão sobre a escola. Nós, por exemplo, tínhamos um projeto das Turmas
Mais desde 2010, as tais turmas que se desmembram…fizemos uma análise destes anos para a elaboração
deste Plano e chegamos à conclusão que está na hora de parar com o projeto porque já não faz sentido…
Portanto, nós estamos habituados a isso. Este tipo de inspeção, nesse aspeto, a nós, não nos traz nada de
novo. Pode trazer para outros agrupamentos que não sejam TEIP, mas para nós não.
- Já estão habituados a este tipo de trabalho…
- Sim, estamos, estamos, perfeitamente.
- Onde é que lhe parece que a inspeção focou mais a sua atenção durante esta atividade?
- Na prática docente, em contexto sala de aula, muito. Mas principalmente, o que era questionado era a
questão do como é que se trabalha em contexto sala de aula. Se o aluno não entende a pergunta, no fundo
a questão dos inspetores era: se o aluno não entende a pergunta, o que é que o professor faz para alterar
a situação? Era muito esta questão “do professor”, houve muito enfoque da questão da prática docente.
E não há dúvida nenhuma que o caminho não é o que se aponta. O caminho natural da escola vai ter de
passar pelo da prática colaborativa cada vez mais presente. A sala de aula fechada tem de acabar, mesmo.
Até para defesa do próprio professor. Um cargo isolado já não faz sentido na sociedade atual. O estar
sozinho perante um grupo e de ser responsável por aquele grupo de forma única, autónoma, já não faz
sentido. O mercado de trabalho aponta todo neste momento para equipas de trabalho, trabalho em
colaboração, trabalho de interajuda, solidariedade, não haver ninguém a sobrepor-se a ninguém. É esse
que é o caminho que o mercado de trabalho tem, que eu sei que tem, e a escola tem de desmontar este
modelo de caixa, de sala de aula fechada, de porta fechada. E aí o enfoque é muito esse, a questão da
prática docente e das práticas colaborativas, aliadas à supervisão que é um termo ao qual toda a gente
tem alguma alergia porque quando se entende, voltamos ao mesmo, é uma característica portuguesa.
Quando se fala em supervisão, associa-se a inspeção no sentido pior da palavra, inspeção punitiva. Nós
não estamos a conseguir dissociar-nos porque também só estamos há 40 anos em sistema democrático e
leva muitos anos a aprender determinadas coisas e a mudar mentalidades. Falar em supervisão choca.
Choca com o “sabes pouco”. Porque supervisão então vem-me vigiar o meu trabalho. Isto vai mudar, vai
mudar. Mas a verdade é que também o facto de o corpo docente estar muito envelhecido não ajuda. Há
uma formatação… Eu, por exemplo, como sou professora do 1.º ciclo, houve uma das práticas que tiraram
há muitos anos, há 30 penso eu, que era a Área Aberta em que não há paredes, em que trabalhávamos
vários professores no mesmo espaço por isso é que era chamada assim, a área aberta, que eram as P3.
Trabalhei ali na Y, as próprias P3 foram construídas de forma a que as salas fossem amplas, não havia
paredes. Portanto, se não havia paredes, eu e o professor do lado tínhamos as duas turmas contíguas,
portanto, o melhor que tínhamos a fazer, em vez de estar eu a tentar fazer-me ouvir e ele a tentar fazer-se
ouvir, optámos por fazer algum trabalho colaborativo. E, portanto, eu acho que nesse aspeto, defendendo
a minha dama, o pré-escolar e o 1.º ciclo…não é defender a minha dama em termos de docência, mas
aquilo que eu conheço em termos de docência, é muito mais fácil para um professor do pré-escolar e do
1.º Ciclo entender o que é essa dinâmica colaborativa e o que é gerir tempo de forma global, o que é a
interdisciplinaridade…
- Mais do que para os outros professores…
- Porque os outros trabalham, eu percebo: 50 minutos, caixa; 50 minutos, caixa. E depois com um extenso
programa para dar que é sempre o problema - “programa para dar”. O modelo que nós conseguimos este
ano para a flexibilidade, e foi o modelo proposto pela direção que foi aceite... Tivemos 3 modelos propostos
e o modelo que foi aceite, foi o da direção, por votação… Qual é o modelo: no 5º ano temos simultaneidade
de ação. Ou seja, tenho português e ciências a dar aulas em simultâneos a 3 turmas, 6 professores, em 3
espaços contíguos: sala de TIC, biblioteca e sala grande. Mandei partir uma parede para ficar ampla.
Inicialmente houve uma alta tensão…e foi com voluntários que é logo a primeira premissa, mas mesmo
nos voluntários houve aquela coisa… Agora, neste momento, dizem convictamente que é a melhor forma
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de trabalhar. 3 professores de português e 3 professores de ciências. Trabalham português e ciências.
Estão a trabalhar “A floresta” de Sofia de Mello Breyner Anderson. Metem o habitat, metem… e eles agora
já funcionam de tal maneira que eu agora tenho-os, de olhos brilhantes, a dizer “Para o ano é para
continuar, vamos para o 6º. Não podemos meter mais disciplinas?”. É a mais valia do trabalho
colaborativo e da interdisciplinaridade…
- E isto é no 5º ano só?
- Nós fizemos 5º e 7º, mas no 7º não fomos para a simultaneidade por uma razão simples, achamos que era
menos tenso conseguir que o modelo se encaixasse no 2.º Ciclo, no início. O aluno sai do 1.º Ciclo e não
tem perspetivas nenhumas sobre como isto funciona. Nós abrimos-lhe um modelo e para ele vai ser normal.
Num 7.º ano, 3.º ciclo, 13 anos, aquilo já poderia causar, na minha opinião, alguma tensão, para
professores e para alunos…
- Até porque esses alunos já tiveram 2 anos de um modelo muito específico.
- De um modelo diferente. Portanto, ai fizemos trabalho por projeto. Estão a trabalhar num projeto ao
longo do período. Vão fazer uma mostra de 2 dias seguidos daquilo que fizeram: palestras, exposições,
etc. Mas preferi não entrar pela simultaneidade e correu bem, correu bem. E os professores viram a mais
valia desta interdisciplinaridade e que se pode dar matéria… Quando dizem “dar a matéria” …o que é
“dar a matéria”? São os conteúdos que estão no manual? Os conteúdos que estão no manual trabalhamse de 500 maneiras diferentes… Eu tive um encarregado de educação que veio fazer queixa porque a
professora estava na página 45 e o sobrinho dele que tinha o mesmo livro na escola não sei onde, já ia na
página 72. Eu disse-lhe “Olhe, o senhor está com sorte. Na página 45, se fosse comigo, no dia seguinte,
provavelmente iria estar na 120” E ele ficou assim… “Claro! A página 45, o que é isso? Não me diga que
o senhor consegue seguir…” Ai, está com sorte, comigo ia ficar com um nó no cérebro. É página 46, sucede
à 45, que sucedeu à 44… Nem que haja um terramoto e os terramotos estejam na página 100…esperemos
que haja outro terramoto nessa altura para dar significado àquilo que estamos a aprender (risos).
- E os conhecimentos e a expertise que os inspetores mostram ter para trabalhar com este tipo de
situações parecem-lhe adequados?
- Aqui voltamos ao mesmo, se eu tenho o mesmo inspetor que vem no âmbito das ciências experimentais,
hipoteticamente, como expert em ciências experimentais e passado um ano aparece-me como expert do
português…eu posso questionar o que é isso de ser um expert, não é de certeza. É um expert de inspeção,
não é um expert daquilo que efetivamente se propõe fazer. Pode ser um connaisseur do global. Já passou
por outros agrupamentos, etc., e tem a teoria, ok, estamos todos de acordo. Leu livros, leu autores, como
todos nós. Até quem está a fazer o doutoramento tem uma panóplia de bibliografia tal como o nosso perito
externo, também tem uma panóplia de literatura ótima que nos enriquece imenso. A um nível tão específico
não sei se lhe vamos reconhecer assim o know-how todo porque não é humanamente possível perceber de
ciências experimentais, de interpretação de português, logo a seguir de tutoria específica e a seguir de
educação especial. Quer dizer, não me parece de bom senso, mas…
- Vamos à supervisão da prática letiva, este assunto sensível. Existem práticas de supervisão de
prática letiva neste agrupamento? Como é que estão organizadas?
- Ora bem, vamos ver o que é que entendemos por supervisão. Nós, a supervisão associamos mais à prática
colaborativa. Não na supervisão per si no sentido de “eu vou ver a aula de alguém”, embora isso também
aconteça em situações pontuais. De qual falamos?
- Dessa supervisão…ao trabalho colaborativo já lá chegaremos
- Essa supervisão só é feita no âmbito ou da avaliação, observação de aulas puro e duro, é o que está na
lei. Anda para aí tudo a ver aulas uns dos outros, não é?
- São os coordenadores que assistem às aulas? Que supervisionam as aulas dos restantes colegas?
- Não. Essa supervisão pontual, em situações pontuais, faço-a eu, a subdiretora, um adjunto da direção
porque a direção tem gente de todos os níveis de ensino. Tenho pré-escolar, sou eu do 1.º Ciclo, tenho mais
duas adjuntas uma do 2.º ciclo e outra do 3.º ciclo. Portanto, todos os níveis de ensino estão aqui
representados. E quando é necessário…ou porque sim, porque queremos ir aprender alguma coisa que
algum colega esteja a fazer, alguma coisa interessante… ou porque há motivos para ser necessário
supervisionar a aula, nós fazemos esse trabalho.
- Mas não é uma prática regular…
- Não, não, não é regular. É uma prática pontual.
- E que pertinência atribui a esta prática?
- Eu continuo a dizer que desde que consigamos dissociar a supervisão do carácter inspetivo/punitivo, faz
todo o sentido porque qualquer profissão é supervisionada em qualquer lado. Quando eu digo
supervisionada quero dizer que há sempre alguém que tem de ter noção do trabalho que o outro faz, até
para dar contas a terceiros de como é que aquele trabalho está a ser desenvolvido. Em engenharia há
sempre um supervisor disto, um supervisor daquilo…alguém que tem uma visão mais alargada e que
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consegue prestar contas sobre a atividade. Aqui, na prática docente, continuo a dizer que cria muitas
relações antagónicas porque continua a ser vista como supervisão/inspeção/punição. Num sentido crítico
e quando se diz crítico não é o amigo crítico que nos vem ajudar, não. É o amigo crítico que depois até vai
comentar o que é que viu naquela aula e o que é que aquele colega diz. Enquanto não dissociarmos essas
coisas não me parece que vamos conseguir que isto nas escolas seja feito de uma forma natural.
- Então, mas trabalho colaborativo existe…
- Muito!
- Como é que está organizado?
- Ui, nós temos acessórias em diversíssimas salas de aula que, neste momento, com este plano de melhoria
vão deixar de ser chamadas “acessórias” e vão chamar-se mesmo “TC de Trabalho Colaborativo” porque
eu quis deixar cair (e quando digo eu atenção, não sou eu que mando nesta coisa, de maneira nenhuma,
sou gestora deste organismo e ouço toda a gente. Agora também me propus, quando me candidatei, com
uma determinada visão para aquilo que acho que a escola deve caminhar e a minha equipa partilha da
visão e, lentamente, os coordenadores também estão a partilhar dessa visão. E essa visão passa muito por
a acessória pressupõe um professor titular e alguém que vai assessorar. Um assessor, por norma, em
Portugal, é tido não como um par, em igualdade, mas alguém que está a ajudar num patamar abaixo: “Eu
mando e tu estás aqui para ajudar”. Para acabar com isso, mesmo a própria ação, vai passar a chamarse trabalho colaborativo/par pedagógico. Portanto, a assessoria não é assessoria, é um par pedagógico e
esse par pedagógico vai trabalhar com a mesma turma. Portanto, são dois professores a trabalhar com a
mesma turma. Parece uma mudança pequenina, mas é uma mudança…
- …é o poder das palavras…
- O poder das palavras! E, portanto, foi aprovado. Já toda a gente percebeu que a ideia é “Não há um
principal e responsável e o outro está lá para ajudar”, não. São dois, é um par pedagógico, os dois a
trabalhar. Os recursos de sermos TEIP dão sempre a possibilidade de termos dois professores em muitas
aulas. Portanto, esse é um dos aspetos. O outro é a flexibilidade, a simultaneidade de vários professores
no mesmo espaço – prática colaborativa. O que é que eles fazem? Já cativei a 4ª feira para, a partir das
15:30h, a possibilidade de encontros, de partilha. Não vou chamar reuniões porque se há coisa que eu
acho é que estamos todos cheios de ouvir falar de reuniões. Eu nesse aspeto tenho uma visão muito nórdica:
um briefing de 20 minutos em pé, a tomar um café, consegue resolver-se muita coisa e não é preciso estar
de volta de uma mesa duas horas. E outra coisa que também digo sempre é: nós portugueses gostamos
muito de conversar sobre o tempo antes, depois, durante…se fizerem a reunião com foco, em meia hora
está feita. E depois podemos ir falar do tempo e do café… focalizar, focalizar! Porque muitas vezes nós
não temos muitas reuniões, temos é incapacidade de organização de uma reunião porque nós,
mentalmente, somos dispersos. O que é ótimo, gosto de ser portuguesa, adoro. Mas nessa parte concreta,
esta prática é muito acentuada: a simultaneidade, o par pedagógico, as dinâmicas interativas entre
disciplinas que concorrem, por exemplo, para a mesma temática… Nós temos um grupo de voluntariado
que cativa ações de muitas disciplinas para que os alunos possam fazer ações de voluntariado e, portanto,
temos uma dinâmica muito interessante na escola. A prática colaborativa está muito, muito enraizada na
escola.
- Acha que esta atividade veio reforçar o trabalho colaborativo?
- Veio no sentido de fazer com que os professores tivessem de se reunir e refletir. Embora essa reflexão já
seja feita há muito tempo na escola, mas por exemplo este enfoque específico de os alunos não perceberem
as perguntas…ninguém reunia só para tentar perceber porque é que eles não percebiam uma pergunta. Eu
tive um aluno que estava a fazer um teste na biblioteca e eu chamei-o e o garoto não tinha nada respondido,
um teste de 6.º ano, de português. E eu sentei-me ao lado dele e perguntei-lhe “Não respondes a nada?
Está a correr mal?” e ele disse: “Não…professora…” “Mas tu percebes o que é perguntado?”. E depois
eu comecei a ler-lhe as perguntas…”Olha aqui não sei o quê o que é que quer dizer isto?” “Não sei…”
“Olha quer dizer que tens de ir ao texto procurar...” “Ah, mas isso eu sei!”… Pronto, não percebia era o
“identifica”, o “regista”, o “transpõe”, mas isso os professores já perceberam porque a nossa forma de
dar as aulas oralmente é diferente daquilo que fazemos no registo teste. Nós na aula dizermos “Olha diz
lá onde é que está não sei o quê…”. Não dizemos: “Identifica lá…” Encaramos o teste com um peso que
não tem de ter, como uma coisa formal que não tem de ter. Eu sei que o aluno sabe então se eu sei que ele
sabe… Ele não respondeu e eu vou dizer “Ah ele não sabe”. Não, ele sabe, ele sabia, mas por qualquer
motivo…
- Até pelo simples motivo de ser um teste e pela pressão que está à volta de um teste…
- A pressão… há alunos que reagem muito mal à pressão. São muito inteligentes e depois chegam ao teste…
A prática colaborativa nós vamos continuar a trabalhar, estamos no bom caminho.
- Ora, no final de cada uma destas intervenções chega um relatório de feedback à escola. De que
forma é que estes relatórios são recebidos pela escola?
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- Eles são recebidos por e-mail e depois são analisados em departamento. São chamadas as pessoas que
foram, neste caso, diretamente intervenientes, fazemos uma leitura entre nós e depois é lançado para
Pedagógico, para análise e depois da análise em Pedagógico é lançado aos departamentos para reflexão.
- De que forma vê estes relatórios e as recomendações que vêm neles?
- Passíveis de serem analisados de uma forma crítica. Compete-nos a nós analisa-los e depois muitas
vezes…atenção, eu nesse aspeto contra mim falo, às vezes por uma questão de “acabou, encerrou”, nem
estamos mais para ai, nem fazemos contraditórios porque às vezes são coisas com as quais vivemos bem e
não é propriamente, sou sincera, não é propriamente porque está escrito no relatório da IGEC que isso
me vai afetar muito. Desde que nós saibamos que fizemos a reflexão, que chegamos a determinadas
conclusões. Está lá um pormenor que eu até podia contestar, mas é pequeno eu sou sincera, acabou o
capítulo. Em bom português, o papel já veio, está arrumadinho, vamos continuar com aquilo que nós
achamos que é positivo. E mesmo dentro daquilo que fizemos da última ação inspetiva, houve duas ações
com as quais nós continuamos e há outra ação que neste momento está parada porque entendemos…
Primeiro porque a pessoa que trabalhou na altura com a inspeção está doente, mas isto não é unipessoal
e eu podia continuar. Mas porque foi uma ação de tal maneira complexa, na sua aplicação, complexa na
sua monitorização que nós simplificamo-la e, portanto, demos-lhe outro contorno. E a inspeção, quando
vier, eu assumirei que demos outro contorno porque entendemos que foi das três aquela que realmente não
se revelou como tão necessária, tão pertinente e tão positiva. As outras duas estão a continuar com
ajustamentos, obviamente.
- Há um equilíbrio entre os feedbacks que a equipa vai dando, oralmente, ao longo dos dias e os
relatórios finais?
- Sim, até agora ainda não tive nenhuma situação em que me dissessem uma coisa e depois o relatório
viesse com outra. Não, isso nunca tive.
- A interpretação dos relatórios é difícil?
- Não, não, são claros, não costumam ser de difícil leitura.
- Portanto, as recomendações são concretas e permitem a continuação dos trabalhos?
- Sim, sim…
- Aqui, a equipa de inspetores manteve-se em cada uma das três intervenções?
- Sim, foi a mesma equipa. Foi uma inspetora e um inspetor e foram sempre os mesmos.
- E acha importante essa não alteração da equipa?
- Acho, acho, acho… Isso é a mesma coisa que me perguntarem se é pertinente fazer eu, assumir eu, um
determinado projeto e depois ser eu a continua-lo. É obvio que há uma linha condutora. Vindo alguém a
meio, quer dizer… Se nós concordamos com aquela…o que é preciso é que nós concordemos com aquela.
E essa é a parte difícil, é a inspeção fazer um diagnóstico que nós aceitemos, negociado e que nós vejamos
que é pertinente. Essa é a parte difícil porque depois de isso acontecer o caminho tem de ser feito porque
já concordámos com o caminho.
- E já aconteceu algum desses inspetores que veio no âmbito deste AAE vir, depois, no âmbito de uma
outra atividade de um outro cariz, numa avaliação externa ou numa ação de provedoria…?
- Um dos inspetores que veio foi um dos que esteve na avaliação externa há uns anos largos.
- A imagem que tinha dele alterou-se?
- Ou seja, quando é uma ação de acompanhamento ou quando é inspetiva?
- Humm….sim, quando é acompanhamento ou quando é de um outro cariz. Altera-se?
- Sim, sim. Há uma cordialidade nas ações de acompanhamento que depois não é tão notória quando vêm
numa ação inspetiva no sentido fiscalizador, obviamente que se nota que a própria postura deles é muito
menos aberta, descontraída. É muito mais cautelosa do que numa ação de acompanhamento. Numa ação
de acompanhamento eles vêm fazer um brainstorming connosco, aceitam sugestões, questionam, fazer-nos
pensar… quando vêm com outro objetivo já não.
- Acha que este papel de colaboração e acompanhamento deveria ser desempenhado por um outro
organismo, também ligada ao ministério, que não a inspeção? Ou seja, haver uma separação de
papeis ou então, que dentro da IGEC houvesse inspetores que fizessem só uma coisa e outros que
fizessem só outra?
- Eu sou mais a favor das equipas, equipas. E quando digo equipas quero dizer pessoas de várias vertentes
porque, no fundo, nesta complexidade que é a escola, há muitas vertentes. Então eu sou mais a favor que
qualquer ação da IGEC seja feita não só por elementos da IGEC, mas que seja feita por uma equipa: um
perito externo, um inspetor, um etc… no fundo, ao abrigo do que vem a acontecer na avaliação externa.
Uma equipa multidisciplinar como vêm na avaliação externa. Na avaliação externa nós temos essa
perceção, temos uma pessoa ligada às universidades, depois temos um inspetor… Ou seja, temos ali visões
diferentes porque, tal como eu na direção, estando na direção muitos anos, corro o risco, se não tiver
cuidado, de me distanciar da realidade em termos práticos, da prática pedagógica, e posso passar a ter
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uma visão meramente administrativa da função. Eu acho que na inspeção é exatamente a mesma coisa,
muitos anos de inspeção…têm uma imagem como eu costumo dizer: vendem-nos as soluções milagrosas
que nós sabemos que não existem e muitas vezes vendem-nos o discurso de que só não se consegue melhor
“porque os professores”. É mentira! Não se consegue melhor não é só por causa dos professores. São
tantas as questões que estão intrinsecamente ligadas ao sucesso do aluno. Sucesso, e não é sucesso
académico. Sucesso da pessoa. Mais do que o aluno, o sucesso da pessoa… são tantos os fatores… Eu não
considero que se possa ser inspetor 30 anos. Ou então pode ser-se inspetor, mas na equipa tem de se ter
alguém que esteja ligado à escola diariamente, com uma outra visão. Por que se não cristalizamos a visão,
passamos a ter uma visão fechada e vendemos as teorias que são ótimas, que são fáceis de vender. É só
lermos muita bibliografia, ficamos com o saber todo, mas depois também temos de pegar nessa teoria e ir
ver quais são os constrangimentos que aparecem na prática.
- Reconhece vantagens a este acompanhamento por parte da inspeção na implementação do
Programa de Acompanhamento? Reconhece que o acompanhamento que é dado nessa
implementação é vantajoso?
- Sim, vêm cá mais uma vez 3 dias. Há uma conversa, há uma monitorização, há uma avaliação do percurso
já feito, há uma tomada de posição dos constrangimentos e depois há uma reunião final. É mais vantajoso
do que dizer “Agora isto é para implementar e venho cá no fim para ver como é”. Pelo menos há ali um
período intermédio em que vêm e, teoricamente, vêm para ouvir quais tem sido os constrangimentos, quais
as mudanças que parecem ser necessárias, portanto, vêm com espírito de abertura…teoricamente,
teoricamente.
- A atividade fomentou novas dinâmicas de trabalho na escola?
- É o que eu digo, ao manter as ações, pelo menos duas das três, ao serem mantidas veio…nem é alterar…é
reavivar aquilo que já era feito. Um deles, por exemplo, era a questão de matemática, a questão-problema
que nós já tínhamos feito há muitos anos, tínhamos deixado cair e agora voltou a ser implementado porque
voltou a fazer sentido.
- Em algum momento, e aqui já me disse que sim, houve uma atividade que tiveram de deixar cair,
as recomendações foram desadequadas à realidade? Portanto, alguma vez sentiu que a equipa de
inspetores pediu mais do que aquilo que a escola seria capaz de responder naquele momento?
- Aqui temos uma questão que para mim foi sempre dúbia porque como eu não assisti à reunião… Tenho,
por um lado, os senhores inspetores a sugerir que a ação ficou demasiado complexa por ação do
responsável pela mesma; e tenho, por outro, o responsável pela mesma a dizer que aquilo foi porque os
senhores inspetores disseram que era para fazer assim. Portanto, eu, da minha parte, não posso opinar,
não sei. Tenho estas duas versões: por um lado alguém que me está a dizer e que é…que estão a achar que
aquilo é demasiado complexo, que a ação foi pensada de uma forma muito complexa. E depois tenho os
professores a dizerem que se foi pensada de uma forma complexa foi porque os senhores inspetores
disseram que era para fazer assim. Eu mantenho-me estoicamente à parte porque não posso opinar sobre
aquilo que nãos sei. Foi complexa, demasiado complexa, mesmo. Quando me foi apresentada pela senhora
professora, à saída da reunião, eu disse que achava que era demasiado complexa, muitas coisas ao mesmo
tempo, muitas disciplinas envolvidas, muita monitorização para fazer. E não era só a parte prática da
monitorização, da recolha de dados…achei que era tanta dispersão que se calhar estávamos a perder o
foco. Era demasiada dispersão, mas pronto, fiquei na dúvida sobre quem é quem, quem fez o quê, não faço
ideia…
- Quando um professor deseja adotar um novo método de trabalho ou de ensino, em contexto sala de
aula, e lhe parece que este está a distanciar-se das orientações que a inspeção deixou, ou das metas
que foram estabelecidas, um novo método de trabalho em sala de aula…
- É bem-vindo sempre!
- Mesmo que se esteja a afastar das orientações deixadas pela inspeção…
- E bem-vindo. Desde que seja apresentado de uma forma que seja lógica, desde que o objetivo seja
aumentar o sucesso dos alunos, desde que me apresentem os motivos e me pareçam pertinentes, não
desencorajo, de todo. Em momento nenhum, com a inspeção ou sem a inspeção… Já tive aqui equipas de
professores do 1.º Ciclo que me vieram propor aplicar o método das 28 palavras em vez do analíticosintético. Achei muito bem… “Aí, mas há o problema dos livros e das plataformas, encomendar os livros…
já estão adotados”, não quero saber. Querem o método das 28 palavras, acho muito bem. É com ele que
se identificam? Acho muito bem. Os livros não se preocupem que eu arranjo solução. Portanto, os que
estão pedidos não quero saber, a gente arranja maneira. Quiseram abraçar o PAPI que era um sistema
matemático que tem o colégio XX pelo Y, os colegas vieram propor… acho excelente, acho ótimo. Vamos
lá falar com o senhor Y que ele vai ajudar-nos a implementar o projeto. Eu sou absolutamente aberta a
novas ideias e a novas formas de fazer escola. Disso não tenho dúvida nenhuma.
- Identifica efeitos negativos decorrentes desta atividade?
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- A única coisa que é negativa é a forma com é feito o timing, a forma como é desenhada. Exerce muita
pressão sobre as escolas, demasiada pressão. Não era necessário, não faz sentido essa pressão e, portanto,
tem de ser repensado o modelo de maneira a que as pessoas encarem isto com naturalidade. Como uma
experiência, como alguma coisa que vamos testar…
- Acha este acompanhamento suficiente ao enraizamento das ações e das alterações?
- Não, de todo. Não, se não houver depois uma ação. Primeiro, se chegarmos ao fim e não se revelar
pertinente e continuarmos a insistir que tem de ser implementado, ponto final, não dá resultado. Se não
nos identificarmos, à partida, com ele ou seja, se ele for feito de uma maneira (que não foi, isso tenho de
dizer, não foi, mas se fosse feito de uma maneira onde não identificássemos o problema. Mas isso está fora
de hipótese porque não foi). Mas mesmo ainda hoje eu assumo, e continuo a assumir, se daqui por dois ou
três anos vier uma inspeção e as ações tiverem caído é porque tiveram de cair. É porque foram avaliadas
e porque foi visto que tiveram pertinência num determinado timing, num determinado momento, e depois
deixaram de ter.
- Portanto a durabilidade de cada ação está diretamente ligada à sua pertinência e à eficácia.
- Sim, não é tudo adeternum. Se fosse tudo adeternum na educação nós estávamos, realmente, não sei onde.
Nem vale a pena falar sobre onde estaríamos…
- O trabalho que é desenvolvido potencia a continuidade nos anos seguintes?
- Potencia se, voltamos ao mesmo, sendo considerado pertinente, tendo sido considerado positivo…
Potencia porque realmente dá-nos outra margem de manobra, outra estratégia, outra implementação e
vontade de a continuar, mas tem de fazer sentido. Nunca nada se consegue implementar na educação, não
vale a pena, nem por imposição, nem por decreto. Tem de fazer sentido para quem lá está, tem de fazer
sentido para quem trabalha se não, não funciona.
- E a autonomia da escola, com esta atividade, foi reforçada?
- Não. A autonomia das escolas vale o que vale, é o que é. É a autonomia legislada…
- Depois deste ano de atividade, a equipa de inspetores voltou à escola?
- Não. Para já, não
- Achava pertinente que viesse novamente?
- Eventualmente, se quiserem cá vir ver nós explicamos porque é que se continuou, se não continuou,
porque é que deixamos cair… Porque se não corremos o risco de, se achamos que era pertinente, se for
trabalhado em conjunto como foi, mas com timings diferentes e mais tranquilos, se as pessoas
implementarem e virem a mais valia obviamente que ela não vai cair porque há uma mais valia. Se
passados dois anos realmente cai é porque, provavelmente, foi uma ação extemporânea. Naquele momento
fazia sentido, deixou de fazer, caiu. Mas os territórios TEIP estão habituadíssimos a ter de se repensar
constantemente. Repensar-se, pensar-se enquanto escola.
- Que alterações faria a este modelo de modo a tornar-se mais eficaz?
- Primeiro introduzia alguém que não inspetor. Portanto, a equipa que viesse, para mim, não podia ser só
da IGEC. E nem quero saber se é a visão do ministério, se é a visão das faculdades, não sei. Punha-a mais
como a da equipa da avaliação externa, um grupo de pessoas dentro das quais há alguém ligado à
pedagogia, à didática…dentro desses âmbitos. Alguém que viesse dar essa mais valia, este é o primeiro
ponto. Segundo ponto, não lhe dava este carácter tão unipessoal. Portanto a ação é contratualizada, é
trabalhada com um professor…não. Lançaria as sugestões para serem, em tempo útil e não em três dias,
trabalhadas junto dos departamentos, junto dos grupos disciplinares, para pensarem como é que
poderíamos fazer aquilo, quais os objetivos. Portanto, envolveria mais professores, não um. Porque depois
até para ele é um trabalho, como eu costumo dizer, inglório no sentido em que para além de estar a
trabalhar o dobro dos outros, ainda pode ouvir os outros dizer “Pois, mas a culpa foi tua, não foste tu a
negociar? Tu é que disseste que sim”. Quer dizer, é uma posição muito ingrata e não concordo. Concordo
que se viesse e com o diagnóstico e continuo a dizer, para os TEIP o diagnóstico está mais que feito, o
problema é que levam com tudo em cima por serem TEIP e levam o resto igual às outras. E a partir daqui
envolver mais os professores na delineação do caminho. Não ser um professor, mas ser o grupo disciplinar
a delinear a estratégia com a qual se identifica mais “Nós identificamo-nos com esta estratégia e vamos
implementa-la”. Aí acho que teríamos mais adesão e as pessoas até encaravam isto de outra maneira.
- Não sei se quer acrescentar alguma coisa…
- Não…
- Então muito obrigada, terminamos assim.
- Obrigada eu por me obrigar a pensar também…
(…)
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Apêndice 11: Transcrição da entrevista realizada a D5
| 5 de fevereiro de 2019, 15h |
(…)
- Começávamos, então, por levantar informação sobre o seu perfil enquanto diretor. Pedia que me
dissesse, por favor, o número de anos de serviço, qual é a sua área e habilitações, e se esta ação de
Acompanhamento da Ação Educativa (AAE) foi a primeira que presenciou.
- Ora então, estou no 26º ano de serviço, sou do grupo 400, portanto, História de 2.º ciclo e secundário.
Enquanto diretor, estou no 2.º ano. Foi no 1.º ano do mandato, na primeira metade, que surgiu esta
atividade da inspeção, ao mesmo tempo que estava aqui com outra mais dolorosa.
- Vieram duas inspeções ao mesmo tempo?
- Sim, tivemos duas ao mesmo tempo. Uma para o sistema de controlo interno, ligada à parte mais
administrativa e a outra ligada ao Plano de Melhoria. Essa intervenção veio cá por 3 momentos diferentes
e procurou dar-nos mecanismos de melhoria para aquilo que são os três dos principais problemas que
tínhamos. Sendo um deles o comportamental, incidindo essencialmente aqui na EB2/3 mas cada vez vemos
a alastrar-se mais pelos outros ciclos. O outro ligado à questão da matemática e outro ligado à questão
do português, mais particularmente, da oralidade. O foco foi agir nos primeiros anos, numa articulação
entre os vários ciclos e foi nesse sentido, em traços gerais, que se desenvolveu, no ano passado, essa
intervenção.
- Vamos, então, começar por levantar informação sobre a ideia que tem da inspeção enquanto
organismo do ministério da educação para depois passaremos, de uma forma mais particular, à
atividade AAE e às representações que tem sobre o seu impacto. De que forma encara o trabalho
desenvolvido pela inspeção, com todas as suas atividades e com todas as suas valências?
- Eu falando de contactos diretos com a inspeção só tive 3 inspeções neste ano e meio que estou como
diretor. E tenho verificado que a inspeção, até agora, tem sido mais no sentido de ajudar a entender, a
compreender, a melhorar e a corrigir situações que nem nos passavam pela cabeça estar mal, que
propriamente a inspeção punitiva. Também a há, também têm essa faceta, mas nunca tive de lidar com
ela…espero que nunca tenha de lidar com ela. Neste caso concreto, a inspeção ajudou-nos em termos de
metodologia, de como agir sobre um problema…
- Reconhece prestígio aos profissionais que vêm desenvolver o tipo de trabalho realizado no âmbito
destas ações?
- A questão do prestígio é sempre muito subjetiva. O que eu reconheço é isto: eles sabiam o que estavam a
fazer, isso para mim já basta. Acho que não é preciso ter mais prestígio do que esse porque há pessoas
que, às vezes, têm muito prestígio, mas não sabem o que é que estão a fazer. Por aquilo que entendi, e por
aquilo que me apercebi, quem cá veio sabia o que estava a fazer, portanto, há que dar prestígio no sentido
positivo.
- Vou passar a ler 6 afirmações e pedia-lhe apenas que me respondesse se concorda ou se discorda
para, depois, passarmos para a atividade de AAE. A ação inspetiva é importante e necessária à
monitorização do desempenho e responsabilização das escolas.
- Sim, concordo, tem de ser.
- As várias ações inspetivas da IGEC ajudam as escolas a melhorar de forma individual.
- Daquelas que tive, sim.
- Os julgamentos da IGEC dependem excessivamente de dados.
- “Excessivamente de dados”, talvez o “excessivamente” esteja ai a mais, mas dependem muito de dados
e, às vezes, o problema que temos é não estarmos organizados em termos de dados conforme aquilo que
eles estão a solicitar. E eu tenho verificado, muitas vezes, que nós temos dificuldade em organizar os nossos
próprios dados porque não temos tempo. Neste momento gostaria de ter uma série de dossiers organizados
de tarefas que fizemos com início, meio e fim, mas…quanto muito tenho alguns, alguns ficheiros. Agora
papeis não estão em condições ainda. Eu próprio reconheço que se viesse uma inspeção neste momento
sobre aquele assunto eu ia andar aí uns dias “Oh tio, oh tio” a tentar pôr os pepéis em ordem.
- Os julgamentos de inspeção são muito propensos a serem influenciados pelas opiniões pessoais e
preconceitos dos inspetores individuais.
- Isso acho que não, mas isso não invalida aquilo que é a natureza humana de termos sempre algum campo
de influência. Não são, de certeza absoluta, nenhumas máquinas frias e insensível a tudo, mas também não
creio que sejam muito maleáveis no sentido de serem influenciáveis.
- A IGEC está mais focada em encontrar as falhas da escola e não em ajudar as escolas a melhorar.
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- Neste caso concreto até ajudou a melhorar, nem esteve muito preocupada em saber o que é que tínhamos
andado a fazer, mas sim em transmitir-nos algo para melhorar. Portanto, discordo.
- É importante que a IGEC auxilie as escolas a alcançar soluções pedagógicas e didáticas que levem
os alunos a aprender melhor.
- Isso tanto é para a IGEC como é para qualquer entidade que esteja a trabalhar com alunos e com
metodologias e pedagogias. As escolas precisam porque, ao contrário do que possa parecer, não há tempo
na escola, o professor não tem tempo para refletir muito e para estar a estudar. A sobrecarga de tarefas,
a variedade de tarefas que tem de desempenhar ao longo da semana quer na escola, quer em casa, não lhe
dão grande margem para reflexão e pensamento. Ou é instintivo e, de alguma maneira, visceral, algo que
lá está do conhecimento que acumulou quer teórico, quer experimental e que surge e flui naturalmente, ou
então não tem tempo para andar a pesquisar e a procurar novas soluções.
- Acha que esta ação, e agora vamos para o AAE, é vantajosa?
- É vantajosa. É vantajosa porque apercebemo-nos de uma forma de trabalhar diferente, de uma
metodologia diferente que estamos a tentar continuar a manter e a replicar neste ano também, embora
reconhecendo que é trabalhosa, muito trabalhosa. E temos de moderar as intensidades de carga de
trabalho sobre os professores, sobre os intervenientes porque se não vai haver resultados perniciosos.
- A equipa de inspetores…
- …foram dois…
- Normalmente avisam a escola previamente…
- Sim, avisaram.
- Que pertinência atribui a esse aviso prévio?
- É sempre muito útil porque, pelo menos, já começamos a preparar a cabeça para essa realidade: vamos
ter uma inspeção…
- E de que forma é que se preparam? Para além de prepararem a cabeça…
- Para além de prepararmos a cabeça depende daquilo que vem associado ao aviso. Se o aviso já vem a
dizer que temos de preparar aqueles documentos, e aqueles e os outros…nós já começamos a ver qual
será, mais ou menos, o sentido de. Porque isto também não está tudo na memória e de um momento para
o outro… Nós temos de nos preparar.
- Parece-lhe que é mais a um nível administrativo esta preparação.
- É administrativa, sim, porque também não temos tempo de estar com reflexões pedagógicas mesmo sendo
uma área pedagógica. Não é com uma semana ou duas de antecedência que pomos os órgãos todos a
funcionar. A escola demora um tempo e o tempo da escola não é o tempo que ali está. Claro que me vão
dizer assim “Ah, mas quando cá esteve a inspeção conseguiu mecanizar tudo muito rápido…” Pudera, mal
era se não fosse. Mas agora, em termos de funcionamento normal, não funciona àquela velocidade.
- Quantas hora estima nesta preparação?
- Para eu me preparar?
- Para escola.
- Se a escola precisasse de se preparar e por todos os seus órgãos todos a trabalhar seriam semanas, mas
não vale a pena tanto tempo porque também se torna inviável. Conforme está agora está bem, penso eu.
Dá-nos uma semana ou duas, salvo erro, para recebermos a mensagem e, ao fim de uma semana, mais ou
menos, estão cá.
- Sente uma sobrecarga de trabalho nos dias que antecedem a visita?
- É sempre uma sobrecarga porque nós estamos sempre sobre sobrecarga. Portanto, é mais uma
sobrecarga. Agora, se coincidir com os momentos em que a própria tutela está aí a solicitar o
preenchimento de plataformas, de informações, e de mais não sei o quê e se, pelo meio, metermos a gestão
corrente do agrupamento e a resolução dos problemas que surgem no dia-a-dia do agrupamento e ainda
tivermos outros problemas, não há pessoas suficientes para tratar de tudo. Por muito dedicados e
empenhados que estejam, por muitas horas que façam para além do seu horário, não há. É tão simples
quanto isto. Agora, vamos andando… já sabemos que quem está com cargos de direção, que trabalha
muito mais do que aquilo que é o seu horário, mas trabalha sempre muito mais seja lá qual for o cargo
que tenha. Portanto, já estamos de alguma maneira mentalizados para isso. Se algum dia entrarmos
naquela de cumprir o horário, não se faz metade e isto não funciona. Literalmente não funciona.
- Quando a inspeção vem à escola, no primeiro dia, é organizada uma equipa para realizar o
Programa de Acompanhamento que é com o diretor, os inspetores e alguns professores, certo?
- O que aconteceu nesta ação foi uma primeira reunião comigo e com o subdiretor onde nos apresentaram
aquela que era a intenção da inspeção, o que pretendiam fazer e perguntaram-nos quem é que nós
pensávamos para coordenar as várias ações de melhoria. Por acaso dissemos logo as pessoas que
entendíamos porque não há assim um universo tão grande de pessoas que manifestem capacidades para
poderem assumir funções de coordenação embora tenhamos tido boas surpresas de pessoas que não
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estávamos a contar que pudesses desempenhar tão bem as funções de coordenação. Acabaram por se
revelar pessoas capazes e adequadas, mas não temos assim um leque tão grande que possamos estar a
escolher com muita facilidade, a ter muitas opções. E o problema que temos é precisamente essas pessoas
serem poucas e acabarem por ter uma sobrecarga muito maior.
- Portanto, os critérios que usaram foram mediante as capacidades que reconheciam a essas
pessoas…
- Daquilo que conhecemos das pessoas e das capacidades que elas têm e que têm vindo a revelar ao longo
destes anos porque eu sou diretor há dois anos, mas sou aqui professor já há 20 anos, conheço as pessoas
com quem trabalho, pelo menos o pessoal mais antigo. Já nos conhecemos e já sabemos os pontos fortes e
os pontos fracos uns dos outros. Agora chegaram uns docentes novos, estamos a conhecê-los obviamente,
mas…
- E os professores que não participaram de uma forma direta na elaboração deste Programa de
Acompanhamento de que forma participaram…
- …o Programa de Acompanhamento foi entre esses coordenadores e a equipa inspetiva.
- Esteve nessas reuniões?
- Não, a direção a partir do momento que indicámos quem eram os coordenadores, pusemo-nos de fora.
Não era para estarmos lá presentes porque não era a nossa tarefa estar ali. Poderíamos de alguma
maneira, penso eu, estar a interferir. Não quer dizer que não tivéssemos a acompanhar a situação até
porque os coordenadores sabem perfeitamente que teriam de responder perante nós sobre aquilo que
queriam fazer e precisavam de reunir e convocar pessoas, tinham de recorrer a nós para lhes concedermos
esse poder de convocação. Obviamente que também nos foram apresentando os problemas que estavam a
sentir e, dentro do possível, foi sendo dada alguma orientação, mas o trabalho base, o trabalho de
construção foi feito por esses professores coordenadores em articulação com os inspetores e depois, dai
para a frente, a execução também foi feita sobre a orientação desses coordenadores.
- Como é que foram envolvidos os restantes professores?
- Os restantes professores, depois, passaram a ser envolvidos dentro da orientação e da coordenação
desses 3 coordenadores para as várias áreas.
- Já depois de terem sido decididos os passos a dar…?
- Exatamente.
- A informação que a inspeção levanta durante os primeiros dias, os dias do primeiro contacto, acerca
da escola, corresponde à realidade da escola?
- A informação que ela recolhe e a imagem que trouxe foi basicamente aquela que nós tínhamos plasmado
nos nossos documentos porque eles foram buscar os nossos documentos. Aquilo que nós tínhamos
submetido…. Tínhamos tido, no ano anterior, uma avaliação externa, tinha sido solicitado um Plano de
Melhoria e fizemos o Plano de Melhoria da maneira que entendíamos que deveria ser feito e eles tinham
conhecimento dele. Eles tinham conhecimento do nosso Projeto Educativo…são documentos que estão
publicados no sítio da escola e são de acesso a qualquer um que queira. Portanto, conhecem a realidade
com base naquilo que são os documentos que têm e desconfio que também deverão estudar sobre outras
fontes: plataformas que existam no ministério…
- Para além da informação plasmada nos documentos, levantaram outro tipo de informações acerca
da escola?
- Pediram que nós nos expressássemos sobre os problemas que entendíamos ser fundamentais, o também
já ia ao encontro daquilo que estava nos documentos exigidos. É a visão que temos. Mais certa ou menos
certa, é a visão que temos.
- E foi suficiente a informação levantada para a prosseguição dos trabalhos?
- Foi, foi suficiente, para esta atividade em concreto, para outras depois querem outro tipo de informações,
outro tipo de documentos. Para esta do acompanhamento da ação educativa, foi suficiente…
- E parece-lhe que a equipa de inspetores atendeu ao contexto social e económico da escola e dos
alunos no trabalho desenvolvido?
- Sim, sim. Na negociação e no acerto do Programa de Acompanhamento com os coordenadores
obviamente que foram tendo em conta isso. E os próprios coordenadores são suficientemente capazes de
lhes dizerem “Não que isto não está bem”. Sei que houve algumas discussões mais intensas nomeadamente
com uma coordenadora, outras nem tanto, mas cada um tem o seu estilo. Uns mais diretos, outros menos
diretos, mas não foi um “Yes, man”, não foi literalmente assim porque as próprias pessoas não são desse
feitio.
- As potencialidades e as fragilidades que a equipa assinalou já eram conhecidas? Houve surpresas?
- Em termos de questões de fragilidades acho que não houve grandes surpresas tanto é que não tenho nada
na minha memória a salientar-me isso. Se fosse algo marcante ficava na memória. Poderíamos estar a
fazer um juízo ligeiramente abaixo ou a cima, mas estaria dentro das linhas daquilo que a gente já contava
605

que fosse a situação, não houve grande novidade. O que se salientou e ficou mais na memória foi a parte
positiva. Foi o verificar que aquilo que vários diziam que não era possível fazer afinal foi possível e que,
depois de feito, até estava a dar alguns resultados embora estivesse a dar muito trabalho (estava e está)…
E depois a questão que se coloca sempre é esta: e os resultados obtidos justificam o esforço tido? Porque
tem de se fazer um doseamento das coisas.
- Onde é que lhe parece que esta atividade focou mais a sua atenção?
- Eu acho que focou mais a questão da supervisão, a capacidade de criar mecanismos de supervisão. E,
através dessa supervisão, incutir mudanças na prática docente. Foi esta a ideia com que eu fiquei mais.
Até mesmo tendo em conta aquilo que foram as conclusões. Os pontos fortes destacados, mais elogiados,
foram acima de tudo relacionados com o desenvolvimento de mecanismos de supervisão próximos daquilo
que estava a ser feito no Plano de Melhoria.
- Que já vinha da avaliação externa do ano anterior, é isso?
- Não, foi criada ali de propósito, porque as três ações da atividade coincidiram com um momento de
formação intensivo sobre o Excel para a prática docente e duas das coordenadoras estavam a frequentar
essa formação e então conseguiram criar mecanismos Excel para criarem um controlo, um
acompanhamento e uma avaliação das práticas. Portanto, esse mecanismo, essa ferramenta de trabalho
foi eficaz, envolveu todos os que estavam a participar, todos tinham tarefas…. E permitiu um
acompanhamento muito próximo.
- E essa ferramenta foi lançada ainda antes desta ação de acompanhamento?
- Foi durante, foi durante.
- Mas não foi em consequência?
- Foi durante a ação, foi criada durante a ação e para dar resposta aquilo quera o Plano de Melhoria. Foi
criada pelas coordenadoras para dar resposta a desse mesmo plano.
- E os conhecimentos e a expertise que os inspetores trazem na sua bagagem parecem-lhe ser
ajustados ao trabalho que desenvolvem com as escolas?
- À partida sempre que nos trazem algo de novo e com fundamentação, é positivo. Agora também depende
das intenções que trazem e até onde podem ir para dizerem se têm ou não conhecimentos suficientes.
Daquilo que foi a ação em si, eles sabiam do que estávamos a falar, sabiam o que estavam a dizer. Por aí
posso dizer que sim, que demonstraram ter conhecimentos. Para a função que estavam a desempenhar,
para aquilo que disseram que pretendiam fazer e que eram os conhecimentos que pretendiam ter, eles
revelaram os conhecimentos necessários…
- E que habilidades é que considera mesmo necessárias para o desenvolvimento deste tipo de
atividade?
- Ser capaz de ouvir e ser capaz de falar e de comunicar. Isto é assim, estamos sempre perante um inspetor,
não vale a pena estarmos com histórias, é um inspetor. E a postura perante um inspetor acaba por ser
sempre de algum pé atrás, naturalmente. Se eles conseguirem quebrar um bocado esse pé atrás e
aproximarem-se e envolverem-se, pode-se crescer. Se não conseguirem ter esse tipo de abordagem, esse
tipo de comunicação, o pé atrás fica ainda mais atrás.
- Mesmo sabendo que não vêm para avaliar?
- Sim, mesmo sabendo que não vêm para avaliar. E a pior coisa que se pode ouvir depois de uma
intervenção de um inspetor é “Pronto, estes já cá vieram fazer a tarefas deles, agora vamos à nossa vida”.
Esta é a pior coisa que se pode ouvir. Não foi exatamente o que se ouviu depois desta atividade, havia uma
necessidade que estava a ser muito menosprezada pelo o corpo docente. Havia essa necessidade, estava
reconhecida, mas agora estamos a recomeçar e a implementar a um ritmo obviamente mais ajusto à
realidade da escola, não há uma contestação. Quer dizer que, pelo menos o grosso da mensagem, a
mensagem mais importante do Plano de Melhoria, passou… Pode não estar a ser feito exatamente como
nós gostaríamos mas o fundamental está lá, adaptado aos ritmos de trabalho das pessoas e das
possibilidades das pessoas. Porque é sempre muita coisa.
- A supervisão que já me disse que existe no agrupamento, de que forma é que está organizada?
Portanto, a supervisão da prática letiva…
- A supervisão da prática letiva, para mim, ainda não está numa fase de organização adequada porque
ainda assenta muito em formas indiretas. A prática da coadjuvação que está a ser alargada como medida
de apoio e de promoção do sucesso escolar, indiretamente, é uma prática de supervisão da prática letiva
e tem servido, também, para mudar a mentalidade do corpo docente no sentido em que o território da sala
de aula não é um território exclusivo do domínio dele, do professor. E a presença do coadjuvante e,
também, alguns momentos que são feitos em termos de avaliação externa e outros a um nível interno só
para acompanhar o que está a acontecer, têm estado a ajudar a mudar esta imagem. Mas agora, nem eu
quero, a qualquer momento, entrar ali dentro da sala de aula e estar a assistir porque também gera
desconforto e perturbação. Nem eu quero aquele que veda a entrada. O mais importante para mim é pôr
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os professores a comunicar uns com os outros, e a partilhar uns com os outros aquilo que são os seus
sucessos e os seus insucessos. Não tanto só sob a forma de desabafo, mas sob a forma de construir algo,
uma alternativa. Para isso é fundamental começar a mudar um bocado a mentalidade porque eu, a
formação que tive enquanto professor foi a de “a sala de aula é o teu território”, ponto final. E agora não
pode ser isto, nós temos de trabalhar cada vez mais em grupo e de partilhar cada vez mais em grupo.
Dantes era “Tu tens problemas na sala de aula, resolve-os”. Agora devo ser eu o primeiro a tentar resolvêlos, certamente, mas devo partilhar e pedir ajuda ou pedir sugestões a outros… Dentro da sala de aula
estas a dar aula e está outro professor, da mesma área, a assistir-te, a ajudar-te, a coadjuvar-te… eu já
tive de começar a partilhar aquilo que seria a ideia da aula. Eventualmente, alguns detalhes da
planificação da aula…
- Isso vai mais para o trabalho colaborativo entre docentes…
- Cada vez mais, mas isso é que é fundamental.
- Então, aqui na escola, a supervisão da prática letiva existe apenas em momentos de avaliação, é
isso?
- Formalmente sim, formalmente. Informalmente não. E o que quero valorizar é a informalidade porque
pela formalidade crio logo obstáculos, crio logo resistências…
- A grelha de que me falava há pouco é usada nos momentos formais?
- Aquela grelha que lhe falei há um bocado foi construída de propósito para aquele plano porque implicava
prazos e a introdução de dados para poder verificar a evolução dos alunos. E, portanto, havia essa
necessidade. Ao introduzir os dados dentro daqueles prazos obviamente que também já se estava a verificar
se estavam a ser feitas. Depois as outras práticas de coadjuvação com os outros docentes que estavam a
coadjuvar os professores do 1.º Ciclo acabaram também por ajudar a verificar: olha, um está a fazer assim,
o outro está a fazer assado…ora vê lá como é que é melhor…
- Esses professores que iam coadjuvar eram coordenadores de ciclo?
- Uma das coordenadoras é também coordenadora de departamento e tem um horário de 1.º ciclo dedicado
a coadjuvação e apoios. Portanto, podia fazer isso. Outro coordenador é um elemento da direção que
conhece perfeitamente essas circunstâncias e há mais duas docentes que também têm, acima de tudo, essa
função de apoio e coadjuvação.
- Portanto, essa supervisão acabou por cair, funcionou durante aquele mento e funcionará agora de
forma formal e canalizam as forças mais para o âmbito da colaboração entre docentes.
- Exato.
- E este trabalho colaborativo, como é que está organizado?
- Está organizado dentro do trabalho de cada um. Nos departamentos promove-se, cada vez mais, a
construção em termos de planificação e construção de materiais e até em termos de planos de aula, de
instrumentos de avaliação… está, neste momento também, no contexto da aplicação do Decreto Lei 55 de
2018, o fomento do trabalho multidisciplinar. Neste momento estamos a fazer essa caminhada, mas isto é
mexer com maneiras de pensar e de agir de pessoas, não se faz de um dia para o outro, demora tempo. É
só olhar para a idade do corpo docente. Eu aprendi que a partir de uma certa altura havia uma
cristalização quer da forma de pensar, quer da forma de agir. Eu próprio sinto em mim a necessidade de
ter mais rotinas para me sentir mais seguro. Então, com um corpo docente que está a ficar mais
envelhecido, está a sentir-se mais porque as suas capacidades já não são aquilo que eram e obviamente
que caem mais em certas rotinas, precisam delas para se sentirem seguros. Se não houver aquelas rotinas
caem e eu acho que ninguém está interessado em deixa-los cair. Não convém nada…Tem de ser um
trabalho com alguma paciência, com algum tempo. Pisar e repisar a mensagem, abranger de várias
formas, agir sobre diversos agentes… Não tanto naquela de, pela minha forma de agir e de gerir, é a
minha… agir não tanto numa forma de estar a chamar a atenção, mas de procurar chamar a atenção para
este detalhe, o outro detalhe…
- Já existia esta tipo de trabalho e esta preocupação pelo trabalho colaborativo antes de vir a inspeção
no âmbito desta atividade?
- Já existia, mas também o quadro legal que existia na altura, apesar de falar muito “de”, não criava
condições “para”. E, mesmo agora, é muito bonito falar de trabalho colaborativo, mas vamos pegar no
horário de trabalho de um docente e onde é que eu vou pôr trabalho colaborativo? Quanto tempo é que eu
posso dispensar? “Ah, tem a componente não letiva do estabelecimento, pode escolher até 150 minutos,
sim senhor”. Eu pego aqui em 135 minutos e olho ali para aquele trabalho, tudo muito bem. É diretor de
turma, 100 minutos já foram. E metade dos professores são diretores de turma. Então o que é que fica de
tempo para trabalho colaborativo? 50 minutos… “Ah, mas é preciso depois alguém para estar no gabinete
do aluno para acompanhar os alunos problemáticos, é preciso alguém para prestar apoio individual aos
alunos com mais dificuldades, nomeadamente aqueles que estão com relatórios técnico pedagógicos…onde
é que está? Se eu quero fazer uma omelete tenho de ter ovos. De antes, e eu lembro-me perfeitamente…isto
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passamos de um 8 para um 80. Eu reconheço que foi de um 8 para um 80, mas eu recordo-me que quando
eu cheguei a esta escola pela primeira vez que havia vários professores que chegavam à quarta-feira e
diziam “Bom fim-de-semana” e tinham cumprido todo o seu horário letivo. Tinham cumprido a totalidade
do seu horário letivo porque estavam no fim de carreira, só tinham 14 horas letivas, 5 horas num dia, 5
horas no outro, 4 horas no outro…quarta-feira, “Bom fim-de-semana”. Agora, neste momento, as pessoas
com mais idade estão a ser sobrecarregas com 27 tempos de presença. Não estão com aulas letivas, mas
estão a trabalhar e muito desse tempo é na presença de alunos. Às vezes até dão mais trabalho 2, 3, 4
alunos do que uma turma. Este pessoal fica esgotado. Depois chega-se aos finais do período e vemos
pessoal, literalmente, esgotado. Está bem, para quem estiver a ouvir pensa assim “Bem, ele é professor e
está a defender a sua dama”, mas eu estou a relatar aquilo que vejo, para além daquilo que experienciei
há algum tempo atrás, é isso que eu vejo. E entra pelos olhos adentro, entra pelos olhos adentro. Depois
ainda se pede mais isto, mais relatórios disto, mais atenção para, mais verificação de estratégias, mais
diversificação dos instrumentos de verificação, mais, mais, mais… está bem, e onde é que está o tempo
para pensar, para procurar, construir, experimentar?
- E parece-lhe que este trabalho colaborativo que agora existe foi reforçado com a atividade de AAE?
- Ajudou a reforçar porque tive o 1.º ciclo e o 2.º ciclo de professores de matemática e ciências e os
professores de matemática do 3.º ciclo a trabalharem juntos e agora trabalham, naturalmente. Tive
professores do 1.º ciclo com os professores do 2.º ciclo e do 3.º a trabalharem juntos. Tinham já indícios
de trabalho entre eles, não entre ciclos, mas agora estão mais à vontade, já entrou no seu quadro mental,
já o fazem. Agora se eu quiser acrescentar alguma coisa eles vão resistir imenso porque estão,
naturalmente, sobrecarregados. Estão mesmo. Podem solicitar mais coisas, podem vir mais inspeções com
mais planos, com tudo o mais, mas há uma capacidade de carga e essa está no limite. Posso fazer mais
coisas, mas vou deixar de fazer outras, vou deixar cair outras. E o que eu ouço agora queixar mais é “Eu
agora não tenho tempo para os alunos” e isso é que eu não quero, isso é que ninguém pode querer. Agora,
também às vezes usam essa expressão de não terem tempo para os alunos para justificar manter tudo na
mesma. Também temos de saber quando é que é um argumento para não querer mudar e quando é um
desabafo de quem já está a tentar mudar e a fazer tudo para mudar, mas que já não consegue. Isso aí temos
de ver caso a caso.
- No final de cada uma destas 3 intervenções a IGEC envia um relatório para a escola. De que forma
são recebidos pela escola e as informações de que forma são vistas?
- Esses relatórios até foram entregues no final, no último dia de cada uma das intervenções. Durante o
último dia que cá estiveram eles dedicaram-se a fazer o relatório e no final apresentaram-no e ouviram as
apresentações por parte dos coordenadores e deixaram logo ficar o relatório feito. Essa apresentação foi
feita perante os membros do conselho pedagógico, também não podia estar a puxar muitas mais pessoas
para ali e pronto, foram sendo ouvidas, foram sendo entendidas e serviram para ir balizando a ação.
- E houve uma relação de equilíbrio entre o feedback oral que deram durante os dias que cá estiveram
e o feedback final, o que está escrito?
- Não senti desfasamento até porque houve sempre um trabalho muito direto com os coordenadores e os
coordenadores apresentaram, num primeiro momento, aquilo que andavam a fazer, os resultados obtidos,
eram discutidos. Umas vezes não gostavam das observações que ouviam e os inspetores também não
gostavam… Eu verifiquei que houve discussão e não houve um “Sim, sim, sim senhor inspetor”, não houve
essa questão. E quando houve a apresentação final, os coordenadores apresentaram também e ouviram
críticas positivas e não positivas.
- A restante comunidade educativa, de que forma tem acesso à informação desses relatórios?
- Esses relatórios ficaram só na questão da abordagem em termos de órgão de gestão quer do conselho
pedagógico, quer de conselho geral. Os docentes que estiveram envolvidos e que participaram no projeto
obviamente que recebiam, indiretamente, as informações que lá constavam. Se estava a correr bem, se
estava a correr mal, o que é que era preciso fazer de melhor ou o que era preciso deixar de fazer. Para
além disso, não chegou a haver mais ninguém.
- E a interpretação desses relatórios é fácil? A escrita é acessível e têm recomendações diretas que
permitam a continuação dos trabalhos?
- Neste caso concreto, sim. Não levantou dúvidas…até por uma simples razão, aquilo que lá estava escrito
já tinha sido apresentado oralmente. Foi sendo questionado, também, na própria apresentação e houve
sempre a possibilidade de dizerem o que estavam a entender ou não, ou se tinham alguma dúvida para
colocar.
- Eles incluem recomendações concretas nesses relatórios?
- Sim, algumas. Não quer dizer que sejam fáceis de executar ou que tenham os resultados desejados porque
muitas vezes a forma de executar é mais formal, acaba por ser mais formal. Não é possível estarmos a
pensar muito mais.
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- A equipa que veio inicialmente manteve-se ao longo das 3 intervenções?
- Sim, neste caso manteve-se. Nas inspeções que eu tive até agora a equipa que entrou foi sempre aquela
que esteve até ao fim, nunca houve nenhuma mudança pelo meio.
- Que importância é que atribui a esta não alteração da equipa?
- Sabemos com quem estamos a lidar. À partida começamos a conhecer-nos… Bem, mas isso se quiserem
estar sempre a mudar poderá sempre. Agora a mudança implica também dessintonias em termos de
entendimento e de execução, mas obviamente se alguém ficou doente e houve a necessidade de se substituir
por outro, isso é compreensível. Mas de método, propositado, acho que isso não seria benéfico…
- E já aconteceu os inspetores que vieram para o AAE virem à escola numa outra atividade, numa de
âmbito mais controlador/fiscalizador?
- Ainda não tive essa experiência. Mas não me admira nada que possa vir a acontecer, que possam vir com
essa função também. Acho que faz parte do seu quadro de funções, portanto não me admira nada. Embora,
eu quando digo, se é bem volta e meia mudar até para quebrar certos vícios, certas rotinas que se possam
ter, também é mau estar sempre a mudar. É preciso dar um certo tempo porque pode haver casos em que
fazer determinada atividade pode ser positivo só que, a partir de um certo momento, começam a criar-se
certos vícios. Isso aí será a própria inspeção que terá de ter o cuidado de saber em termos de organização.
- O acompanhamento que fizeram da implementação das medidas do Plano de Melhoramento foi
vantajoso?
- Sim. Este modelo, concretamente, nós gostamos particularmente dele por estarem cá do princípio ao fim,
em vários momentos, de acompanharem a execução, de saberem como é que está a correr ou como é que
não está a correr.
- Em que medida é que lhe parece que a vinda dos inspetores nos dois momentos seguintes ao 1.º
influenciou a implementação das medidas?
- Enquadrando…. As atividades que tinham sido discutidas no início iam ser realizadas. Havia ainda mais
pressão para serem realizadas porque estavam a ser realizadas com uma frequência intensa. Obviamente
que o saber que vinham os inspetores ajudava a manter essa pressão. Se soubéssemos que os inspetores
não iriam vir, a tendência seria para criar uma folga e passaria para a direção a função de criar pressão.
Não tive de me chatear muito, entre aspas, nem os coordenadores tiveram de se aborrecer muito com os
restantes colegas e professores porque isto tinha de estar pronto até àquela data, tínhamos de respeitar o
calendário. Houve alguns atritos na parte inicial porque as pessoas não estavam rotinadas para aquilo
que tinham de fazer e foram precisas algumas chamadas de atenção, mas a partir daí as coisas encaixaram
e correram. Nada de anormal daquilo que eu tentendo que sejam os mecanismos habituais.
- E as recomendações deixadas foram, em algum momento, excessivas ou desadequadas à realidade
e às possibilidades da escola?
- Não, aquilo que lá estava, estava bem. Trabalhar com o que temos, basicamente. O que tínhamos é o que
temos e sempre me ensinaram que quem dá o que tem a mais não é obrigado. Também fica sempre aquela
ideia: e se tivéssemos feito assim? Poderia ser melhor, poderia ser pior…
- Parece-lhe que os professores sem cargo, fazem um uso correto destas orientações que são decididas
por uma equipa específica, que são transmitidas por outros… como é que esses professores fazem uso
destas orientações em sala de aula?
- Eles construíram as fichas de trabalho, eles construíram os materiais em trabalho de grupo e eles
construíram e eles aplicaram…tudo sob a coordenação dos coordenadores. Reuniram, dividiram-se por
grupos, deram-lhes tarefas…
- E considera que houve uma melhoria da prática letiva?
- Sim… não temos estado assim muito em cima, mas o feedback que vou recebendo e estou a reportar-me
tanto a informações oficiais como àquelas que saem naturalmente sem a pessoa se aperceber, indicam que
houve aprendizagens, houve melhorias. E é precisamente por me ter apercebido disso que tenho estado, e
fiz questão, de solicitar e de dizer que era preciso continuar a fazer esse tipo de trabalho, agora ajustado
à realidade e à carga de trabalho que temos.
- E que posição toma quando um professor não se revê nas decisões nem nos caminhos decididos por
outros, pelos seus coordenadores, e deseja seguir um outro caminho. Como é que, enquanto diretor,
age? Encoraja ou de desencoraja esses professores a continuarem esse caminho?
- Eu não posso encorajar ninguém a sair do grupo de trabalho. Eu posso encorajar, e encorajo, a que
todos deem a sua opinião, participem, proponham, discutam, mas depois, em havendo uma decisão do
grupo, que aceitem…
- Mas neste caso, as decisões nem foram tomadas por eles.
- As decisões de cronograma, sobre a área, sobre o onde era preciso incidir, não foram decididas por eles,
mas as atividades, as tarefas, a escolha de materiais e isso, a forma de execução e avaliação, foram por
eles… Portanto, o trabalho direto com os alunos aquilo que implicava trabalho direto com os alunos e
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avaliação desses resultados já foi acertado com eles. Não houve aqui 100% de funcionamento piramidal.
Só houve funcionamento piramidal no sentido de dizerem: é sobre esta área, temos de fazer isto, temos esta
calendarização e agora é preciso criar materiais, aplicar, criar critérios de avaliação, executar e avaliar.
Agora para isso… vamos lá ver, fazemos grupos? Até criaram grupos por escola. A escola tal trata desta
área, a escola tal trata daquela…e agora apresentam aos colegas e apresentam como é que é para fazer e
fazemos. Portanto, não houve aqui um eu quero posso e mando, houve aqui foi envolvimento
-E decorreu com serenidade?
- Sim, a partir do primeiro momento onde houve assim alguma agitação porque as pessoas “Eh pá isto vai
dar muito trabalho, vai haver uma sobrecarga…”. É normal, é o primeiro impacto, mas depois, a partir
daí…
- Identifica efeitos negativos nesta atividade?
- O único efeito negativo que teve foi pôr-me os professores de rasto fisicamente e psicologicamente porque
a intensidade era grande. Isso foi o único efeito negativo que encontrei e que foi falado pelas várias pessoas
que estavam a acompanhar e a coordenar.
- Parece-lhe que esta atividade veio reforçar a autonomia da escola?
- Se veio reforçar a autonomia da escola…? Só no sentido em que nos deu, forçou-nos, entre aspas, a criar
uma série de instrumentos e de mecanismos para ajudar àquilo que é a nossa prática. Tanto é que nós
estamos a dar continuidade baseado naquilo que já está criado, criando algumas adaptações. Nesse
sentido ajudou. Agora, imaginemos que surgia outro problema, já sabíamos que poderíamos recorrer a
um modelo ou um exemplo daquilo que está já a ser executado. Nesse sentido também ajuda. Agora, se
dessemos a todos os problemas a mesma intensidade de esforço, era impossível. Não pode ser. Tem de ser
muito selecionada e muito focada. Ou sobre problemas verdadeiramente estruturais e fundamentais, ou
então sobre casos esporádicos que assumam uma proporção muito grande seja preciso agir de imediato.
Isso aí teríamos de gerir de acordo com a situação que vai surgindo.
- E sente que o acompanhamento ao longo destas três intervenções é suficiente para o enraizamento
das alterações.
- O acompanhamento dessas três intervenções não é suficiente para o enraizamento porque para criar
raízes é preciso muito mais tempo. Voltamos a dizer, estamos a lidar com a parte mental, com a
mentalidade das pessoas no desempenho das suas funções e muitos deles são, e sabem, que são bons no
que fazem. E quando uma pessoa se sente segura e acha que está a fazer bem, não está assim tão recetiva
a mudar muito. É preciso dar-lhe tempo e é preciso ir mantendo a sua realização e a sua execução.
- Ia perguntar-lhe, exatamente, de que forma estas ações são trabalhadas para que sejam
continuadas…
- As ações, neste momento, continuam a ser monitorizadas pelas mesmas coordenadoras que as
promoveram. Entretanto, por exemplo, em relação àquela que diz respeito à indisciplina, conseguimos
consolidar mais o gabinete de apoio através de uma equipa multidisciplinar para acompanhar os alunos
indisciplinados, com mais problemas comportamentais. Já estão a ser desenvolvidos e criados mais
mecanismos, já está num patamar acima daquele onde estava o ano passado. As outras duas
coordenadoras estão a incidir mais na matemática e na oralidade, nos problemas de português. Uma até
é coordenadora de departamento do 1.º ciclo e a outra coordenadora de matemática, portanto, estão
interessadas e motivadas no sentido de manter e desenvolver esses materiais e esses mecanismos que foram
iniciados e têm sido executados. O fundamental aqui até nem são, se calhar, os mecanismos, é a professora
de matemática gostar de dar matemática, a professora do 1.º ciclo gostar de ensinar e gostar de tratar dos
alunos, de cuidar dos alunos, esse é que é o verdadeiro combustível. O resto é um instrumento que estão a
usar e a ver as potencialidades que têm para melhorar.
- Depois deste ano a equipa de inspetores voltou à escola?
- Não, até agora não.
- Achava benéfico ela voltar?
- Este ano não, deem-me uma folgazinha (risos). Isto, para terem frutos, e os frutos nunca são aqueles que
a gente deseja, são sempre abaixo, pelo menos é esta a ideia que eu tenho. Às vezes trabalhamos muito e
vemos pouco. Isto precisa de mudar as pessoas e para mudar as pessoas é preciso dar-lhes tempo. O que
neste percurso não pode acontecer é esquecer. Isso não pode, a escola se viu que há algo que foi útil, não
pode esquecer. E é isso que nós não estamos a deixar fazer, deixar esquecer. Agora se podia ser executado
mais intensamente ou menos intensamente, com mais frequência ou com menos frequência, isso são outras
histórias.
- Que alterações é que faria ao atual modelo de modo a torna-lo mais eficaz e mais eficiente?
- Estamos a falar desta atividade que houve?
- Sim, desta atividade…
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- Eu acho que correu muito bem. Não sei se neste momento estaria em condições de fazer assim sugestões
de melhoria. O que houve foi um ou outro atrito, mas isso é da discussão entre as próprias pessoas. De
resto acho que o modelo está muito bem. Aliás, acho que foi a primeira vez que vi um modelo assim
trabalhar e senti que estavam a trabalhar connosco, estou ainda com uma impressão positiva. E a
impressão positiva não me faz, neste momento, encontrar falhas que justifiquem alterações, porque às
vezes podemos estar a mexer em alguma coisa e a estragar outra. Ainda não está visível algo que seja
desfavorável.
- Não sei se quer acrescentar alguma coisa...
- Aí eu não, eu falo de tanta coisa…
(…)
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Apêndice 12: Transcrição da entrevista realizada a Ia
22 de maio de 2019 | 14:30
(…)
- Gostaria de começar por levantar informações acerca do seu perfil profissional - formação inicial, se
exerceu docência, há quantos anos está na inspeção. Começar com uma pincelada sobre o seu percurso
profissional.
- Bem, da parte profissional é assim: comecei, de facto, a exercer funções como professor de filosofia e
passei pela gestão da escola. Entretanto no ano de 1999/2000, abriu concurso para a inspeção e concorri e,
de facto, acabei por entrar na inspeção onde estou desde essa altura. Ou seja, há sensivelmente 20 anos.
Terminei o mestrado em Educação na Área de Especialização em História da Educação e da Pedagogia, em
1999, pouco antes de ingressar na Inspeção – Geral da Educação e Ciência.
- O que é que lhe parece que os professores e os diretores com quem lida diariamente, sentem em relação
ao inspetor? Não especificamente em relação a Ia, enquanto inspetor, mas a todos os inspetores. Parece-lhe
que é uma profissão a quem é reconhecido prestígio? Parece-lhe que os inspetores são referência para os
professores?
- Nós só podemos ter uma perceção. Pessoalmente, a minha perceção é a de que existem escolas que veem
a inspeção como uma instituição ou organismo associado a controlo ou fiscalização, e outras encaram a
inspeção como um precioso contributo para refletir e melhorar as suas práticas.
- Passamos, então, para a atividade de Acompanhamento da Ação Educativa (AAE) e sempre que me referir
à “atividade”, estou a referir-me a esta, especificamente. E começo por perguntar-lhe de que forma é que a
escola se prepara para receber esta atividade e de que forma é que a equipa de inspetores se prepara,
também, para esta intervenção.
- Portanto, nesta atividade é suposto, antes de mais, haver uma amostra das escolas que vão ser
intervencionadas mediante critérios previamente definidos, designadamente no Roteiro da Atividade.
Numa fase posterior, a chefe de Equipa Multidisciplinar da Área Territorial envia a cada escola que será
objeto de intervenção, um ofício dando lhe conhecimento dos dias em que a equipa estará na escola para
desenvolver a atividade. Entretanto, a equipa, numa primeira fase, normalmente no dia anterior, prepara a
atividade.
- Essa preparação é feita de que forma?
Sempre que pode presencialmente ou por e-mail, ou por via telefónica, ou pelas três vias, analisando toda
a documentação relevante para melhor conhecimento da realidade da escola. No dia previsto a equipa
apresenta-se na escola, reúne com o diretor ou diretora, por vezes também com o subdiretor, estando,
nalguns casos, por opção do diretor, presentes também adjuntos. Nesta primeira reunião, através de um
documento previamente preparado para o efeito, apresentado em formato de powerpoint, dá a conhecer à
escola, de forma concisa, os objetivos da atividade, bem como os momentos do seu desenvolvimento, os
princípios metodológicos e os produtos que lhe estão associados, designadamente o programa de
Acompanhamento e os relatórios. A reunião é também uma oportunidade para a equipa conhecer as áreas
que a escola prioriza para serem acompanhadas pela equipa inspetiva. A partir daqui, conjuntamente com
os interlocutores que irão trabalhar mais diretamente com a equipa inspetiva, enceta-se um trabalho
colaborativo para aprofundar as ações e/ou medidas onde a escola, eventualmente, sinta mais dificuldades
de concretização. Para o efeito, elabora-se, então, o Programa de Acompanhamento que pode conter entre
uma a três ações de melhoria. De cada uma destas ações (de melhoria) faz parte a identificação da
fragilidade diagnosticada, a definição de um objetivo, o estabelecimento de uma meta, algumas atividades
devidamente calendarizadas e os mecanismos de monitorização. Todo este processo é o resultado de uma
reflexão aprofundada entre a equipa inspetiva e os interlocutores previamente indicados pelo diretor da
escola. O Programa de Acompanhamento contempla, ainda, a indicação dos seus principais responsáveis,
incluindo o diretor, bem como a documentação que deverá ser disponibilizada nas intervenções seguintes.
O Programa de Acompanhamento, documento que fica na escola, constitui-se, assim, como um
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compromisso assumido por esta perante a equipa inspetiva. É expectável que vá sendo materializado
durante período temporal que fica também definido no respetivo Programa. E, deste modo, conclui-se o
primeiro momento de intervenção da atividade.
- Mas normalmente esta atividade não vem na sequência de uma Avaliação Externa cujos resultados foram
menos positivos?
- Numa primeira fase o critério era esse, ou seja, sempre que as escolas tinham a avaliação de suficiente no
domínio dos resultados, as escolas eram objeto desta intervenção. Ultimamente, surgiram outros critérios,
nomeadamente, as taxas de insucesso nos resultados académicos dos alunos, especialmente do ensino
básico, ou em resultado de fragilidades identificadas na sequência de intervenções realizadas pela IGEC.
- Deduzo que também analisem uma série de documentos oficiais da escola, antes de avançarem para a
primeira intervenção…
- Com certeza. Posso mencionar alguns como o projeto educativo, o plano anual de atividades, o plano de
ação estratégica, relatórios de avaliação interna da escola, entre outros.
- De que forma encara estes documentos? Parece-lhe que apresentam uma imagem clara e fidedigna da
escola?
- São determinantes para conhecer o trabalho que a escola está a desenvolver, mas também para
compreendermos as prioridades da escola. No entanto, para avaliar a importância dos documentos da
escola, se eles apresentam uma imagem fidedigna da escola, é necessário confrontá-los com as práticas e
ouvir os diferentes agentes educativos. O que é importante, particularmente na atividade em causa, é que a
equipa inspetiva compreenda a organização da escola, o seu funcionamento e, sobretudo, como se referiu
anteriormente, se consiga inteirar das suas fragilidades, prioridades e potencialidades, através do seu
planeamento. Para além dos documentos, é importante o diálogo e a reflexão conjunta com alguns dos
intervenientes nesta atividade. Os documentos ajudam a compreender a escola, mas é imprescindível
complementar essa informação através do diálogo e da reflexão crítica.
- Parece-lhe que a imagem da escola que os documentos apresentam é semelhante àquela que depois vêm
a verificar quando vão às escolas?
- É difícil responder a essa questão porque a escola é uma realidade muito complexa e, muitas vezes, tentar
perceber se esses documentos, pelo menos naqueles três dias, correspondem ou não à realidade da escola,
não se afigura uma tarefa fácil. Mas, de um modo geral, a escola procura, realmente, através dos
documentos, dar-se a conhecer. Através deles estabelecem os seus princípios orientadores, os seus valores,
as suas estratégias e a reflexão que vão fazendo sobre os seus processos e os resultados.
- Que desafios é que associa a esta atividade. É uma atividade que existe há relativamente pouco tempo…
Que desafios sente quando chega à escola com uma atividade deste âmbito que obriga a uma relação mais
aberta com a comunidade, com os professores, com o diretor…?
- Primeiro é preciso percebermos como é que esta atividade se desenvolve para percebermos esses desafios.
Em primeiro lugar, tudo é consensualizado com a escola. Como já se referiu anteriormente, são-lhes
explicados os objetivos da atividade, como é que ela se vai desenvolver, e depois estabelecem-se, priorizamse, uma, duas ou três ações designadas por “Ações de melhoria” que visam, sobretudo, ir ao encontro das
dificuldades que a Escola pretende ultrapassar ou minimizar; que as toma como prioritárias, ou
preocupantes. Essas dificuldades, normalmente, enquadram-se em Áreas de Intervenção: planeamento,
realização e avaliação das aprendizagens, resultados escolares, ensino experimental das ciências,
acompanhamento do trabalho dos docentes, entre outras.
Mas, em última instância, o que se pretende também com esta atividade é ajudar a escola a desenvolver ou
a consolidar uma atuação estratégica que permita ultrapassar as suas dificuldades e/ou fragilidades e,
consequentemente, melhorar a qualidade do processo de ensino e de aprendizagem e os seus resultados
escolares (académicos e sociais). E o que é uma atuação estratégica? Uma atuação estratégica (e esta
atividade vai nesse sentido) implica, antes de mais, como de algum modo também já foi referido, seguir
uma metodologia: partir de um diagnóstico rigoroso das dificuldades, da sua clara identificação, do
estabelecimento de um objetivo, da definição de uma meta quantificável, de um conjunto de atividades e/ou
estratégias adequadas e devidamente calendarizadas, bem como da criação de instrumentos de
monitorização que acompanhem o processo e os resultados. Trata-se de uma atuação estratégica, também
no sentido de que é cirúrgica, incide em dificuldades muito específicas.
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E, assim, a elaboração do Programa de Acompanhamento é a primeira fase desta atividade. Elaborado o
PA damos um prazo à escola para, no fundo, tentar implementar esse PA. Para elaboração deste, esquecime de mencionar, sugere-se ao diretor aquando da primeira reunião, que nos indique um ou dois professores
interlocutores por cada ação de melhoria que irá ser implementada. São esses interlocutores que ao longo
do desenvolvimento do PA vão fazer a ponte entre a escola e a equipa inspetiva. Normalmente esta atividade
tem 3 momentos que correspondem, geralmente, aos três períodos escolares.
Recapitulando o que estava para trás: num primeiro momento procede-se à elaboração deste PA onde estão
elencadas as ações com a respetiva identificação da fragilidade, do objetivo, da meta, das atividades a
desenvolver, dos instrumentos de monitorização, mas também dos interlocutores que o diretor indicou
como elementos capazes de fazer a tal ponte entre a escola e a equipa inspetiva. Posteriormente, a escola
irá desenvolver o trabalho previsto no Programa de Acompanhamento. A equipa volta num segundo
momento para, grosso modo, fazer com os interlocutores e o diretor, o ponto da situação. Tenta-se refletir,
perceber, apreciar as melhorias que foram, entretanto, alcançadas, os constrangimentos que houve e os
aspetos que eventualmente continuarão a ser objeto de aprofundamento. Serão os interlocutores que
apresentarão à equipa as evidências documentais do trabalho que foi até aí realizado, ou seja, de cada ação
de melhoria desenvolvida e integrada no Programa de Acompanhamento. A equipa inspetiva, mediante a
documentação apresentada e a reflexão com os interlocutores, faz um relatório síntese que, de um modo
geral, é mais ou menos coincidente com as apreciações e ou evidências apresentadas pelos interlocutores
(melhorias conseguidas, constrangimentos, aspetos a aprofundar). Além disso, inclui, também, uma
apreciação global.
- E já lhe aconteceu chegar a uma terceira fase e identificar aspetos que não tenham conseguido ser
superados? De que forma é pensado o futuro da escola para esses aspetos especificamente.
- Quando fala na 3ª fase fala-se no último momento - o 3.º, onde tem lugar o relatório final. O relatório final
pressupõe fazermos uma espécie de relatório idêntico àquele que foi já referido na 2.ª intervenção, mas
mais abrangente e aprofundado. Este relatório prevê uma apreciação final das ações de melhoria
desenvolvidas, bem como uma apreciação global do Programa de Acompanhamento. Nesse sentido,
aprecia-se e reflete-se o grau de consecução das ações, os ganhos ao nível das áreas de intervenção que
foram objeto de acompanhamento por parte da equipa inspetiva, identificando- se, se for o caso, práticas
inovadoras durante o trabalho desenvolvido.
De qualquer modo, quando a escola não atingiu o objetivo, são refletidos, ponderados e explicados os
fundamentos, propondo-se, eventualmente, o aprofundamento dos aspetos que não foram tão bem
conseguidos; é uma dimensão que pode constituir um desafio futuro para a escola. Não se está propriamente
à espera que a escola supere as metas que foram inicialmente estabelecidas. O que se pretende é que a
escola desenvolva um trabalho qualitativo. O problema maior é quando a escola não atinge esse objetivo.
Os motivos podem ser vários e devem constar do relatório. Em última instância, mediante pedido
fundamentado da equipa e consequente autorização superior, pode justificar-se outra intervenção na escola.
Se tal não acontecer, a escola, de forma autónoma, prossegue o seu caminho.
- Pois, já fica à consideração da escola. Já não há uma quarta intervenção…
- Só excecionalmente. Parece-me que ao longo destes anos só aconteceu, que eu tenha conhecimento, uma
vez ou duas. Mas essa situação só ocorre em situações muito peculiares.
- E essa quarta é pedida pela escola ou é a inspeção que sugere?
- Como disse, é da responsabilidade da equipa inspetiva propor, a nível superior, uma quarta intervenção.
O ideal é que não seja necessário.
- Pode não ser aceite pelas escolas?
- Não é a escola que tem ou não de aceitar. Por vezes, pode até haver sintonia entre a escola e a equipa
inspetiva quanto à necessidade de uma quarta intervenção.
- O que é que sente quando tem de atuar ao nível de uma área que não é da sua formação? A formação
inicial e a formação contínua que eventualmente a IGEC proporciona aos seus trabalhadores, dá resposta
as exigências associadas ao trabalho que têm de desenvolver?
- Até agora não senti nenhum constrangimento. Mesmo no caso concreto da matemática. Julgo que sim,
que a formação inicial e contínua responde aos diferentes desafios desta atividade. O que está em causa é a
natureza do trabalho, das estratégias que eventualmente são as mais indicadas para resolver um tipo de
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problema ou fragilidade, seja no âmbito da matemática ou de outra área disciplinar qualquer. Importa
implementar uma atuação que mostre evidências de que as estratégias implementadas são as mais indicadas
para superar uma determinada fragilidade em qualquer domínio específico.
- E qual é a sua opinião acerca da escolha desses interlocutores. São escolhas adequadas e pertinentes?
- De um modo geral correspondem ao perfil desejável. Depois de inteirado do trabalho que irá ser
desenvolvido, o diretor procura escolher aqueles que, em princípio, dão garantias de se envolverem e serem
capazes de envolver outros.
- E de que forma vê a participação da restante comunidade escolar, de todos os outros professores que, no
fundo, têm de pôr em prática as orientações que são tomadas por outros.
- Como lhe disse inicialmente eles são apenas interlocutores, fazem a tal ponte entre a escola e a equipa
inspetiva. Quando dizemos que é elencado um conjunto de atividades e/ou estratégias, algumas delas já
implicam um trabalho colaborativo alargado. Vamos ao exemplo da matemática. Suponhamos que é um
problema relacionado com as operações em matemática. Pode não envolver apenas os professores de
matemática, mas também de outras áreas disciplinares. Depende das estratégias implementadas para
resolver o problema, mas também da capacidade que os interlocutores têm para fazer passar a mensagem e
motivar todos os outros para a importância do trabalho colaborativo.
- E sente que esses outros docentes participam de forma ativa?
- Depende muito do perfil dos professores interlocutores e da capacidade que eles têm para mobilizar os
restantes docentes. De um modo geral tem havido envolvimento alargado dos docentes. Mesmo assim,
quando se chega àquela parte dos aspetos a aprofundar, quase nunca deixamos de dizer que é necessário
continuar a fazê-lo; a aprofundar o trabalho colaborativo, especialmente em contexto de sala de aula. É
sempre uma dimensão importante que, naturalmente, nunca se dá por concluída.
- Mas o diretor, ao elaborarem o PA, está presente?
- Sim, de algum modo. Embora não esteja tão ativamente envolvido como os interlocutores. Mas tem o
dever de, pelo menos, monitorizar e facilitar o processo.
- Neste trabalho de construção do PA atendem ao contexto económico e social da escola? Costumam
analisar o contexto económico e social e a partir dele traçar os caminhos para a superação das dificuldades?
- Essa é uma questão pertinente, mas penso que não é muito refletida, não. Porque como lhe disse
inicialmente, quando é abordada a dificuldade x, y ou z, não estamos a pensar no contexto socioeconómico
do aluno. Estamos a pensar da dificuldade do aluno independentemente do seu estatuto socioeconómico.
De qualquer modo, os professores envolvidos na superação da dificuldade podem ter em consideração esse
fator se o considerarem pertinente.
- E acha que esse fator não vai interferir com o sucesso das medidas?
- Não, não. Se é um fator considerado relevante, quem tem de perceber isso são os professores interlocutores
quando propõem e desenvolvem atividades e/ou estratégias para superar uma determinada fragilidade. Não
é propriamente a equipa inspetiva. Esta pode, em última análise, conjuntamente com os interlocutores,
ponderar e/ou refletir esse fator se for determinante para ajudar o aluno ou alunos a ultrapassar as suas
dificuldades. O que por vezes acontece, é propor, no conjunto das atividades a desenvolver, o envolvimento
da família. Quer dizer que esta, nalgumas circunstâncias, pode ser um recurso importante para facilitar o
processo de aprendizagem dos seus educandos.
- As fragilidades identificadas em cada uma das escolas, costumam constituir surpresa para os professores
e para os diretores?
- De um modo geral não, porque elas estão, de algum modo, identificadas nalguns documentos internos da
escola; decorrem da reflexão interna que a escola vai fazendo, designadamente em sede de reunião dos
conselhos de turma, por exemplo.
- Não sendo uma novidade, o que lhe parece que a equipa de inspetiva vai trazer de novo a este processo?
Não constituindo uma novidade é possível que esse problema também já esteja a ser trabalhado para a sua
superação, qual é a mais valia e o impulso que a equipa de inspetores pode trazer?
- É assim, a inspeção tem diferentes atividades, nomeadamente de controlo, de acompanhamento, de
auditoria, de ação disciplinar. Esta atividade de acompanhamento, como o próprio nome diz, é para
acompanhar a escola onde ela sente maiores fragilidades. A equipa inspetiva, em princípio, pode constituir
uma mais-valia porque procura, conjuntamente com a escola, refletir sobre possíveis soluções para os seus
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problemas, mesmo que já estejam a ser “trabalhados” por ela. Como consta do Roteiro da atividade, a
equipa inspetiva, nesta atividade, visa promover nas escolas uma atuação estratégica face à resolução das
suas dificuldades, em especial naquelas que apresentam elevadas taxas de retenção no ensino básico,
garantindo uma efetiva aprendizagem, participação e inclusão de todos os alunos. Portanto, a inspeção
induz a escola a internalizar a necessidade de trabalhar de uma forma estratégica; a atuar de acordo com
uma determinada metodologia, a fim de melhorar o processo de ensino e de aprendizagem e os resultados
escolares.
- Durante estes 3 momentos a equipa de inspetores tem disponibilidade para ouvir a restante comunidade
escolar, nomeadamente os docentes que não são os professores interlocutores? Há espaço para esse
contacto?
- Normalmente nós, no final de cada momento, quando apresentamos as nossas conclusões, nomeadamente
através do relatório intercalar e do relatório final, e antes de tudo, logo na primeira fase do Programa de
Acompanhamento, falamos com o diretor no sentido de lhe dizer que pode convidar quem muito bem
entender para estar presente na apresentação das conclusões. Deixamos praticamente ao critério de cada
diretor que convide quem ele entenda. E, normalmente, há sempre um número razoável de professores que
assistem à apresentação, não só por altura da apresentação do Programa de Acompanhamento, mas também
aquando da apresentação dos relatórios intercalar e final. Estão presentes, muitas vezes, coordenadores de
departamento, representantes de grupo de recrutamento, diretores de turma, entre outros.
- Professores com cargos de lideranças intermédias?
- Sim, com cargos de lideranças intermédias ou ligados a projetos. Varia de escola para escola e também
depende do número de professores que cada escola tem, mas não é raro estarem 20, 30 ou mais docentes.
Depende. Em algumas escolas, o número pode ser ainda maior. E damos, inclusivamente, a possibilidade
a estes interlocutores, nas reuniões finais, e até como forma de os fazer sentir responsáveis pelo processo,
a possibilidade de eles próprios apresentarem as suas conclusões, antes da própria equipa inspetiva fazer a
sua. Por outro lado, essa estratégia também pode ajudar a motivar os restantes colegas. Não está
propriamente previsto no Roteiro da atividade, mas é uma opção das equipas inspetivas.
- Aos professores interlocutores?
- Sim. Os professores interlocutores fazem a apresentação aos colegas presentes do trabalho que foi
desenvolvido. No final de cada intervenção, damos-lhe essa oportunidade. Durante alguns minutos (mais
ou menos 10) apresentam as suas conclusões relacionadas com as ações de melhoria do respetivo Programa
de Acompanhamento: melhorias conseguidas, constrangimentos e aspetos que tencionam aprofundar.
Também é expectável que os relatórios, tal como o Programa de Acompanhamento, sejam divulgados e até
objeto de debate e/ou reflexão debate pela direção e pelas estruturas de coordenação e de supervisão e dado
a conhecer à comunidade escolar.
- Nessa reunião final, os professores que assistem têm possibilidade de intervir e dar a sua opinião?
- Sim, têm sempre. Dá-se sempre a possibilidade aos presentes de colocarem dúvidas, de emitirem a sua
opinião. Até porque o documento que é apresentado pela equipa inspetiva é um documento aberto e isso
significa que, em caso de dúvida, e se a equipa inspetiva entender que ainda há necessidade de
aperfeiçoamento ou de alguma alteração que se justifique e esteja devidamente fundamentada, a equipa
pode alterar. Até nesse sentido é um documento aberto.
- Consegue identificar algum problema que seja repetido de escola para escola?
- Os problemas, muitas vezes, estão relacionados com os anos iniciais de ciclo. Nessa questão que falamos
há pouco da matemática, concretamente no raciocínio lógico e abstrato, ou no Português, ao nível da
expressão oral, da escrita e da leitura.
-Anos iniciais, 1.º ciclo, é isso?
- Sim, do 1.º ciclo. Há dificuldades nos domínios referidos anteriormente. Isto pode ter origem numa
multiplicidade de fatores. Seria importante que houvesse, cada vez mais, a partilha de boas práticas em
contexto de sala de aula, como estratégia de melhor superar este e outras fragilidades. Embora existam
algumas experiências, nomeadamente a chamada coadjuvação, especialmente no 1.º ciclo, existe, ainda,
um longo caminho a percorrer para que essa experiência seja uma prática intencionalmente orientada para
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melhorar o processo de ensino e de aprendizagem. Por vezes, pensa-se que o trabalho colaborativo é só fora
da sala de aula, mas ele deve ser, sobretudo, em contexto sala de aula.
- Sente que os professores ainda estão muito fechados na sua sala?
- Sim, sim…
- E parece-lhe que depois desta atividade há mais abertura ao trabalho colaborativo por parte dos docentes?
- Essa questão é interessante. Por vezes também há uma ação de melhoria no sentido de induzir a partilha
de boas práticas em contexto de sala de aula. No início há alguma resistência, mesmo admitindo que pode
ser em regime de voluntariado. E quando se estabelece a meta de envolvimento de docentes na medida ou
ação de melhoria, fica estabelecido isso mesmo: “em regime de voluntariado”. Normalmente à resistência
inicial segue-se uma adesão que, não raras vezes, supera a meta inicialmente definida. Isso significa que os
professores, de algum modo, e passando bem a mensagem, acabam por reconhecer interesse e pertinência
a esse tipo de partilha. Há, por vezes, uma tendência para associar este tipo de ação à supervisão, à avaliação
de desempenho. Mas o trabalho da inspeção também pode ajudar a desmistificar esta e outras realidades:
respeitando a autonomia das escolas, procura incentivá-las, através de um trabalho continuado e próximo,
induzir a reflexão sobre as suas opções, contribuindo, tanto quanto é possível, para melhorar as suas práticas
pedagógicas, organizacionais e funcionais; melhorar os seus processos e, naturalmente, os resultados.
- E relativamente à supervisão da pática letiva, pode dizer-se a mesma coisa?
- Nós evitamos o termo da supervisão da prática letiva exatamente para não criar equívocos. Quando
falamos de partilha de boas práticas em contexto sala de aula, é suposto que o coordenador de departamento
“observe” a aula de um colega, mas que ele próprio também permita que a sua aula seja objeto de partilha
ou “observação”. O primeiro e último objetivo é sempre o mesmo: a partilha de boas práticas em sala de
aula. Se enveredamos por essa terminologia – supervisão, é sempre nesse sentido.
- Esse termo surge muitas vezes nas leituras que realizei sobre esta atividade. Surgiu a supervisão e a
colaboração como sendo atividades diferentes.
- Mas leia sempre, por favor, a supervisão como essa partilha de boas práticas e que não implica,
necessariamente, que seja o coordenador de departamento a realiza-las. Nós até refletimos a possibilidade
de que essa partilha possa ser feita entre professores de grupos disciplinares diferentes que é uma forma de,
eventualmente, fazer aqui algum tipo de interdisciplinaridade. Eu, por exemplo, como professor de
educação física, posso ter interesse em assistir a uma aula de filosofia e vice-versa. Todos temos a aprender
com todos. Embora importante, o foco não está propriamente na dimensão científica; pelo menos, não está
só aí. Esta partilha de boas práticas não é só entre professores do mesmo grupo de recrutamento; pode ser
entre diferentes disciplinas. Aqui o coordenador de departamento não surge como uma figura determinante
para que se realize este tipo de experiência. Pode estar envolvido, como pode não estar.
- Então, quando falam aqui de dinâmicas de supervisão e de trabalho colaborativo, o que se pretende
impulsionar é a partilha de práticas…
- Sim, se estivermos a falar em contexto de sala de aula, a supervisão é sempre virada para esta direção:
para a partilha de boas práticas, nomeadamente ao nível das metodologias e estratégias de ensino e de
aprendizagem, do clima em sala de aula, entre outras dimensões.
- Normalmente, no âmbito desta atividade, os inspetores vão às salas de aulas?
- Não, não.
- Mas podem?
- Não está previsto. Não tenho conhecimento de que isso tivesse acontecido. Poderia acontecer, por
exemplo, a convite de algum docente envolvido numa determinada ação de melhoria. Da iniciativa da
equipa inspetiva, não.
- O feedback que é dado à comunidade educativa, é dado apenas no final da atividade, com o relatório final
e a abertura aos professores que o diretor tem possibilidade de convidar. Nos outros momentos, a IGEC
certifica-se, de alguma maneira que o feedback, o ponto da situação das atividades, é transmitido à restante
comunidade educativa ou é deixado à consideração dos professores interlocutores?
- No PA está explícito que, como se disse anteriormente, que o mesmo seja objeto de debate e/ou de reflexão
pela direção e pelas estruturas de coordenação e de supervisão e dado a conhecer à comunidade escolar.
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Em relação aos relatórios, há diretores que fazem questão de dizer “sim senhor”, que darão conhecimento
à comunidade escolar. Mas claro que fazemos sempre questão de perceber que tipo de divulgação têm os
relatórios, se foi uma divulgação abrangente, se não foi. E, se não foi, podemos interpelar o diretor para
percebermos o motivo. Mas, de um modo geral, temos percebido que sim, que o programa de
acompanhamento e o relatório intercalar são divulgados. O relatório final é publicado, depois de
homologado, na página da IGEC. Por isso, é de acesso e conhecimento público.
- E a escola costuma dar algum feedback à IGEC depois de finalizada a atividade?
- Costuma. Não propriamente por iniciativa da escola, mas porque há um questionário com origem na
IGEC, que solicita justamente à escola para se pronunciar sobre a pertinência que teve a ação, e os seus
impactos. Mas o sentido é o de percebermos, digamos assim, o interesse que aquela atividade teve para a
escola e, por aquilo que eu sei, o resultado tem sido globalmente positivo. As escolas, de um modo geral,
dão uma informação positiva.
- Tem conhecimento de quem responde a esse inquérito? Sabe se é respondido pelo diretor, se são os
professores interlocutores, se é um grupo mais alargados de docentes, se é respondido no âmbito do
conselho pedagógico…?
- Pois é, não temos maneira de saber porque se trata de um link que é enviado à escola e depois ficamos
sem saber se é o diretor, se são os professores interlocutores… Isso, a inspeção dificilmente consegue saber.
Envia-se um questionário para cada escola, para o diretor. Julgo que deve ser o diretor que se pronuncia.
Até porque ele esteve sempre, supostamente, ligado à atividade. É como lhe digo, se vir um PA, o nome do
diretor está lá, está nas 3 ações como responsável máximo.
- Esse questionário é anónimo? A escola é identificada?
- Sim. É anónimo.
- A equipa de inspetores que vai à escola mantém-se ao longo da atividade?
De um modo geral, sim.
- Já aconteceu essa equipa ter sido alterada?
- Que eu tenha conhecimento, não.
- Que importância atribui à não alteração da equipa?
- É particularmente importante que seja a mesma equipa nos 3 momentos até porque, repare, se é um
trabalho para ser acompanhado e monitorizado, é um trabalho que requer, no fundo, informação anterior e,
portanto, melhor do que ninguém que iniciou o processo pode, depois, refletir com a escola as suas
dificuldades e potencialidades. Não faria muito sentido começar, por exemplo, uma equipa de inspetores e
depois, num segundo momento, outra equipa diferente…
- Já aconteceu ir a uma escola no âmbito de uma atividade de AAE e noutro momento, ir à mesma escola,
no âmbito de uma avaliação externa ou numa ação de provedoria…ou seja, já aconteceu ir à mesma escola
no âmbito de atividades que obrigam a atuações diferenciadas?
- Sim, já aconteceu embora inicialmente, aquando do critério inicial para este tipo de intervenção, que
resultava do facto de as escolas terem obtido suficiente no domínio dos resultados, isso não sucedia; pelo
menos, desconheço. Era suposto que os inspetores que faziam, por exemplo, a avaliação externa não
fizessem a atividade de acompanhamento. Mas, desde que esse critério deixou de existir, pode acontecer,
sim. Pode acontecer eu estar com esta atividade e no próprio ano, ou no ano seguinte, ir à mesma escola no
âmbito de outa atividade, por exemplo de controlo.
- Como é que gere as disparidades de funções a que cada uma destas atividades obriga? Como se gere a
relação que se cria com os professores e os diretores no âmbito de atividades de natureza tão diferenciada?
- No fundo, todas as atividades têm a sua especificidade. E os inspetores gerem essa especificidade de
acordo com os objetivos, princípios e metodologia que estão subjacentes a cada uma. E a diferença de
atuação do inspetor resulta, essencialmente, do tipo de atividade que vai desenvolver na escola. E os
professores e o diretor compreendem bem o intuito e/ou objetivo de cada atividade. Os interlocutores
podem, com certeza, variar, embora o diretor seja sempre o interlocutor privilegiado. Todas as atividades
têm a sua especificidade metodológica, e o inspetor atua em conformidade com essa especificidade.
- Seria de interesse que a IGEC separasse os recursos humanos de acordo com o perfil e as exigências de
cada atividade: uns para atuarem num âmbito de atividades de acompanhamento e outros para atividades
de controlo?
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- Não, não concordo. Não sou defensor do inspetor especialista nesta ou naquela área. O inspetor deve estar
preparado para atuar em qualquer dimensão: de acompanhamento ou de controlo. Acresce que todo o
inspetor, para além da formação de base e da experiência docente, teve a oportunidade de fazer uma pósgraduação em inspeção escolar que contribuiu para o preparar, pelo menos teoricamente, para realizar
diferentes atividades, incluindo auditorias administrativo-financeiras e ação disciplinar.
- Mas quando tem uma atuação ao nível de um acompanhamento ou quando atua no âmbito de uma
avaliação, considera que a abertura dos inspetores é alterada? Considera haver necessidade de alterar a
forma como se relaciona com a escola de acordo com o tipo de atividade?
- Eu penso que não. A postura atitudinal do inspetor, basicamente, é a mesma: de isenção, de
imparcialidade, mas também de abertura para dialogar e refletir com os diferentes agentes educativos da
escola. Portanto, o que muda não é propriamente a forma de relacionamento do inspetor com a escola;
muda, isso, sim, a metodologia, os objetivos e os princípios que estão subjacentes a cada atividade.
- Com esta atividade, parece-lhe que a autonomia das escolas sai reforçada?
- Penso que sim por este motivo: numa primeira fase, como lhe disse, estamos mais numa postura de induzir
a reflexão crítica sobre as opções da escola para que, com esse nosso contributo, ela possa prosseguir por
ela própria, melhorando o seu trabalho e, consequentemente, os seus processos e resultados. Nesse sentido,
a equipa inspetiva contribui, de facto, para reforçar a autonomia das escolas.
- Efeitos negativos associados a esta atividade, identifica algum?
- Assim de repente é difícil. Acho que não, efeitos negativos, não, pelo contrário, só vejo efeitos positivos.
É expectável que trabalhando de uma forma estratégica, intencional, apesar de alguns condicionalismos, só
se pode esperar impactos positivos.
- Ao nível dos sentimentos que são vividos pelos professores e pelo diretor. Qual é a sua perceção acerca
dos sentimentos destes interlocutores, parece-lhe que esta atividade de AAE pode trazer sentimentos de
insegurança, de desconforto, de tranquilidade…. Quais são as suas perceções?
- Como às vezes nos dizem, há alguns elementos da comunidade escolar que continuam colados a uma
imagem com alguma carga negativa. Por isso, quando alguns dizem “lá vem a inspeção”, pode querer
indiciar que estão a associar os inspetores ao controlo, à supervisão, a alguém que vem à procura de alguma
coisa que está menos bem. Fica-se, por vezes, com a sensação de que ainda há essa tendência, esse
sentimento. De qualquer forma, não se pode generalizar. Há, também, dentro das escolas, quem veja na
inspeção uma mais-valia para melhorar a qualidade do sistema educativo.
No caso concreto desta atividade, os interlocutores, a maior parte das vezes, sentem-se tranquilos e
desenvolvem com muito motivação e determinação a atividade; reconhecem, geralmente, que se trata de
uma forma de trabalhar que simplifica processos e, simultaneamente, com potencialidades para melhorar a
qualidade do processo de ensino e de aprendizagem e os resultados escolares. Claro que, por vezes, há
alguns constrangimentos. Um deles pode ser a dificuldade em encontrar tempos comuns entre os
interlocutores e até entre estes e outros docentes para desenvolver o trabalho colaborativo: dentro, ou fora
do contexto de sala de aula.
- Faria alguma alteração ao modelo atual desta atividade no sentido de a tornar mais eficiente?
- É assim, nós temos vindo a sentir essa necessidade e, neste momento, há quem pense que sim, que é
necessário fazer algumas alterações, algumas de fundo, outras nem por isso. No meu caso em concreto
penso que sim, que é possível que seja necessária uma ou outra alteração, sobretudo colocar o foco em áreas
possivelmente mais abrangentes e que ultimamente são consideradas mais pertinentes, nomeadamente na
diferenciação pedagógica, na partilha de boas práticas em contexto sala de aula, no perfil do aluno à saída
da escolaridade obrigatória, na flexibilização e contextualização curricular. Ou seja, refletir mais sobre estas
questões, uma vez que exigem algumas alterações das práticas pedagógico-didáticas. Talvez esta atividade
pudesse dar um salto qualitativo se conseguisse constituir-se como contributo para um plano estratégico
global da escola, eventualmente mais focado nas dimensões já referidas. Até se poderia pensar, em última
instância, em fundir esta atividade com outras também de acompanhamento.
- Muito bem, não sei se quer acrescentar alguma informação ao que já disse…
- Não. Penso que foi dito o essencial. Obrigado.
- Muito obrigada….
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Apêndice 13: Transcrição da entrevista realizada a Ib
3 de junho de 2019 | 10:00
(…)
- Sr. Inspetor, gostaria de começar com uma ideia geral do seu perfil profissional. Gostaria que me falasse
da área de onde vem, a sua formação base, há quanto tempo trabalha como inspetor, quanto tempo trabalhou
como docente, se trabalhou como docente… Uma pincelada sobre o seu perfil profissional.
- Eu entrei para a inspeção em 2009, está a fazer 10 anos. Antes de entrar para a inspeção fui docente e a
minha formação inicial é de educação física e, antes de 2009, estive a lecionar durante 9 anos. Nesses 9
anos, além das aulas de educação física também dei aulas de educação especial e estive numa associação
de pais e amigos de deficientes mentais, uma APPACDM. Estive lá durante 4 anos onde desempenhei o
cargo de diretor pedagógico. Durante estes 10 anos na inspeção interrompi durante 4 anos porque estive
numa autarquia a trabalhar, no executivo de uma autarquia, responsável pela área do desporto e da
educação. Regressei à inspeção há cerca de um ano e meio, estou aqui desde novembro de 2017.
- Considera que o trabalho que desempenha enquanto inspetor é um trabalho reconhecido pelos professores
e pelos diretores como um trabalho de prestígio?
- Sim, penso que sim.
- Muito bem, vamos então passar para a atividade de Acompanhamento da Ação Educativa (AAE), que é
sobre esta que recai o nosso estudo. Sempre que eu referir “atividade” estou a remeter para esta. Começamos
com a preparação da escola e a preparação da equipa de inspetores para o início desta atividade. De que
forma é que a equipa de inspetores se prepara para esta intervenção? E qual considera ser a preparação das
escolas para esta atividade?
- Relativamente à preparação que a equipa inspetiva faz: normalmente, em todas as atividades de
acompanhamento, nós começamos por acessar aos documentos estruturantes do agrupamento - o projeto
educativo, o plano anual de atividades e o regulamento interno. Esses são os documentos principais e são
transversais a todas as atividades. Nós começamos por fazer a leitura desses documentos. Podemos faze-lo
em conjunto ou cada um faz a sua leitura individualmente e, mediante a atividade que vamos desenvolver,
há documentos mais específicos que também solicitamos à escola para que os possamos ler. As escolas,
quando recebem a comunicação de que vamos lá fazer determinada atividade de acompanhamento, ao lhes
ser solicitado determinados documentos, também percebem onde é que vais incidir o nosso trabalhão. E
algumas das atividades que fazemos também não é a primeira vez que as fazemos nessas escolas, a própria
escola já sabe onde é que o nosso trabalho vai incidir.
- Considera que esses documentos apresentados pela escola mostram uma imagem real, clara e fidedigna
da escola?
- A maior parte desses documentos peca por ter pouca informação e tendo em consideração os novos
normativos em vigor desde o ano passado, desde 2018, relativamente ao currículo, ao perfil do aluno ao
sair da escola obrigatória, às aprendizagens essenciais, os documentos das escolas ainda não estão
totalmente direcionados para os acompanhar. E mesmo aquelas escolas que já conseguiram fazer essa
adaptação não conseguem transpor para o papel aquilo que pretendem fazer. Por isso, normalmente, os
documentos não refletem exatamente aquilo que é feito na prática.
- Que desafios associa a esta atividade?
- Ora, estas atividades, as de acompanhamento, são várias. Apesar de ainda não as ter feito todas são muito
importantes e são aquelas que a escola mais agradece que a inspeção faça porque como o próprio nome
indica, são atividades de acompanhamento, não são de controlo nem de avaliação pelo que, eles entendem
esta nossa ida às escolas como parceiros que dão uma visão externa da escola. Uma visão que lhes está a
dizer e a mostrar onde têm mais dificuldades e onde podem melhorar por isso eu penso que elas são bastante
importante e a própria direção e os professores acham que são importantes.
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- Neste tipo de atividades, de natureza tão distante das de controlo ou avaliação, os problemas que são
tratados são problemas muito específicos. Sente que a formação do inspetor, a formação inicial e a formação
contínua, dão resposta à complexidade das tarefas que têm de assumir com esta atividade?
- Sim. E vou dar-lhe um exemplo: sempre que há uma atividade mais específica, por exemplo, uma que
tenha a ver com o inglês, com a oralidade ou a escrita, vai sempre um inspetor da área. Se for na área das
ciências vai sempre um inspetor dessa área. Na equipa, no par, há sempre um inspetor que é da área para a
qual aquela atividade é mais direcionada. Vai sempre um inspetor cuja formação base seja nessa área, por
isso está garantido que um dos dois é um especialista.
- Como é que se sente quando tem de acompanhar um ciclo de estudos que não é o da sua formação inicial?
Ou de uma área diferente? Como é que se sente quando tem de intervir no âmbito de uma ação direcionada
para a matemática, por exemplo, quando a sua formação base é em educação física?
- Como eu disse há pouco, um dos inspetores é mais da área e, ao fazer esta atividade, não estamos só a
focar-nos naquele ponto mais específico que é a matemática ou a resolução dos problemas, ou seja, o que
for, é uma área mais aberta... A nossa observação ao agrupamento é mais aberta, o leque é mais alargado
sendo que depois o objetivo é ir ao pormenor. Por isso, quando chegamos ao ponto mais específico ai sim,
se calhar o colega que é especialista na área terá uma intervenção mais focalizada, mas no entanto, nós ao
fazermos a análise dos documentos estruturantes, há também uma parte que o outro inspetor que não seja
da área, pode fazer uma intervenção mais direcionada para os documentos, por exemplo.
- E os professores interlocutores com os quais trabalham também hão de ter sido escolhidos de acordo com
o problema específico a trabalhar. Considera que estes professores são os indicados ao trabalho que têm de
fazer e às responsabilidades que têm de assumir?
- Por exemplo, quando as atividades são direcionadas e temos o pré-escolar e o primeiro ciclo, aí se vamos,
por exemplo, fazer uma observação a uma aula, o interlocutor será o professor titular, não é um professor
escolhido pelo diretor. Há algumas atividades que é a equipa inspetiva que escolhe. Imagine, nós queremos
ir ver a aula do 1.º A, do 2.º C, do 5.º H…
- Mesmo no âmbito das atividades de Acompanhamento da Ação Educativa?
- Sim, sim. E, nesse aspeto, não há aqui um interlocutor privilegiado da parte da direção que diga assim:
“Olhem o vosso interlocutor privilegiado é o coordenador do departamento de matemática”. Neste caso não
se aplica. Nós vamos assistir a uma aula do 1.º ano, por exemplo e a interlocutora será a professora. O
feedback que iremos dar relativamente aquilo que foi visto e observado será com essa professora e, depois,
eventualmente, também será dado o feedback do departamento do 1.º Ciclo. Outras atividades, e indo ao
encontro daquilo que me estava a perguntar, aí sim, será a escola, ou o diretor, que dirá quem é o interlocutor
e pensamos nós que será a pessoa que depois conseguirá de alguma forma transmitir aquilo que nós lhe
dizemos. Transmitir aos restantes colegas. Por isso pensamos que será a pessoa que o diretor acha que será
a mais competente ou que terá mais capacidades para fazer essa divulgação entre os colegas.
- E que perceção tem sobre a participação dos restantes professores?
- Aí já depende da atividade. Se for uma atividade onde é produzido um relatório…
- Para esta atividade de AAE…
- Sim, mas para esta atividade há várias, depende de qual elas é que é. Mas há algumas em que nós vamos,
observamos as aulas, estamos no terreno, damos o feedback e depois produzimos um relatório. Se não
houver uma atividade sequencial, nós não nos conseguimos aperceber se os restantes professores…se teve
algum impacto. Por isso…
- Deixe-me só fazer aqui um parenteses: há os Programas de Acompanhamento e, dentro destes, há uma
série de atividades. E esta atividade, a que estamos a estudar, é a de AAE. Dentro desta não há mais
nenhuma atividade, ou há?
- Não, não. Dentro do programa de acompanhamento há várias ações de acompanhamento. Dentro do polo
de AAE só há essa.
- Pronto, é especificamente sobre essa que estamos a falar. O AAE tem três fazes, correto?
- Tem.
- Portanto, há sempre uma sequência.
- Sim, você estava a falar-me disso e eu estava a meter tudo no mesmo saco. Já percebi.
- Achei melhor fazer estes parenteses…
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- Fez bem, fez bem porque eu estava a falar no global, peço desculpa, eu não estava a focalizar aquilo que
estava a dizer. Exatamente. Neste momento, na metodologia usada nesta atividade nós temos uma pequena
intervenção em janeiro/fevereiro onde fazemos o Programa de Acompanhamento juntamente com os
interlocutores privilegiados. Aqui tem muito a ver com a escola e com o plano de melhoria. Depois a
inspeção, junto da escola, vai focar-se em duas ou três dessas ações de melhoria para as tentar potenciar e
aí sim, a direção escolhe os interlocutores que depois irão trabalhar com a inspeção. Um segundo
momento será depois, no início do 3.º período, por volta de maio. Este ano letivo já houve uma alteração:
até então a 3.ª intervenção era no final do ano letivo e agora passou para final do ano civil. Quer isto dizer
que nós fomos em maio, o mês passado, e a terceira intervenção só será em novembro, fins de novembro,
início de dezembro. Por isso, qual é a alteração? Permite que a escola faça, ao acabar o ano letivo, a
distribuição de serviço e pense naquelas questões que nós já lhes tínhamos indicado. Umas obrigariam a
afetar mais recursos e a escola diz que durante o ano letivo não consegue fazer esse tipo de afetação porque
não consegue mudar a meio do ano. Assim terá oportunidade de pensar nesses aspetos antes de começarem
as aulas em setembro. Conseguem que as medidas que nós desenhamos com eles tenham sucesso, já podem
atribuir os recursos necessários para essas mesmas atividades.
- Considera que a estrutura da atividade, com estas 3 fases, é adequada e suficiente para que os inspetores
conheçam as escolas de uma forma sólida e para que os caminhos traçados sejam os mais eficazes?
- Num primeiro momento é desenhado o PA e na segunda intervenção ele é ajustado, ou não. Por exemplo,
os objetivos podem ser alterados. Vamos dar um exemplo de uma atividade que se propõe adotar práticas
de aulas assistidas. Num primeiro momento, a equipa juntamente com os interlocutores e com a direção,
achou que ia só incidir sobre determinado ano letivo, por exemplo do 5.º ano ou do 2.º ano. Num segundo
momento, optou-se por alargar porque viram que era possível alargar a outros anos porque estavam a ter
bons resultados e o âmbito alargou. Respondendo concretamente ao que me perguntou, como nós estamos
a falar em ações muito focalizadas é importante que tudo aquilo que a escola faça seja registado para que
depois, quem vem de fora, neste caso a inspeção, consiga perceber exatamente aquilo que foi feito entre a
primeira e a segunda, e a segunda e a terceira. É preciso que tudo fique registado para que nós consigamos
perceber. Nós ficamos com um olhar bem focalizado, logo percebemos aquela ação, mas não nos dá o todo
porque está muito focalizado. Se nós queremos, por exemplo, melhorar a escrita dos alunos do 1.º ciclo,
podemos ter uma ação que vá ao pré-escolar. O nosso olhar não vai o 5.º ano nem ao 6.º, não sabemos o
tipo de trabalho nem os resultados desses anos. É um olhar muito focado que não nos dá o todo. Dá-nos
dois ou três olhares consoante sejam duas ou três ações, mas não nos dá o todo. Depois, se calhar, há outras
áreas que podem precisar de ser melhoradas e por isso é que estão no plano de melhoria, mas não estão a
ser acompanhadas por nós.
-Parece-lhe que se o número de dias e de intervenções fosse alargado seria benéfico para as escolas? Um
acompanhamento mais prolongado…
- O objetivo desta atividade é dar as ferramentas à escola para que percebam e vejam aqui uma metodologia
que os ajude porque não é nosso objetivo estar a fazer um acompanhamento sistemático à escola. Eles têm
bons profissionais, têm as estruturas de coordenação e isto serve apenas para: “Olhem, se calhar esta forma
é a melhor forma de fazerem. A partir daqui repliquem”. O objetivo não é estar sistematicamente a
acompanhar aquela escola, é fazer um acompanhamento cirúrgico que explique exatamente que tipo de
metodologia devem aplicar para que depois eles repliquem. A partir do momento em que têm resultados,
depois que repliquem nas ouras áreas que estejam mais debilitadas.
- Na elaboração desse PA têm em atenção ao contexto socio-económico onde a escola está inserida?
- Temos de ter tudo em conta! Porque o PA não é um plano feito por nós, inspeção. É um plano feito com
a escola, com a nossa ajuda porque tudo o que fica escrito naquele PA e que, depois, até é assinado por
todos os intervenientes, tipo um contrato, não é uma coisa que não seja possível de executar. Por isso há
uma negociação. Nós estamos, por exemplo, nos 3 ou 4 dias que estamos na escola fazemos sempre, no
mínimo, 3 reuniões com cada interlocutor com cada uma das ações. A primeira é para explicar qual é o
objetivo e o que é que ficou definido com a direção. Nós falamos com o diretor, são escolhidas as ações a
desenvolver, o diretor escolhe os interlocutores e depois nós fazemos a primeira reunião com os
interlocutores, explicamos qual é o objetivo, damos-lhes um dia para que desenhem um plano e, no dia
seguinte, eles têm de o apresentar perante todos os outros colegas com as sugestões de melhoria ou não da
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nossa parte para os ajudar. Isto é um trabalho que é feito em conjunto com a escola enão há nada que seja
imposto por nós.
- Portanto, a escola é que deve ter em atenção o contexto onde está inserida…
- Sim, nós podemos propor que se façam entre janeiro e maio, por exemplo, 20 observações de aulas e a
escola diz assim: nós não temos, neste momento, essa capacidade, vamos ficar só pelas 10. Não vale a pena
estar a fazer grandes planos se depois não se podem cumprir. A inspeção “apenas” serve, nestas ações, para
ser um catalisador para que a escola tenha práticas de programar as atividades e de registar tudo aquilo que
faz.
- As fragilidades que são levantadas inicialmente pela equipa de inspetores em conjunto com o diretor, são
conhecidas pela escola e pelos restantes professores ou surgem como fator surpresa?
- São conhecidas depois de terminada a primeira intervenção?
- Não, se o diagnóstico feito e as dificuldades que são definidas como mais urgentes, constituem uma
surpresa para os professores?
- Não, os professores sabem bem as dificuldades que têm e depois nós, sempre que estamos no último dia
da primeira intervenção, falamos com a direção porque quando estão a ser apresentadas as duas ou três
ações que irão ser objeto de trabalho conjunto connosco, que estejam os professores que fazem parte do
pedagógico, mesmo o presidente do conselho geral, para que depois seja um plano apropriado por todo o
agrupamento.
- Não constituindo uma surpresa, qual lhe parece ser a mais valia introduzida por esta atividade?
- Sabe que muitas vezes, as escolas e todas elas hoje em dia tem planos de melhoria, e planos de melhoria,
muitas vezes, muito bem feitos. Só que ainda há, em muitas escolas, para não dizer em quase todas, a grande
dificuldade em entrar na sala de aula. Os professores, os coordenadores de departamento, a
direção…conhecem os problemas, sabem onde eles têm origem, muitas vezes, dentro das salas de aulas…
Porque muitas das vezes e indo ao encontro do contexto, muitas vezes quando há maus resultados e esta
atividade existem porque têm a ver com os resultados que a escola apresenta relativamente à média
nacional. Muitas das vezes a culpa é do contexto dos alunos e esquecem-se daquilo que se passa dentro da
sala de aula e das dificuldades que os professores possam ter. Não pode ser tudo atribuído à família ou ao
aluno. Só que muitas das vezes é complicado para um professor dizer a um colega “Olha, se calhar a forma
como estás a dar a aula não é a melhor”, e a entrada na sala de aula nomeadamente para fazer a supervisão.
Esta ainda não é uma atividade enraizada nas escolas, ainda é vista com muita desconfiança pelos docentes.
E quando nós desenhamos com os interlocutores uma atividade que tenha a ver com a supervisão, passa a
ter, entre aspas, o selo da inspeção. Será muito mais fácil para os interlocutores e para a direção, ao
explicarem o Plano a todos os docentes, conseguirem introduzir essas alterações. Por isso nós nestes anos
todos em que fazemos a atividade, nas diversas intervenções, conseguimos ver que os próprios
interlocutores, quando nós fazemos a segunda e a terceira visita, se mostram satisfeitos porque dizem assim:
“Agora já conseguimos entrar na sala de aula, já conseguimos fazer a supervisão. Não fazemos só ao nível
dos documentos”, que é o que é normal o coordenador de departamento fazer nas escolas. Já conseguem ir
às salas de aula, fazem grelhas de observação juntamente connosco, coisas muito simples e o que nós
dizemos sempre é: a primeira vez que fazem supervisão em sala de aula, não vão ver se o professor dá bem
matemática ou se o professor dá bem português, vão primeiro ver a interação que tem o professor com o
alunos e o aluno com o professor, o tempo da aula… Se começarem por aí será, depois, muito mais fácil.
Porque um professor é como nós fazermos um texto, escrevemos um texto com um erro e nunca mais o
vemos porque pensamos sempre que está bem. É preciso vir outra pessoa para o ler e o detetar logo à
primeira. Um professor pode estar a dar uma aula e cometer sempre os mesmos erros. Por isso é que a
supervisão é muito importante. Muitas vezes o diretor também tem dificuldades em fazer alterações dentro
da organização, mas a partir do momento em que diz que foi a inspeção que esteve na escola e que se
decidiu fazer assim, será mais fácil. E é essa a mais valia desta atividade porque, por vezes, valida aquilo
que a escola já queria fazer, mas que não tinha força porque os obstáculos e as resistências dos professores
a que entre alguém na sua sala, que vá ver uma aula sua, ainda é muita. Aos pouco temos conseguido que
quase em todas as equipas que trabalham nas escolas haja melhorias nos processos de supervisão. O
problema não pode ser sempre de fora, não é sempre dos outros e isso, infelizmente, ainda se ouve muito…é
da família, são os bairros, o aluno não quer estudar, o aluno não se interessa e a culpa nunca é nossa…
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- Durante estas intervenções a equipa de inspetores tem disponibilidade para ouvir os outros professores ou
trabalham apenas com os professores interlocutores?
- Trabalhamos só com os professores interlocutores.
- Em nenhum momento têm espaço de abertura para ouvir os restantes docentes?
- Essa questão não faz parte da metodologia, mas mesmo que houvesse essa disponibilidade, é impossível.
Esta atividade de acompanhamento é de tal forma intensa que não tem muito por onde receber o contributo
de outros professores. Como eu lhe disse, nós começamos com a reunião com a direção já lemos,
anteriormente, os documentos. Já lemos o plano de melhoria, verificamos que tipo de ações têm definidas
no plano de melhoria e, juntamente com a direção, definimos as ações onde temos de incidir. Depois vêm
os professores: à tarde, se forem dois grupos, só falamos com um. No segundo dia, de manhã, já estamos a
falar com outros dois grupos porque de tarde temos de receber o primeiro (que tivemos com eles no dia
anterior). E depois, no 3.º dia, voltamos a estar com os dois e, de tarde já estamos a acabar. Com o número
de dias que tem a atividade e com o trabalho intenso principalmente dos docentes da escola…porque nós
temos noção de que, naqueles 3 dias, os professores que estão connosco, ou trabalham noite fora, ou o
diretor consegue liberta-los de algumas aulas através de permutas. É um trabalho muito intenso. Eles têm
de desenhar um plano de um dia para o outro para depois o entregarem. Nós fazemos com eles os ajustes
que achamos que são necessários, eles voltam a trabalhar no plano para apresentarem a toda a gente no
último dia. E, depois, nós também apresentamos no geral, a quem estiver na reunião final, a quem o senhor
diretor achar por bem que esteja presente, o próprio plano. Não há margem para ouvir outros professores.
Depois também ia mexer muito mais com a dinâmica da própria escola porque estes interlocutores não vão
dar as aulas que provavelmente teriam de dar. Alguém tem de o substituir. Se fossemos ouvir mais docentes
ainda era pior para a dinâmica da escola, mas a questão nem é por aí. É: não há tempo para ouvir mais
ninguém. O tempo pode parecer muito, mas o trabalho que é necessário produzir não abre espaço para que
se possam ouvir mais professores.
- Para além do foco que é dado à supervisão consegue identificar alguma fragilidade que seja comum às
escolas?
- O maior problema é sempre nos resultados de português e matemática. O que é identificado é por aí. E
porque é que são esses que são identificados? Porque são normalmente esses os dos exames. Chegam ao
nono ano e os alunos fazem exame de português e matemática e por isso há uma preocupação grande por
parte das direções e dos professores com os resultados de português e de matemática. As ações que são
desenvolvidas, muitas vezes passam por essa área da matemática e do português e por isso é que lhe disse
há pouco, quando é detetado um problema no português, tentamos que a escola perceba que não é no 5.º ou
6.º ano que se vai fazer alguma melhoria, isso já tem de vir de trás. Por isso é que eu há um bocado referi o
problema da leitura e da escrita onde sugerimos que esse problema seja trabalhado desde o pré-escolar
porque se os problemas já vêm daí… Por isso é que nós tentamos sempre que quando se desenvolve alguma
ação em determinada área que ela seja vertical, que não seja só circunscrita a determinado ano, mas que se
tente perceber que o problema vem desde o pré-escolar até ao secundário. Nós fazemos esse trabalho junto
dos interlocutores. Se sistematicamente, ano após ano, os alunos revelam problemas de aprendizagem a
matemática no 5.º ou no 6.º ano, o que é que pode estar mal? “Vocês conhecem o programa do 1.º ciclo de
matemática? Se calhar nem o conhecem. Se detetam que os alunos, sistematicamente, apresentam
problemas a esta área, juntamente com os colegas do 1.º ciclo têm de dizer assim: “Sistematicamente os
alunos chegam ao 2.º ciclo ou 3.º, com este problema identificado. Vejam o que é que podem melhorar ou
alterar no 1.º ciclo para que este problema detetado aqui em cima já não se verifique””.
- E isso já é um impulso grande ao trabalho colaborativo entre docentes que também é um campo bastante
abordado nesta atividade. Sente que com o AAE esta questão fica reforçada?
- Eu penso que sim e isso verifica-se quando vamos na última intervenção. Nós continuamos a assistir, nas
escolas, a barreiras entre o 2.º ciclo e o 3.º quando estamos a falar de profissionais que trabalham no mesmo
sítio. Percebe-se, quando há estas barreiras nos professores do 1.º ciclo para os do 2.º e 3.º porque nem
trabalham no mesmo local. Agora quando trabalham no mesmo edifício… Mas ainda continuamos a ouvir
alguns professores a dizer “Pois “eles”, no 2.º ciclo…” e se calhar estão todos os dias com o professor,
colega, e não fazem este tipo de trabalho de articulação. Cada um fica no seu ciclo apesar de conviverem
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diariamente no mesmo espaço. A ideia que tenho relativamente a isso é que sim, que esta atividade tem
contribuído para que esse trabalho em equipa e a própria monitorização têm sido reforçadas.
- Sente que os professores estão mais abertos ao trabalho colaborativo ou à supervisão da prática letiva?
- Penso que estão mais abertos à colaboração. Na supervisão continua a haver alguma resistência.
- Quando vão às escolas, no âmbito desta atividade, a equipa de inspetores costuma ir às salas de aula?
- Não, não. A metodologia desta atividade não contempla o ir ver aulas.
- Achava importante?
- Como eu lhe disse há pouco esta atividade, o que pretende fazer é induzir boas práticas, não é uma
atividade…. Ir ver aulas já passaríamos a outra, se calhar, a outro âmbito. O que se pretende mesmo é que
sejam induzidas boas práticas e que a escola perceba que tem este empurrãozinho da nossa parte, mas o que
se pretende é, essencialmente, que seja a escola, por ela, a conseguir corrigir os problemas que tem. E
repare, a partir do momento em que nós temos os novos normativos (o 55, o 54 e o perfil), esta atividade,
tendo em conta aquilo que vem neles e se a escola os seguisse, se calhar esta atividade nem era necessário
existir porque a metodologia que nós usamos vai muito ao encontro daquilo que… Quer dizer, já existia
antes dos novos normativos, mas a metodologia que nós usamos e se fizermos o cruzamento com estes
novos normativos, facilmente se percebe que se a escola conseguir pôr em prática aquilo que está, esta
atividade se calhar deixaria de fazer efeito. Por isso, penso que se as escolas se apropriarem bem dos
normativos e isso vai demorar um tempo…a apropriação destes novos conceitos ainda vai demorar algum
tempo. Quando nós nas escolas questionamos o que é que eles entendem sobre aprendizagens essenciais e
sobre o que é o perfil do aluno, ainda há muitas dificuldades em entender como é que isso depois se cruza
com os programas. Vai demorar uns aninhos como demoraram alguns normativos. Se nós formos ver o que
antecede o 54, o 3 de 2008, foram precisos uns anos para que ele fosse apropriado pelas escolas.
- No final de cada uma destas intervenções a equipa de inspetores, em conjunto com os professores
interlocutores, fazem um ponto da situação, ajustam o que têm de ajustar e depois como é que o feedback
e as conclusões a que se chega nesses encontros, chegam à restante comunidade educativa? É da inteira
responsabilidade dos professores interlocutores e dos diretores das escolas ou a inspeção também tem
responsabilidades na disseminação das conclusões?
- É da responsabilidade da escola. Nós terminamos o ciclo na 3.ª intervenção e não há mais nenhuma ação
subsequente. É da responsabilidade da escola, da direção, fazer essa divulgação pela comunidade educativa.
- A inspeção nunca sabe se essa divulgação é feita ou não?
- Não, para a comunidade não, não sabemos.
- A escola dá algum tipo de feedback à IGEC sobre o impacto da atividade?
- Não. Quando o programa termina há as conclusões do período que durou a atividade. Até ao ano passado
estava circunscrito a janeiro/fevereiro, julho. E agora está quase um ano civil, janeiro, novembro, logo,
quando termina a atividade, há as conclusões. Se surtiu efeito, não surtiu efeito, o que se pode melhorar e
o que não se pode melhorar. Fica o nosso contributo junto dos interlocutores para que a escola, a partir daí
aja de acordo com aquilo que está definido no programa. Agora, não há qualquer controlo da nossa parte
para verificar se a escola continua ou não a implementar as medidas que foram definidas porque nós já
tivemos casos, e isso ainda acontece com alguma frequência, que dizem assim: “Nós para o próximo ano
letivo vamos alargar este programa a mais turmas, a mais anos, porque achamos que tem tido sucesso”, mas
depois nós não vamos verificar se eles realmente fizeram isso ou não.
- Passamos agora para a relação que se estabelece entre a comunidade educativa com que têm de lidar e os
inspetores. Que sentimentos identifica serem vivenciados pelos professores e pelos diretores com quem
trabalha?
- As reações não são iguais em todas as escolas. Na maior parte das vezes, a ideia que tenho é a de que a
direção gosta muito que nós vamos fazer esta intervenção porque já detetou os problemas e veem ali a
inspeção como um aliado para que, como referimos há pouco, possa ter efeito aquilo que eles pretendem
fazer, para ver se conseguem quebrar algumas resistências. Na maior parte das vezes é isso que temos visto,
a direção fica satisfeita com a nossa ida para fazer esta atividade por que veem ali uma forma de “Olha, não
temos conseguido alterar o rumo dos acontecimentos, pode ser que com a inspeção por trás seja mais fácil
mudar mentalidades”. Relativamente aos interlocutores, o primeiro impacto para eles é de ficarem um
bocado assustados pelo volume de trabalho que têm de produzir, e depois, quando vamos negociando as
626

diferentes ações, eles como já conhecem a escola, como já conhecem os colegas, ficam sempre um
bocadinho renitentes sobre algumas achegas que nós vamos dando relativamente a algumas ações. Esta é a
primeira impressão, eles muitas vezes dizem assim “Ah e tal, porque é que não vamos fazer àquele ano
letivo ou àquele”. Eles quando nós falamos num ano começam logo a pensar em quem são os professores.
E então, pelas expressões que eles fazem, verificamos logo que pode ser mais difícil ir por esse ano letivo,
mas aí é mesmo por esse que nós tentamos começar. Tanto que, quando nós colocamos os responsáveis por
cada uma das ações o diretor está sempre presente. Apesar de o trabalho diário ser feito, normalmente, com
dois professores para cada uma das ações (por norma, não quer dizer que seja sempre), o diretor está sempre
implicado. O diretor é o primeiro interlocutor de cada uma das atividades, cabe-lhe a ele fazer o trabalho
seguinte. Não é o professor que vai chegar ao pé dos seus colegas e dizer “Agora é para fazer isto”. Terá
de ser o diretor a fazer esse trabalho. O primeiro momento para os interlocutores é um bocadinho assustador
pela quantidade de trabalho, mas depois, na 2ª intervenção já os achamos muito mais libertos, já perceberam
que estão a ter alguns resultados e muitas vezes são eles próprios que querem fazer mais e querem abrir o
leque. Por exemplo, se falarmos da supervisão, eles acham que já conseguem ir um bocadinho mais à frente,
já conseguem abranger outras disciplinas. Muitas das vezes esta equipa produz vários documentos:
melhoram alguns que a escola já tenha ou criam outros novos e depois partilham-nos, através de uma base
de dados, por todos os departamentos e eles próprios depois dizem-nos, na 2ª ou 3ª intervenção que há
professores de outras disciplinas que também gostariam de adotar aquela metodologia aplicada às aulas
deles. Primeiro ficam um bocadinho amedrontados os interlocutores: primeiro com o trabalho e depois com
aquilo que terão de fazer junto dos colegas. Numa segunda intervenção já sentimos o ar mais desanuviado,
já sabem que quando nós lá estamos têm muito trabalho, mas que a primeira pedra já foi partida. E depois,
quando termina, verificamos que, tirando raras exceções que também há, eles ficam satisfeitos porque
também reconhecemos o trabalho deles e o próprio pedagógico e tudo. E vemos que têm vontade de
continuar o trabalho mesmo depois de nós irmos embora. Nós temos verificado que é muito importante a
escolha dos interlocutores porque eles vão ser a face visível deste programa mais até do que o diretor apesar
do diretor ter que fazer esta ponte, ter de ser ele a dizer aos restantes professores que durante este tempo
terão aquele programa de acompanhamento. Se não houver os interlocutores que tenham essa capacidade
de mobilização dificilmente se consegue que a atividade tenha sucesso. A escolha tem de ser muito
criteriosa.
- A equipa de inspetores mantém-se ao longo das 3 intervenções?
- Sim, mantém-se, a menos que haja algum problema grave.
- Já lhe aconteceu ir a uma escola no âmbito de uma atividade de AAE e ter de voltar a essa escola no
âmbito de uma ação de controlo ou de avaliação?
- Por norma não acontece. Pode acontecer se for uma queixa. Pode acontecer, por exemplo, como agora é
o ano civil todo, já passa de um ano letivo para o outro, poderá, eventualmente, numa da escola que esteja
ainda com essa atividade porque eu neste ano fiz 3. Poderá nessas 3 escolas ser feita uma atividade de início
do ano letivo, que é a da organização do ano letivo…poderá. Eu não faço a distribuição de serviço e não
tenho essa certeza, mas eu acho que há o cuidado para que não se vá à escola fazer mais do que uma
atividade. Poderá é surgir uma ação inspetiva, um processo de inquérito, um processo disciplinar.
- Como é que, enquanto inspetor, gere a quantidade de tarefas tão distintas que tem de assumir no âmbito
destas atividades de natureza tão diferenciada?
- Não é fácil. Não é fácil porque ainda há pouco estivemos a fazer uma avaliação externa e, entretanto,
depois tive de pegar novamente nuns processos disciplinares e depois tenho de os reler todos outra vez
desde o início. Quando temos uma atividade, lá voltamos a ter de ler a documentação toda da escola. Não
é fácil desligar de uma atividade para outra. E também é assim, a inspeção não faz todas as atividades, isso
também seria impossível. Cada um de nós faz várias atividades, mas não faz as 14 ou 15 ou 16 que tem a
inspeção.
- Achava importante haver uma separação de recursos humanos separando os que estavam mais
direcionados para o acompanhamento e as questões pedagógicas e outros mais direcionados para avaliações
externas e ações de controlo?
- Não. Não porque está tudo interligado. Quando fazemos uma avaliação externa não é um
acompanhamento, mas a leitura que fazemos aos documentos é idêntica. Quando estamos a preparar uma
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atividade de AAE, a forma como eu leio os documentos da escola é idêntica à forma como os leio quando
vou fazer uma avaliação externa, é transversal. Eu penso que não devemos fazer essa separação porque
através do acompanhamento, da avaliação e do controlo temos uma visão mais alargada daquilo que é a
escola enquanto organização. Se estivessemos só com as atividades de acompanhamento depois haveria
alguns aspetos da organização da escola que nos iriam escapar. É por isso que faz sentido nós continuarmos
a trabalhar sobre estas três áreas. Quando eu faço uma atividade de controlo, por exemplo, acabamos por
ver como está organizada a escola e isso faz sentido para depois quando faço uma atividade de
acompanhamento.
- Identifica efeitos negativos decorrentes desta atividade?
- Olhe, esta atividade…não lhe chamo negativos porque eu penso que se formos a ver a forma como
termina, terá muitos aspetos positivos e negativos. Provavelmente se ela se iniciasse antes do início do ano
letivo para que fosse possível a escola organizar a distribuição de serviço… Porque nós dizemos assim:
“vamos propor junto da escola a observação de aulas e a observação será entre pares pedagógicos: eu vou
observar a sua aula e para a semana você vai observar a minha”. PU seja, tem de haver aqui tempos comuns
porque se não é impossível. E, muitas das vezes, quando vamos fazer a primeira intervenção, os horários já
estão feitos há muito tempo. Já estão feitos desde julho do ano anterior. Portanto, se a atividade fosse
pensada para que a primeira intervenção fosse para junho ou julho e fosse definido aquilo que se iria fazer
a partir de setembro, os horários já poderiam ser organizados dessa forma. Esse é um dos aspetos que eu
acho que poderiam melhorar, mas não lhe chamo negativo. Relativamente à forma como ela está estruturada
penso que não mudaria muita coisa. O que eu acho é que tendo em conta os normativos, cada vez mais
aquilo que nós vamos propondo em conjunto com os interlocutores, a escola deverá fazê-lo sem ser com a
nossa ajuda. No ótimo esta atividade daqui por um ano ou dois nem faria sentido existir.
- Pronto, não sei se quer acrescentar alguma coisa…
- Não.
(…)
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Apêndice 14: Transcrição da entrevista realizada a Ic
3 de junho de 2019 | 11:30
(…)
- Começava por lhe pedir que me falasse do seu perfil profissional: habilitações académicas, área de
formação, tempo de serviço na inspeção e tempo de serviço de docente no caso de ter passado por esta
experiência… Portanto, pedia que me desse um panorama geral sobre as suas características enquanto
profissional.
- Em termos de docência, eu comecei a lecionar 1986 como professor de educação física, sou licenciado
em educação física e estive apenas como docente passando por aqueles cargos de representante de
disciplina, membro do Conselho Pedagógico… Em 93, se não me engano, fui vice-presidente do Conselho
Diretivo. Depois passei a presidente do Conselho Diretivo, depois presidente do Conselho Executivo, fiz a
instalação de um agrupamento como presidente da Comissão Instaladora e, depois, fui mesmo presidente.
Na altura era presidente de um Conselho Executivo de um agrupamento. Fiz a transição para o novo modelo
de gestão e, entretanto, em 2008, ao fim de 13 anos na gestão de uma escola ingressei na IGEC. Estive 4
anos em Lisboa e depois, desde há 7 anos que estou cá no Porto.
- Mas continua a fazer intervenções no terreno?
- Faço intervenções, mas faço menos. Faço desde que tenha disponibilidade.
- Considera que este trabalho de inspetor é um trabalho reconhecido pelos professores e pelos diretores
como um trabalho de prestígio? Sente isso?
- É assim, depende muito das pessoas. Há escolas onde temos um feedback bastante positivo, mas também
temos situações onde o feedback não é tão positivo. Mas de uma forma geral sim, temos tido bons feedbacks
e boas avaliações porque nós também solicitamos depois às escolas a avaliação das nossas intervenções.
- Vamos agora passar para a atividade de Acompanhamento da Ação Educativa (AAE) de forma particular.
De que forma é que a inspeção se prepara para uma intervenção deste âmbito?
- No AAE, apenas?
- Sim, sim.
- Primeiro há uma seleção das escolas. Neste caso, nos últimos anos, já mudou um bocado: surgiu primeiro
como resultado da avaliação externa das escolas onde as escolas que tinham uma avaliação menos positiva
eram acompanhadas no âmbito desta intervenção. Entretanto, como o 2.º ciclo da avaliação externa
terminou e tivemos um período em que estivemos a preparar o 3.º ciclo, não houve intervenções no âmbito
da avaliação externa das escolas, e foi feita a seleção das escolas em função dos resultados académicos dos
alunos. Portanto, é feita a seleção das escolas com base nisso. É feita uma reunião de preparação, há uma
equipa de coordenação nacional e equipas de coordenação regional. A equipa de coordenação nacional
reúne com coordenadores regionais a quem chamamos interlocutores. Estes elaboram o programa de
intervenção e, depois, são feitas reuniões regionais com os inspetores, com base naquilo que é o guião da
intervenção.
- Antes de irem para uma primeira intervenção é costume a equipa de inspetores fazer uma análise dos
documentos oficiais e estruturantes do agrupamento, certo?
- Sim, dos documentos estruturantes e dos resultados dos alunos, em particular os relatórios das provas de
aferição.
- Considera que estes documentos apresentam uma imagem clara da escola? Apresentam uma imagem
próxima do real?
- Isso também depende muito. É a mesma situação, depende sempre um bocado. Normalmente as pessoas
com quem nós trabalhamos nas escolas são pessoas que estão diretamente ligadas às ações de melhoria e aí
sim, essas pessoas conhecem a realidade. Muitas vezes não têm a visão externa que nós temos, ou seja, nós
conseguimos dar contributos muito pelo facto de vermos a escola externamente. Eles vivem os problemas
no dia-a-dia e as situações que eventualmente são importantes, podem ser esquecidas. Mas de uma forma
geral, as pessoas com que nós trabalhamos diretamente, conhecem os documentos, muitas vezes não da
forma que nós consideramos que seria mais correta.
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- Que desafios é que associa a esta atividade?
- Têm, essencialmente, a ver com aquilo que a escola pode aproveitar da nossa intervenção. Portanto, esta
intervenção tem muito a ver com uma forma estratégica de desenvolver ações em função dos problemas
que são detetados. Portanto, nós quando chegamos à escola vamos analisa-la com base na análise dos
documentos e dos resultados, aquilo que são, digamos, os problemas principais. E, em função disso, vamos
desenvolver determinado número de ações. Essas ações implicam uma dinâmica que as escolas não estão
muito habituadas a ter como a monitorização desde a primeira fase de implementação e depois todo o
acompanhamento e avaliação ao longo do processo. Aquilo que nós julgamos que pode ser um problema
terá a ver com a escola poder aproveitar a metodologia e generalizar a metodologia para as restantes ações
que a escola desenvolve.
- Considera que a formação que os inspetores têm (inicial e contínua) é adequada às exigências do trabalho
que têm de desempenhar?
- Adequada é, agora pode ser sempre melhor. Naturalmente que todos nós precisamos sempre de formação.
Todos nós já nos temos formado em função das novas exigências que vão surgindo ao nível da educação.
Naturalmente que haverá sempre outras formações que seriam úteis, mas têm sido adequadas.
- O que é que sente quando tem de intervir, por exemplo, no âmbito de um problema de matemática ou de
português quando a sua formação inicial é a de educação física/desporto?
- Nós não temos tido esse problema porque é mais uma questão da metodologia a implementar nas ações
de melhoria do que ao que se refere às questõescientíficas da própria disciplina. Ou seja, se nós analisarmos,
por exemplo, os relatórios das provas de aferição vemos no caso da matemática quais são as dimensões que
os alunos têm mais dificuldade. Nós vamos investir nesse problema. Nós fazemos um acompanhamento
dessa intervenção com uma metodologia que está subjacente a esta atividade.
- Considera que estes professores interlocutores são os mais adequados?
- Nem sempre, nem sempre. Já tivemos casos em que sim, excelentes professores. E outros que não estavam
tão sensíveis a uma intervenção externa para aquilo que é o trabalho deles dentro de sala de aula?
-Como é que se gere esse problema?
- Sempre a tentar, de uma forma cordial e sem ferir suscetibilidades…
- Não há a possibilidade de o diretor alterar os interlocutores?
- Poderá, só se houver algum problema assim muito grave porque caso contrário não. Vamos tentando que
o professor colabore e seja sensível àquilo que é a nossa metodologia de intervenção.
- Que perceção tem sobre a participação dos outros professores?
- Depende muito do interlocutor. É fundamental a capacidade que o interlocutor tem de ter numa
intervenção mais próxima dos atores que vão desenvolver a ação. Essencialmente é isso, tem muito a ver
com o perfil desses professores interlocutores.
- Na elaboração do Programa de Acompanhamento - na definição dos caminhos a seguir para que se
ultrapassem as dificuldades, têm em atenção o contexto social e económico da escola?
- O contexto sim, é sempre analisado. Aliás, nós não conseguimos, mesmo ao nível dos resultados, nunca
analisamos os resultados académicos dos alunos sem estarmos com uma ligação próxima ao contexto.
- Que tipos de problemas poderão estar associados ao contexto? O contexto pode ser um entrave ao sucesso
das medidas?
- Repare, os resultados académicos não estão isolados do contexto. Aliás, têm uma ligação muito direta
com o contexto socioeconómico dos alunos. Aliás, as escolas que nós intervencionamos têm maus
resultados porque o contexto não é favorável às aprendizagens daí que a nossa intervenção tenha sempre
em consideração o contexto socioeconómico, as dificuldades são naturais. Aquelas intervenções que
exigem uma ação que tenha a ver com a situação do apoio das famílias poderá, em contextos mais
desfavoráveis, ser mais difícil. De resto, o contexto não pode ser de nenhuma forma esquecido.
- As fragilidades e os problemas que são trabalhados em cada um dos agrupamentos são, normalmente,
conhecidos pelos professores/diretores ou constituem surpresa?
- As fragilidades de cada uma das realidades são conhecidas naquele momento, no momento em que
estamos a analisar os documentos ou mesmo os resultados dos alunos. Embora com resultados mais fracos,
os problemas não têm de ser os mesmos. Podem ser de dimensões diferentes.
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- Exato, o que lhe pergunto é se os interlocutores já conheciam os problemas que são tratados ou se
constituem surpresa…
- O ideal era que já tivessem identificado os problemas, mas nem sempre isso acontece. Esta intervenção
deveria partir de um problema que a escola já tivesse detetado, mas isso nem sempre acontece. Chegamos
lá e, na verdade, ou o problema não é conhecido por aquele interlocutor específico ou mesmo a própria
escola ainda não o tinha identificado como problema. Mas o ideal seria a escola já o ter identificado.
- Para além do contacto com os professores interlocutores, a equipa de inspetores tem algum espaço e
abertura para ouvir os restantes professores da escola?
- Não está previsto na metodologia. Não quer dizer que, caso fosse necessário, em termos de espaço nós
não tivéssemos espaço para isso. Comigo nunca aconteceu, nunca houve essa necessidade.
- O foco desta atividade recai muito sobre algum problema que se repita pelas várias organizações ou varia
muito?
- O programa tem várias dimensões e eu penso que, não vou dizer que cabe nas várias dimensões, mas,
eventualmente, as situações de indisciplina e problemas no âmbito da matemática serão as mais frequentes.
Talvez, mas sem garantir.
- Duas dimensões que são bastante focadas por esta atividade têm que ver com as dinâmicas de supervisão
e com o trabalho colaborativo. Considera pertinente que a equipa de inspetores faça também a supervisão
da prática letiva?
- Não está previsto nós fazermos. Em termos de sala de aula esta intervenção não está prevista desse modo,
noutras atividades sim. Nesta metodologia não está previsto.
- Achava importante que a supervisão fosse realizada pela equipa de inspetores também?
- Acho que houve uma fase em que muitas ações iam nesse sentido, no âmbito da supervisão em sala de
aula. Isso com a perspetiva do desenvolvimento profissional dos professores, sim. Penso que ultimamente
já não têm ido tanto nessa direção. Daquilo que é a minha experiência nesta atividade, nós nunca
propusemos ações nesse âmbito. Não fazia sentido o inspetor estar a assistir às aulas, acho que não fazia
sentido.
- Parece-lhe que os professores estão abertos a que a supervisão da prática letiva faça parte do seu dia-adia?
- Sim, a partir do momento em que o estigma da avaliação do desempenho passe, penso que sim. Se há uns
anos atrás isso era mais difícil, agora já não se tem sentido tanta resistência. Nós temos várias atividades
quer de acompanhamento, quer de avaliação onde temos observação de prática letiva e não temos tido
qualquer reação negativa por parte dos professores. Eu penso que já é de senso comum que sem esta
atividade de observação da prática letiva, mais difícil é o desenvolvimento profissional, por isso os
professores estão naturalmente abertos.
- Outro fator que também é muito reforçado nesta atividade é o trabalho colaborativo entre docentes. Parecelhe que após uma intervenção de AAE, o trabalho colaborativo é reforçado?
- Sim. Aliás, para o desenvolvimento de todas as ações que propomos em conjunto com os professores
interlocutores, a base de trabalho é o trabalho colaborativo. É sempre o trabalho colaborativo. É sempre
reforçado. Não tem de haver uma ação específica sobre trabalho colaborativo…
- De que forma é que as conclusões a que a equipa de acompanhamento chega são transmitidas à restante
comunidade educativa?
- Nós fazemos uma avaliação final onde os interlocutores fazem uma apresentação de todo o trabalho
desenvolvido e depois também fazemos a apresentação daquilo que será o nosso relatório, a nossa análise
sobre o trabalho que é desenvolvido na presença do diretor e dos elementos da direção ou de quem ele achar
conveniente, e dos elementos do conselho pedagógico. Agora, depois disso, o impacto que isso tem, as
dinâmicas das diferentes organizações dependem muito das lideranças. Apesar de nós sentirmos que
poderia ter maior impacto, mas depende muito mais de quem lá está, do tipo de liderança que temos.
- E o contrário, a escola dá algum tipo de feedback à IGEC, quando termina a atividade?
- Não lhe posso dar a certeza disso, mas das intervenções que eu fiz não tive qualquer feedback sobre o
impacto. Agora que isso é importante, mas que não é suficientemente trabalhado, não. Nós não temos bem
a noção do impacto que a atividade tem.
- Mas a IGEC envia para a escola um questionário…
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- É mais um questionário de satisfação.
- É o único feedback que é dado pelas escolas?
- Sim, neste momento não conheço outro.
- Por parte de quem é que esse questionário é respondido?
- É enviado para a direção e eu acho que a direção depois vai solicitar o apoio dos interlocutores.
- O questionário é anónimo?
- Esse questionário é feito pelo Surveymonkey, é feito através de um link e não tem lá a identificação.
- Passamos agora para o campo das relações que se estabelecem entre os vários atores. Que sentimentos é
que lhe parece que são vividos e sentidos pelos professores e pelo diretor quando vai às escolas no âmbito
desta atividade?
- Nós apresentamo-nos nas escolas sempre de acordo com as dinâmicas da escola, independentemente de
ser uma atividade de acompanhamento, de controlo ou de avaliação. Naturalmente que esta atividade não
tem aquela carga psicológica que têm as outras atividades e a partir do momento em que nós estamos lá.
Portanto, aquilo que eu sinto é que as pessoas, as escolas e os professores, não têm propriamente noção
daquilo que é uma atividade de acompanhamento ou de controlo. Eles vêm os inspetores e, havendo
inspetores, já se sabe… A inspeção tem sempre aquele peso e as pessoas não têm bem a noção daquilo que
é uma atividade de acompanhamento, de avaliação ou de controlo. Nós explicamos isso quando estamos
com as pessoas quer seja quando chegamos às escolas com a direção, quer depois com os interlocutores e
acho que essa barreira se vai desvanecendo ao longo do tempo. Até porque depois, como trabalhamos muito
em conjunto, acabamos por ter nós próprios um trabalho colaborativo na construção das ações.
- Que sentimentos acha que são vividos por esses professores?
- Ah, sim, sim… Portanto, depois de perceberem qual é o objetivo da intervenção, na generalidade, eles
têm uma boa reação à nossa presença.
- A equipa de inspetores que vai inicialmente mantém-se?
- Sim, só se, eventualmente, houver alguma situação que não o permita, alguma doença…de resto não,
mantém-se.
- E já lhe aconteceu ir a uma escola no âmbito de uma atividade de AAE e, pouco tempo depois, ter de
voltar à mesma escola no âmbito de uma atividade de controlo ou de avaliação externa?
- Não, no meu caso não. Eu não fiz muitas atividades de AAE, mas não voltei lá ainda.
- De que forma se gere esta multiplicidade de funções associadas à ação dos inspetores?
- Desde que começamos o nosso trabalho na inspeção que nos habituamos a fazer várias atividades relativas
aos diversos programas da IGEC . Nós conhecemos os objetivos de uma atividade de acompanhamento, os
objetivos do controlo e da avaliação e, naturalmente, são explicados à escola e depois gerimos em função
daquilo que é o modelo de cada intervenção.
- As relações que se estabelecem com as escolas variam de acordo com o tipo de atividade que vão
desempenhar?
- Não. Claro que há atividades que nós não temos um contacto tão direto com os professores. Temos mais
com a direção, mas de resto a relação é igual. Naturalmente que uma coisa é um acompanhamento e nós
trabalhamos em conjunto com os professores, quando é uma atividade de controlo nós não trabalhamos em
conjunto com os professores na verificação de uma determinada regra ou de algo…é cumprimento da lei,
ou cumpriu ou não cumpriu, nós vamos ver, o contacto é estabelecido prioritariamente com o diretor. Não
quer dizer que nós não coloquemos também uma perspetiva pedagógica nas outras atividades que
colocamos sempre. Aliás, a avaliação externa é um exemplo claro disso. Há sempre um feedback sobre
aquilo que são os vários aspetos que a escola deve melhorar.
- Quais são as metodologias utilizadas nas segundas e nas terceiras intervenções desta atividade?
- A metodologia acaba por ser uma continuidade. Na segunda intervenção nós vamos verificar o momento
em que está o desenvolvimento das várias ações, aquilo que é necessário ainda implementar. Naturalmente
que pode haver reajustes, ou não, ao modelo que nós tínhamos pensado inicialmente. Na última é feita uma
avaliação final e o impacto que teve na resolução do problema que foi detetado.
- Parece-lhe que o tempo do acompanhamento que está definido é suficiente ao enraizamento das alterações
que são propostas inicialmente?
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- Era bom que fosse, mas acho que não. Não são consistentes até porque a própria organização da escola
muda e, se mudam as pessoas que trabalharam connosco, perde-se, naturalmente. Se a escola não teve
capacidade de absorver a metodologia…
- Há alguma forma de garantir que isso não aconteça?
- Não, não. Vai um bocado ao encontro do que dissemos há pouco, depende muito da liderança e da
sensibilidade que a escola tem, do sucesso ou daquilo que eles poderão aproveitar da nossa intervenção.
- Depois dessa 3ª intervenção há mais alguma visita?
- Não, normalmente não. Eventualmente poderá haver noutro ano, se naquela escola as ações não tiveram
sucesso isso poderá pesar numa intervenção futura.
- De acordo com a documentação da IGEC e com a apresentação que é feita desta atividade, um outro
aspeto que também pretende ficar reforçado com esta atividade é a autonomia das escolas. Parece-lhe que
com o AAE a autonomia é reforçada?
- A autonomia é um exercício um bocado estranho porque a autonomia depende muito da escola porque se
a escola… Eu não sei muito bem em que âmbito se está a falar da autonomia mas a escola, se conhecer a
sua realidade, se desenvolver todo o processo de autoavaliação, se conhecer os seus problemas, se já
desenvolver estratégias e ações de melhoria, não será esta ação que vai incrementar essa autonomia. Eu
penso que, se é isso que quer dizer quando fala em autonomia da escola: ficar a conhecer melhor os seus
problemas e desenvolver estratégias adequadas, sim. Em termos de metodologia o AAE poderá otimizar o
trabalho para as restantes ações de melhoria que venha a desenvolver. Não sei se tem muito a ver com a
autonomia ou não.
- Pois, na apresentação da atividade que é feita pela IGEC fala-se de autonomia de uma forma geral, não é
especificada. Identifica efeitos negativos decorrentes desta atividade?
- Sim, identifico. As escolas normalmente estão assoberbadas de trabalho e este tipo de metodologia obriga
a que a escola e aquele conjunto de professores que vai desenvolver aquelas ações, intensifiquem ainda
mais o seu trabalho. Normalmente aquelas pessoas que os diretores nos indicam para trabalharem connosco
são pessoas que já têm outras responsabilidades na escola. Eu penso que o efeito negativo será esse: para
determinados professores haver uma sobrecarga de trabalho embora esse seja sempre uma situação que nós
temos sempre em consideração. Por isso é que dissemos há pouco que o objetivo é o de trabalharmos sobre
um problema que a escola já identificou, já está a trabalhar nele e a nossa intervenção tem o objetivo de
melhorar a dinâmica. Essa seria a forma de evitar criar uma sobrecarga de trabalho aos professores, nas
escolas.
- Faria alguma alteração ao atual modelo?
- Eu penso que as intervenções da IGEC têm todas uma altura, um momento. Chega-se a um ponto em que
tem de haver mudanças porque se não as escolas cansam-se e os próprios inspetores também se cansam de
fazer o mesmo tipo de trabalho. Naturalmente que tem de haver alterações. Essencialmente porque esta
atividade poderia ser otimizada se fosse realizada em conjunto com outras atividades de acompanhamento.
Ou seja, otimizar as várias atividades que nós temos no Programa de Acompanhamento.
- Dentro do Acompanhamento não há grande relações entre elas, é isso?
- Sim, não há relações. São muito estanques e deviam ser otimizadas e penso que se vai trabalhar nesse
sentido.
- Não sei se quer acrescentar alguma coisa àquilo que já foi dito…
- Não sei, veja se lhe falta alguma coisa….
(…)
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Apêndice 15: Transcrição da entrevista realizada a Id
21 de junho de 2019 | 15h
(…)
- Começava por lhe pedir que me falasse sobre o seu percurso profissional, a sua formação e habilitações…
- Eu sou professora do 1.º ciclo de formação de base e lecionei nesse nível de ensino mais ou menos ao
longo de 20 anos. Nesse período, estive ligada durante dois anos à educação especial. Mais tarde, ingressei
em Economia na UTAD e porque só havia o ciclo preparatório do curso, mudei para gestão agrária. Conclui
essa licenciatura e posteriormente fiz também o curso de Gestão. Depois, fiz o mestrado em Economia
Rural. Após conclusão dessa formação concorri ao ensino secundário e fui colocada no grupo da área da
economia, mas como, à data, estava ligada à educação especial fui obrigada a permanecer, uma vez que a
colocação na Educação especial tinha prioridade sobre todas as outras. Defendi a tese de Mestrado, numa
vertente mais sociológica, ou seja, tentei ligar a minha área de trabalho - a educação, ao desenvolvimento
económico, através da abordagem da implementação de um programa baseado numa diretiva da união
europeia, à data, o Rendimento Mínimo Garantido, agora designado de RSI. Assim, mergulhei na Educação
de Adultos. Portanto, isto significa que, ao longo da minha carreira como docente, conheci múltiplas facetas
do sistema. Estive no 1.º ciclo, conheci a educação especial, conheci o ensino recorrente, estive ligada ao
projeto do PIPSE (Programa Integrado de Promoção do Sucesso Educativo). Na génese deste programa,
era Ministro da Educação o Senhor Doutor Roberto Carneiro e tratava-se de turmas constituídas por alunos
marcados por um percurso de insucesso e em risco de abandono. Daí a importância da vertente já préprofissionalizante desse programa integrado no PIPSE. Isto significa que, de facto, da minha experiência
de vários níveis de ensino, tenho uma visão um pouco abrangente. Depois também estive muito tempo
como presidente de uma Associação de Pais e com presidente da União das Associações do concelho de
Vial Real, o que me deu a possibilidade de estar do lado dos encarregados de educação. Aliás, foi nessa
altura que se introduziu o modelo de autonomia e gestão, pelo qual se implementou nas escolas as estruturas
que conduziram ao modelo atual. Hoje, o Conselho Geral (na altura era as Assembleia de Escola) e,
portanto, estive na constituição desse órgão e fiquei com uma visão mais enriquecida. Depois, fruto de toda
essa carreira, decidi ser oponente ao concurso que abriu, salvo erro, em 1999. Candidatei-me, passei as
provas, e foi daí que passei a integrar a Inspeção-Geral da Educação onde estou, mais ou menos, há 19
anos. Isto será, traços gerais, aquilo que eu tenho feito, sempre muito ligada à educação. Já agora, esquecime de dizer outra coisa, eu fui formadora para o ensino básico na área da matemática. Portanto, também
dei formação a professores para a educação básica e o meu gosto por essa área do saber ligou-me à
Associação de Professores de Matemática tendo sido, inclusivamente, Presidente da Mesa da Assembleia
Geral a nível nacional. Nesse âmbito, participei em diversos debates, painéis e ações, ao lado de desatacados
membros da APM. Também estive ligada durante bastante tempo ao Movimento da Escola Moderna pois
partilhava de algumas ideias e sempre gostei muito de buscar novos saberes. Para poder fazer escolhas mais
informadas é preciso não falarmos só de fora, mas fazer parte das coisas para podermos optar. Mais ou
menos foi esse o meu percurso.
- A um nível geral, e englobando toda a IGEC e todos os inspetores, qual lhe parece ser a ideia que os
professores têm acerca do trabalho que desenvolvem? Sente que os docentes e os restantes sujeitos
educativos reconhecem prestígio aos inspetores da IGEC?
- Para mim é difícil responder e tentar generalizar. Acredito que haja de tudo. Eu não tenho a noção de que
os professores todos gostem ou todos desgostem. Acho que depende. Claro que há pessoas para as quais
nós não somos bem-vindos, claro que não. Agora também é verdade que muitas vezes nós vamos às escolas,
sobretudo com algumas atividades que fazem parte do Plano de Atividades, designadamente o
acompanhamento da ação educativa, o apoio tutorial específico, etc., que são ações com uma vertente de
acompanhamento, não têm tanto a ver com a verificação da normatividade e a fiscalização, e eu tenho a
noção que de facto, e quero crer, que os professores são sinceros ao dizerem que acham que são pertinentes
essas atividades. Ou seja, o que me parece e transparece das apreciações que vou tendo das escolas e do
feedback que, no final de cada atividade vamos tendo, é que os professores apreciam mais as Ações de
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Acompanhamento, aquelas onde nós damos algum suporte ao trabalho das escolas. Agora, é evidente que
a inspeção, na sua missão, não tem só essas ações. Há outras atividades que são mais complicadas e geram
sempre muita tensão e conflito. É disso exemplo a Ação Disciplinar. Mas isso também nos cabe a nós fazer,
não é? As escolas aí nunca veem como muito bom, não aceitam muito bem. Nas actividades de
Acompanhamento, acho que as escolas são mais recetivas. Por exemplo, nas Ações de Controlo, onde nós
temos de ir controlar, como na Organização do Ano Letivo onde temos de ver os horários, os critérios para
a distribuição de serviço…também é importante que isso se faça e que se vejam as opções gestionárias
tomadas por parte dos líderes das escolas. Seja como for, a impressão que tenho é de que as escolas nos
dizem sempre que é muito importante irmos às escolas, mas isso é quando nós desenvolvemos as atividades
com carácter de apoio, de acompanhamento, quando podemos induzir alguma reflexão e melhoria. Claro
que achamos que isso é pertinente, mas não é isso que vem cabendo na missão da inspeção porque para
isso há outras estruturas que podem assumir esse papel. E a própria escola, no caso de ter algumas dúvidas
e de ver que carece de informação, também tem os seus mecanismos internos de superar essas suas
dificuldades.
- Certo, vamos agora focar-nos no Acompanhamento da Ação Educativa (AAE) e sempre que eu me referir
“à atividade”, estou a referir-me a esta, está bem?
- Sim, sim…
- Começamos pela preparação da atividade. De que forma é que se prepara uma atividade destas?
- Nós temos instrumentos de trabalho antes de ir para as escolas realizar seja que atividade for. Há
instrumentos de trabalho que são pensados e definidos a um nível superior que normalmente cabe ao grupo
responsável pela implementação da atividade e, portanto, trazemos sempre orientações muito precisas. Até
para que se possam harmonizar procedimentos porque a inspeção atua sobre todo o território nacional e não
faz sentido que trabalhe cada um por si. Portanto, para harmonizar esses procedimentos, existem
instrumentos de trabalho. Quando são enviados para nós, e a inspeção faz esse trabalho, nós temos
elencados todos os procedimentos que devemos tomar. Como é evidente, antes de iniciarmos qualquer
atividade, nós temos de conhecer a escola através da consulta dos seus documentos. Que documentos? Os
documentos que são mais estruturantes: o Projeto Educativo, o Regulamento Interno da Escola, os Projetos
Curriculares, dependendo da atividade… Esta atividade, o AAE, por exemplo, está incluída num grande
projeto que é o Projeto de Ação Educativa e esse projeto de ação educativa tem a ver com o planeamento
estratégico da escola. Aliás, aqui um parêntese, antes de haver um Plano de Ação Estratégica das Escolas,
a inspeção já tinha levado a cabo esta ação que tem, no fundo, os mesmos pressupostos. Ou seja, a sua
filosofia vai beber e vai assentar nesse projeto e, portanto, nós temos de conhecer a escola e para isso
reunimos todos os documentos que a escola nos faculta, o que nos permite construir uma visão sobre a
escola e levantar dúvidas. Claro que depois, já levamos uma ideia e face, inclusivamente, ao que nos importa
ver - o plano que a escola traçou, que ações delineou para ultrapassar as suas fragilidades, etc., temos de
saber como é que as identificou, como é que as priorizou. A escola não pode fazer tudo de uma vez, tal
como nas várias dimensões da vida, temos de estabelecer prioridades. Portanto, o conhecimento do plano
e depois ligando isso tudo aos fatores de sucesso e insucesso que estiveram na base da identificação dessas
fragilidades nós temos de as conhecer e perceber. Depois induzimos a reflexão, tentamos negociar com os
interlocutores designados pelo(a) diretor(a) e que integram os painéis. Nós apresentamos a agenda e os
nossos propósitos, como é que a ação se vai desenvolver e, face a isso, reunimos 1.º com o diretor e depois
com os diversos grupos.
- Estes documentos que lhes são envidos antes da 1.ª intervenção espelham uma imagem clara da escola,
dos problemas e da realidade?
- A escola quando faz os seus documentos tenta traduzir neles os problemas que sente. De facto, depois
quando confrontamos isso com a realidade vemos que nem sempre estão em sintonia. Porquê? Primeiro
porque não sabemos muito bem quais são as representações que as escolas têm, mesmo os próprios projetos
educativos. Às vezes, existe aqui alguma tentativa de produzir documentos muito longos, pouco
estratégicos, onde não vem aquilo que é essencial. A própria escola vê-se confrontada com muita
burocracia. Esses documentos devem ser claros, que toda a gente entenda, que toda a gente queira ler, que
sejam acessíveis e que representem dados muito concretos, para depois se poder trabalhar a partir daí. No
fundo, para encontrarmos uma boa solução, temos de fazer um bom diagnóstico e às vezes esses
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diagnósticos não são claros e rigorosos nem assentam em dados objetivos. Mas existe uma tentativa de as
escolas priorizarem as suas ações que no terreno depois vamos ver como é que de facto se levam a cabo,
como é que se avaliam… O ponto de partida é sempre muito importante. O ponto de partida é a base. Será
que aquele problema é mesmo uma prioridade? Outra coisa que também costumo aperceber-me é que às
vezes se quer ser muito ambicioso, pôr muitos objetivos e muito longos, quer fazer-se muita coisa e depois,
quando acontece isto corre-se o risco de não se poderem operacionalizar e de não se atingirem os objetivos
a que nos propomos. Essa é uma dificuldade que se nota.
- Que desafios associa a esta atividade e à forma como é implementada?
- O que noto é que, de facto, quando induzimos alguma reflexão, quando pensamos sobre a forma como
poderíamos fazer isto, ou de que forma poderíamos operacionalizar determinados desafios colocados no
Plano de Ação Estratégica, nós queremos sempre uma coisa muito clara: que a escola entenda e, no fundo,
as pessoas que trabalham diretamente connosco, entendam aquilo que se pretende com este planeamento
estratégico. No fundo queremos que interiorizem este modelo para que, em futuras situações, o possam
aplicar se for pertinente. Ou seja, os objetivos que eles traçam têm de ser muitos claros, têm de ser concretos,
têm de ser realistas e tem de ser possível avaliá-los. E a grande dificuldade ao longo do planeamento e dessa
atividade é, de facto, apercebermo-nos da dificuldade que as escolas ainda continuam a demonstrar em
relação à avaliação daquilo que fazem. É habituarem-se, desde que é concebido determinado projeto, a
construir também um mecanismo que acompanhe e avalie a sua eficácia. Porque eu só posso implementar
uma medida se perceber que a forma como a vou acompanhar me permite fazer reajustes de modo a atingir
aquilo a que me propus. Esta dificuldade em se organizarem para acompanharem e verem o impacto das
medidas, isso é que é o mais difícil. Ainda temos algum espaço para crescer. Embora haja escolas que já
utilizam muito essa linguagem e começam a perceber, mas nem sempre estão arreigados alguns princípios.
É necessário flexibilizar alguns mecanismos de monitorização, isso é que eu acho que é uma fase
importante.
- Normalmente, quando vão às escolas vai uma equipa de 2 inspetores e atua em problemas muito
específicos. Considera que a formação que têm (os inspetores) – a inicial e a contínua é adequada à ação
que desenvolvem? Porque, por exemplo, um inspetor que seja de formação base das línguas e que tenha de
atuar num problema relacionado com a matemática…
- À semelhança daquilo que acontece com outras atividades, por exemplo, à semelhança daquilo que
acontece com avaliação externa, há questões que são transversais. Não importa perceber de português
concretamente ou perceber o programa ou como é que se poderia gerir esse programa (ou de matemática,
ou de físico-química) porque assim teriam de existir inspetores para todas as áreas. Não, isso não é possível
nem é viável, nem é isso que nos interessa. Por exemplo, quando se vai observar uma aula ou quando se
está a falar de um professor, nós sabemos quais são as características que tem de haver em determinado
ambiente. Quando vamos observar uma aula, por exemplo, que questões vamos ver? Como é que está
organizado o ambiente, o espaço, quais são as interações que se formam naquela aula, etc. São questões
transversais e isso tem de se verificar numa aula de inglês, numa de história… Nós temos é de ter ideias
sobre educação, sobre essa atividade, que objetivo é que estamos ali a prosseguir, e perceber se, por
exemplo, estamos a fazer uma ação focada, na questão da indisciplina, que mecanismos têm de ser
implementados, que atitudes podemos promover no alunos de modo a que não emirjam situações de
indisciplina e comportamentos que sejam indesejáveis. Não é com uma formação específica em
determinada área do saber que isso iria, ou não, influenciar a nossa performance. Portanto, no
desenvolvimento desta atividade, se tivermos a desenvolver ou a induzir uma reflexão em torno de uma
ação centrada no português, há questões que são mais gerais porque depois cabe ao docente desse grupo de
recrutamento, em concreto, saber como é que a vai implementar. Cabe ao professor, enquanto conhecedor
da sua área e da sua disciplina.
- Os professores interlocutores com quem trabalham diretamente e com quem traçam o Programa de
Acompanhamento já são da área onde vai ser trabalhado determinado problema?
- São sempre da área. Em princípio é assim, o senhor diretor designa quem é o interlocutor para aquela ação
concreta e que vai estar connosco. Em regra, um PA não tem mais do que duas, no máximo três ações.
Porque há muitas atividades específicas para desenvolver essas ações. Portanto, quando o diretor designa a
pessoa, sabe que é uma pessoa que tem o perfil adequado aquela função específica. Tem capacidade para
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liderar os colegas porque, em regra, não é um professor sozinho que vai desenvolver e vai colocar no terreno
e dentro das salas de aulas as medidas. Tem, portanto, de ser uma pessoa com algum perfil no sentido de
conseguir pôr uma equipa a funcionar, conseguir implementar determinada atividade junto dos colegas e
levar a bom porto todas as atividades da acção de melhoria. Depois, na sala de aula em concreto, a forma
como são desenvolvidas as atividades, aí sim, cabe a cada um.
- Da experiência que tem esses professores interlocutores têm sido bem escolhidos?
- Há de tudo também. Há interlocutores que desistem, que depois de serem designados pedem muito para
sair. Eu acho que a grande dificuldade que é colocada aqui é que quando os professores encaram esta
atividade como mais um acréscimo de serviço, a coisa não funciona bem. Quando encaram isso como um
“vou ter mais trabalho com isto”, tentam é escapar. Quando, por outro lado, veem que o tal modelo do
planeamento estratégico pode ser um modelo que pode trazer algum retorno em termos de aprendizagem,
que é uma mais-valia, aí eles acolhem isso e agarram o projeto e a atividade muito bem. E percebe-se
quando estamos perante uma situação ou perante a outra. Estamos perante a primeira situação de achar que
é um excesso de trabalho, quando se nota que não conseguem integrar as atividades que vão elencando e
elas aparecem de forma descontextualizada e que não têm nada a ver com o trabalho continuado que fazem.
Quando é assim, o processo morre. Isso aí não dá, não funciona e a avaliação não é positiva, não pode ser.
Quando, por sua vez, conseguem integrar este modelo e ver que podem trabalhar aquilo que já vinham a
trabalhar de uma maneria diferente, aí funciona melhor. Aí eles não veem isto porque não é um acréscimo
de trabalho, é uma forma diferente de encarar as mesmas situações e essa é a diferença. O que nós fazemos
passar é que se interiorizarem o modelo de planeamento estratégico e se virem que, dessa forma,
corresponsabiliza mais e tem um impacto maior, então não me parece que haja dúvidas em apropriarem-se
desse modelo e integrarem-no seu trabalho sempre. Isso é que era a via mais interessante de trabalhar. Se
fazem aquilo porque acham que alguém que os obriga a determinada ação, depois termina ali, não tem
grandes resultados. E há escolas nas duas situações.
- Quando trabalham de forma direta é com esses professores nomeados pelos diretores…
- Sim, e eles serão o elo de ligação ao trabalho de sala de aula dos colegas envolvidos em cada uma das
ações do PA.
- E que perceção tem sobre a aceitação dos outros colegas relativamente às decisões tomadas pelos
interlocutores?
- Isto vem no seguimento daquilo que lhe vinha a dizer. O que nós pedimos aos diretores é que designem
para interlocutor daquela ação concreta as pessoas que acham que se encaixam naquele perfil. Se ele
conseguir designar um docente que consiga mobilizar os colegas…porque isto aqui trata-se de passar bem
a mensagem e mobilizar os colegas, até porque já tem alguma empatia, consegue relacionar-se bem, etc., o
trabalho funciona de uma determinada maneira. Se, por outro lado, isso não acontecer, se se verificar que
esses requisitos não estão preenchidos… então não vai funcionar bem.
Uma ação concreta pode ter dois interlocutores, até pode ser três, ou mais. Aliás, o diretor é uma pessoa
que faz sempre parte de todas as ações, o diretor tem de estar sempre implicado. Aliás, depende também da
liderança de topo o êxito desta actividade.
- Mas quando é elaborado o PA, o diretor não está presente, ou está?
- É assim, o ponto de partida desta atividade é sempre o Plano de Melhoria que a escola já tem. Ou seja, já
existe um plano. O que nós tentamos fazer com esse Plano (e muitas vezes esses planos incorporam imensas
ações) é, em conjunto com eles e logo na primeira reunião, conversar e discutir, dentro daquelas ações que
já estão definidas, já foram escolhidas, aquilo que lhes parece. Quais são as ações que nós poderíamos, com
os professores, aprofundar? Vamos dar o exemplo do caso concreto de ações no âmbito do português e da
matemática. A equipa inspetiva pegando naquilo que já está feito e tentando sempre negociar (não queremos
ir lá impor nada porque já sabemos que não funciona e não vamos lá deitar fora o trabalho que já está feito,
e que a escola acha que são as ações que merecem ser implementadas e trabalhadas). Se, depois de feito
esse trabalho prévio com o diretor, chegarmos à conclusão de que são aquelas, com base em indicadores…
Se houver, por exemplo resultados, imagine que há uma determinada disciplina que tem resultados muito
maus, provavelmente isso merece um olhar mais atento e, se calhar, precisa de alguma ação para que se
possa promover o sucesso educativo. Portanto, essa ação deve precisar de uma atenção especial e, por isso,
irá incorporar o plano de ação. Se se chegar à conclusão de que é por aí que vamos, então esse é um trabalho
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negociado. Depois disso vamos partir para a análise mais detalhada e pormenorizada daquilo que já consta
no plano da escola e vamos ver como é que podemos aprofundar, como é que podemos melhorar. Podemos
discutir com eles estratégias, no fundo é refinar bem este processo. Sendo que, incorporamos sempre todas
aquelas fases, por exemplo, o comprometimento das pessoas, a quem se vai aplicar, a que alunos, a que
turmas? E porque é que foram escolhidos estes e não outras? Porque, de facto, o que nós queremos é induzir
a reflexão, não é fazer por fazer. É fazer de forma pensada. Eu faço por isto ou por aquilo e haver um
fundamento para essa opção. Outra parte importante é, por exemplo, a calendarização: quando é que as
coisas vão acontecer? Não pode ficar nada ao acaso porque se eu digo “Ah isso é para durante o 2.º período”,
um determinado professor pode entender que é no mês de março, outro no mês de abril e outro no de janeiro.
Nós temos de ser mais precisos e mais explícitos de modo a que toda a gente entenda aquilo que é preciso
fazer. Quem vai liderar cada uma destas ações tem de passar esta mensagem e os outros têm de o
acompanhar se não o trabalho não vai dar resultado. E é isto que nós tentamos aprofundar, ver como é que
podemos melhorar, que contributo cada um pode dar. Não basta definir essas coisas e dizer que é preciso
serem feitas, é preciso haver algum mecanismo para perceber se, de facto, no concreto, no terreno aquilo
está a ser feito como determinado. E esses são os tais mecanismos de acompanhamento para se ir sempre
monitorizando, esta é a dinâmica e a metodologia que a nós nos importa que a escola incorpore e interiorize.
Ao internalizar esta metodologia do planeamento estratégico, a escola pode adaptá-lo a qualquer outra
atividade ao longo do seu percurso.
- Quando estão a traçar estas estratégias e os caminhos a seguir para ultrapassar determinado problema, têm
em conta o contexto da escola?
- Sim, sempre. Até porque está definido que tem de se atender ao perfil da turma e dos alunos, para os quais
estão pensadas cada uma das ações. Não poderia ser de outra maneira, tem de ser contextualizado.
- Que tipo de problemas podem surgir e dificultar o alcance de um objetivo no que diz respeito ao contexto
da escola?
- A forma como estão definidas estas estratégias, ou a forma como nós vamos defini-las, sempre em diálogo
com os interlocutores…porque isto tem fases, tem 3 momentos ao longo do ano e, portanto, o feedback que
nos vão dando ao longo dos momentos depende do trabalho que foi sendo contruído e tem sempre em
atenção os alunos a quem se destina, as especificidades de cada um. O professor sabe que tem de criar o
ambiente, as condições, de acordo com a sua turma concreta. E isso é o trabalho do professor, já não cabe
à equipa. Agora quando nos dizem: “O aluno não reagiu”. Porquê? O que é que aconteceu? Esta avaliação
também tem de ser feita com os alunos. Aliás, nós fazemos sempre com que haja uma auscultação de
satisfação dos alunos no que diz respeito a estas actividades, que pode ser através de questionários. Em
regra, coloca-se logo num dos mecanismos de monitorização, saber o impacto que teve a ação, qual foi a
aceitação dos alunos, qual é o grau de satisfação que eles demonstram…
- E isso é no final das 3 intervenções?
- Em regra é conveniente que se façam ao longo do processo porque se for no final já não permite
reajustamentos, já está finalizado. Nós fazemos por implementar desta, claro que não posso responder por
colegas com quem não trabalhei, não sei se é assim a metodologia. Os alunos são sempre o ponto de partida
e o ponto de chegada, os alunos têm sempre de ser envolvidos nos processos porque não estamos a trabalhar
para, estamos a trabalhar com: não é para eles, é com eles. E são eles que trabalham. Claro que o professor
é um guia, um orientador e é ele quem promove o ambiente, mas é o aluno que está sempre no centro do
trabalho.
- Estas fragilidades que vão encontrando nas escolas repetem-se de escola para escola ou variam muito?
- Vai-se repetindo, por serem problemas comuns a muitas escolas, a indisciplina, o insucesso do português
e da matemática, às vezes, o ensino das ciências experimentais. Há uma dimensão pouco experimental que
se confere às ciências… Em matemática, em muitas vertentes, não é a matemática no abstrato, é um pouco
aquela capacidade de resolver problemas, de raciocínio, etc… E isso não tem de se aplicar forçosamente só
a matemática. A capacidade de desenvolvimento do sentido crítico é muito importante e pode desenvolverse em mais áreas e noutras disciplinas porque isto tem um aspeto transversal. Se eu estou interessada em
que o aluno seja capaz de resolver problemas, ele tanto os pode resolver a filosofia, como a português,
como a matemática. São, portanto, essas competências mais transversais que importa desenvolver. Aliás,
quando pensamos no perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória, não nos podemos esquecer disto.
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Em termos de português, às vezes não é só no português, é em várias disciplinas, mas é de uma importância
transversal a interpretação, o saber ler, a apropriação crítica. Também a descodificação de enunciados é
fundamental. Eu recordo-me de uma atividade centrada na filosofia ao nível de um 10.º ano. De facto os
professores, tornam-se mais exigentes quando se passa do básico para o secundário. E por outro lado,
quando chegavam ao 10.º ano, nem sempre percebiam se o aluno não dava respostas corretas porque não
sabia a matéria ou por não perceber as perguntas/enunciados. Aqueles verbos de comando, o aluno
desvaloriza um bocadinho e depois não respondem exatamente àquilo que o professor questiona. Mas não
é por não saberem, daí a importância do português. A capacidade de comunicar e estas competências mais
gerais que afetam não só o Português, como disciplina, mas que têm implicações profundas nas
aprendizagens em todas as outras disciplinas e, em suma, comprometem o sucesso. Sabemos que um aluno
que tenha dificuldade na comunicação, tem muita dificuldade na aprendizagem e isso leva a uma baixa
autoestima, a irreverência por inadaptação e fraca integração, começa a haver problemas de indisciplina…
Ou seja, é evitar que isto ocorra e daí que a escola tenha de encontrar as soluções que permitam que o aluno
vá sempre mais longe, de acordo com as capacidades que tem. Este é o nosso objetivo: ajudar a escola a
encontrar respostas de forma a que ninguém fique para trás.
- Não tanto na identificação do problema…
- Não tanto… O problema já está identificado. À partida as escolas apresentam muitos problemas, não
apresentam só um. Se as escolas tivessem só um, era ótimo. Face à análise que devem fazer dos resultados
académicos e sociais, eles identificam os problemas maiores e priorizam-nos. Ao serem priorizados, os
professores têm de discutir aquilo que está na sua origem e é esse olhar atento e até especulativo para aquilo
que estará na base desses problemas que tem de ser visto, cruzando com as estratégias que o professor
utilizou. Ou seja, eu tenho de pôr em causa a forma como eu trabalho para poder crescer profissionalmente.
É um incentivo à reflexão crítica por parte dos professores e às suas práticas. Agora, isto faz-se sempre em
conjunto com os alunos porque a escola tem de saber como é que os alunos aprendem e só depois disso é
que os podem ajudar a aprender melhor. Essa é a questão, essa é a chave.
- Dois dos focos desta atividade são a supervisão pedagógica e o trabalho colaborativo entre docentes.
Considera pertinente que nesta atividade passasse a haver supervisão de aulas por parte da equipa inspetiva?
- É assim, nós temos algumas atividades onde está prevista a observação de aulas e a observação de
contextos. Temos uma que é o Apoio Tutorial Específico que é uma medida que está pensada para alunos
que apresentem duas ou mais retenções do 2.º ou 3.º ciclo de escolaridade. São alunos em risco e para esses
alunos em risco nós já vamos observar o contexto para ver como é que o professor faz, como é que ele
trabalha.
- Essa tutoria é individual?
- Depende, pode ser ou não. Há grupos de 10, mas depois depende de como a escola se organiza. Mas temos
outras atividades como o Ensino Experimental das Ciências que também é uma área que apresenta algumas
fragilidades onde também observamos aulas. Os inspetores que desenvolvem esta atividade vão observar
se, de facto, aquilo que está nos planos é cumprido, ver se o teórico está a ser aplicado e aí vamos observar
aulas. No novo ciclo de avaliação externa também está prevista a observação de aulas. Já houve, em tempos,
observação de aulas na Avaliação Integrada, mas abandonou-se e parece agora retomar-se na avaliação
externa das escolas. O trabalho colaborativo é um pressuposto base porque ninguém trabalha sozinho. Se
alguém acha que vai mudar sozinho…não. O trabalho colaborativo é assim: eu se quero fazer alguma
alteração em alguma prática, eu tenho de perceber como é que o outro colega que tem uma prática
interessante, que até dá resultados, trabalha. Tenho de partilhar a prática, só assim é que se pode crescer
profissionalmente. A supervisão pedagógica custou muito a entrar nas escolas. Aliás, continua a ser muito
difícil abrir a sala de aula a colegas. A nós não podem dizer que não porque é imposto, mas aos colegas não
tem sido fácil e é uma grande barreira à mudança e alterações, que poderiam conduzir à melhoria. Os
professores são muito avessos a isso porque o conotaram com um processo de avaliação que houve no
tempo da ministra Maria de Lurdes Rodrigues. Nós, para ultrapassar isso, até sugerimos que a designação
de “supervisão” seja designada de “intervisão” ou outra designação qualquer, a seu gosto, porque o nosso
objetivo é que as pessoas aprendam umas com as outras. De facto, um dos instrumentos que nessas ações
é apreciado é a observação do contexto onde um colega pode ser, inicialmente, voluntário, pode ser do
grupo ou não, está a ver? Uma pessoa que ia observar a minha aula, se for de outra disciplina, não vai
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observar aspetos técnicos ou científicos, mas vai ver a organização do espaço, a relação com os alunos…
Teria de ir com uma ficha de observação para saber aquilo que ia ver e o suposto era que trouxesse essas
informações para que, em confronto e na discussão, pudesse dizer: “Na minha perspetiva seria melhor
mudar aqui, mudar ali”. Agora, mesmo as escolas que aceitaram incluir no seu Planeamento Estratégico,
no seu PA, a supervisão pedagógica, o que eu concluí é que as observações que eles iam fazendo, faziamnas, mas depois o retorno era quase nulo porque não eram capazes de ter um sentido crítico. Não havia
nenhum professor que fosse capaz de dizer ao colega “Olha, eu aqui teria feito assim por isto ou por aquilo
…”, fundamentando. Por exemplo, um professor coloca uma questão qualquer e nem se apercebe porque
nós somos tão rotinados com determinadas posições que nem reparamos nelas e não estamos a fazer isso
por mal. Mas quem está do outro lado e se põe numa posição mais crítica de observador, de um observador
ativo e atento, está na condição de dizer algumas coisas, mas não é capaz. Eu nunca vi uma ficha de
observação onde um colega se destacasse com alguma coisa que o pudesse ajudar. Mas repare, ao não ver
esta capacidade crítica, há aqui uma resistência que também não adianta de nada ir à sala ver…
- De onde lhe parece que pode vir esta resistência?
- Eu penso mesmo que é o facto de não se sentirem à vontade. Acho que há um certo melindre que faz com
que não sejam capazes de fazer seja uma análise crítica. E como não são capazes por acharem que o colega
vai ficar zangado, melindrado e não vai gostar porque cada um tem a sua hortinha muito pequenina, não
estão a ver o objetivo e o alcance se forem capazes de se despirem de preconceitos. Eu desenvolvi algumas
intervenções onde, de facto, colocamos como ação a supervisão: “Olha vamos fazer isto, vamos formar as
equipas, vão observar umas aulas, ou uma por período, vamos…”, mas depois, em suma, não dava nada.
Quer dizer, o facto de entrarem já pode ser positivo, não digo que se perdeu totalmente, agora não se atingiu
plenamente aquilo que se pretendia.
- As escolas são obrigadas a aceitar a supervisão?
Vamos lá ver, isto agora traz-nos para outro assunto que é: no regime de autonomia e gestão há vários
órgãos e várias estruturas na escola e uma das estruturas intermédias – coordenadores de departamento, têm
de fazer supervisão. Agora, como é que eles a fazem, não vão às aulas… Mas como é que eles depois estão
em condições de exercer plenamente o seu papel? Só quando há um problema ou quando surge uma coisa
extraordinária, emerge um problema porque o professor não cumpriu de facto o programa e veio um pai
queixar-se é que ele é chamado e é lhe perguntado: “Como é que você não sabe?” e ele aí é encostado à
parede, ele é literalmente encostado à parede, mas é só em situações extremas. Eles preferem deixar andar
do que dizer “Eu não estou em condições de responder porque não fui lá”. Na competência legal tem
obrigação de dar resposta a algumas questões, mas não dá. E isto é cultural, cada pessoa fecha-se na sua
sala.
- Acha que esse isolamento pode surgir da formação dos professores?
- Eu acho que a formação também não tem contribuído para alterar grande coisa embora todos tivéssemos
de mudar alguma coisa a vários níveis. Mas, de facto, o professor fecha-se, é dono da sua sala, que ninguém
lhe toque. Por exemplo, quando existe um conselho de turma para avaliar os alunos, estão os professores
todos. Todos são responsáveis pela atribuição de uma classificação a uma determinada disciplina, não é só
o professor da disciplina. O professor só propõe, mas acha que alguém se atreve a debater? Para mim, como
professora, por exemplo, de ciências, poder dizer que estou de acordo com o português, não teria de ir
analisar os seus parâmetros e termos uma reunião prévia onde tudo fosse discutido? Acho que este modus
operandi que se foi instituindo ao longos dos anos de cada uma fazer o seu trabalho…. Agora também me
podem dizer “Ah porque confiamos…”, mas não se trata de confiar ou desconfiar, trata-se de fazer as coisas
de forma fundamentada e informada, como supostamente é previsto serem feitas.
- Considera que a supervisão sai reforçada com uma atividade de AAE?
- Nós fazemos para que seja, mas, de facto, como lhe disse há pouco, em muitas das escolas nós vamos
embora e eles abandonam os processos, nem sequer interiorizaram nem internalizaram estes procedimentos
e, portanto, eu não posso garantir que saia reforçada. Para isso era preciso fazermos uns follow ups e
continuarmos a ir às escolas para ver no que dava. Porque, por exemplo, isto da supervisão pedagógica,
mesmo relativamente a uma ação concreta que faça parte do Programa de Acompanhamento, como é que
alguém, designadamente o interlocutor, se pode comprometer de que aquilo está a ser feito tal e qual como
foi combinado se não tem acesso…é isto. Eu estou em crer, e tenho esperança, de que agora com esta
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mudança de paradigma que vem um pouco preconizada na legislação, por força do DL n.º 55/2018, os
professores se juntem e conjuntamente construam mis pontes. Temos de trabalhar colaborativamente, mas
não tem sido fácil. A escola vai ter de mudar, não podemos estar sempre a queixar-nos. Eu acho que a
escola nestes moldes qualquer dia desaparece, tem tendência a desaparecer. Agora, infelizmente, ainda há
muita competição. Em vez de colaboração, há concorrência, as notas, a pressão, não sei como é que vamos
articular isto tudo. Eu penso que qualquer dia nem vão ser precisos exames, não farão falta. Precisamos é
de ter aprendizagens importantes e de qualidade, isso é que importa e a escola vai ter de ir por aí. Eu acho
que esta escola, como a conhecemos, está para acabar, não é disto que precisamos.
- Relativamente ao feedback que a inspeção dá à escola, aos professores interlocutores e à restante
comunidade educativa, como é que esta comunicação acontece?
- Da parte da inspeção, nós apresentamos a atividade para toda a gente logo na primeira intervenção. O
primeiro momento é uma fase muito importante porque é quando fica feito o Programa de
acompanhamento. Depois de discutidas as possibilidades, é construído o plano definitivo que depois vai
ser assinado. É um documento assinado, é quase como se fosse uma escritura, é um compromisso entre a
equipa inspetiva e o diretor, fica ali assinado, ou seja, comprometemo-nos a cumprir aquilo que foi acordado
entre as partes. Quando esse plano está definitivo (definitivo para aquele momento porque pode ser
alterado), nós apresentamo-lo, fazemos uma reunião mais alargada à escola porque se não, corríamos o
risco de estar a fazer alguma coisa que alguém da escola nem sequer tomasse conhecimento, corre-se muito
esse risco. Daí, nós fazermos uma reunião final para apresentação do Programa de acompanhamento da
ação. Apresentamos, discutimos, quem quiser coloca questões, diz o que lhe parece… O Sr. Diretor ao
assinar, leva o documento a Pedagógico. Portanto, depois de ser apresentado a um grupo mais alargado e
aí, nós queremos é que a informação passe dependendo das características dos interlocutores e do diretor
que é sempre o primeiro responsável por cada uma das ações que integram o plano. Até porque, no espaço
entre as ações, o diretor deve pedir contas aso interlocutores que designou e estes docentes envolvidos nas
ações. Existe, portanto, aqui uma cadeia de ação, todos trabalham em sintonia para o mesmo fim. No fundo,
o diretor não se pode demitir porque ele é um líder, tem de perceber o que se está a passar na escola e o que
está a acontecer. Depois, o trabalho mais detalhado daquilo que fazem, da avaliação, também depende de
cada uma das escolas a forma como encaram isto.
- E a escola dá algum feedback à IGEC, para além dos questionários que aplicam aos alunos?
- Não, depois o que acontece num segundo momento é vermos se é preciso, ou não, reformular o Programa
de acompanhamento, a calendarização, o que é que foi cumprido ou não e porquê… No fundo, vamos fazer
um ponto intermédio da situação e, sobretudo, para perceber que constrangimentos se encontraram que não
permitiram que as coisas funcionassem da forma como tinha sido inicialmente pensada. Portanto, é feito
esse relatório, nós também deixamos à escola essa informação, damos-lhes essa informação. No final, há
um relatório sumativo onde fazemos uma análise global que não fica na escola, mas em todo o momento é
dito à escola que ela fica sempre na posse das perspetivas dos inspetores. Este ano, foi pela primeira vez
pensado em fazer-se a 3.ª intervenção no ano letivo seguinte. Está prevista para dezembro e isso já faz com
que algumas das coisas que surgiram e que se apresentavam como constrangimentos para o
desenvolvimento das ações, possam ser pensadas na organização do ano letivo.
- Vamos agora passar para as relações que se estabelecem entre todos os sujeitos deste processo. Que
sentimentos é que lhe parece que, no âmbito desta atividade, são vivenciados pelos professores na relação
que estabelecem com os inspetores e com a vossa ida à escola?
- Da minha experiência, os interlocutores têm sido bem escolhidos. E o que me parece é que, sendo bem
escolhidos, como são pessoas dinâmicas e trabalhadoras, aceitam-nos muito bem. Depois há um caso ou
outro, mas isso são exceções. E acolhem muito as sugestões. Mais do que quererem ser eles mais ousados,
estão sempre mais à espera que alguém sugira, são um bocadinho assim. E imprimem sempre um grande
dinamismo ao trabalho. O que muitas vezes acontece também é que têm em andamento outras ações e eles
incorporam-nas ali e dizem que fizeram isto e tal… Agora, o que eu acho que era interessante a inspeção
também avaliar e fazer esse trabalho é se passados 3 ou 4 anos de nós não lá irmos, e se eles acharam tão
positiva esta metodologia do planeamento estratégico, verificar se eles a implementaram noutros casos, isso
é que era interessante. Não era cingirmo-nos a esta atividade só porque lá esteve a inspeção. Nós lançamos
sempre esse repto: se acham que é pertinente porque viram que tinha impacto, então avancem porque as
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atividades que se fazem com impacto não devem ser abandonadas… Outra das coisas que nós assinalamos
no final, para além dos constrangimentos, são os aspetos positivos e isso é uma oportunidade para que a
escola melhore. Pois, a escola tem uma comissão que analisa as suas avaliações, etc., que faz a análise dos
resultados dos alunos, etc., faz a sua autoavaliação. Agora, se faz a sua autoavaliação e se depois isso não
tem consequências, não vale a pena, é tempo perdido. Para que é que faz autoavaliação se não é para dar o
passo seguinte? Este poderia ser uma maneira de pensarem nas ações que se mostrassem necessárias para
resolver os aspetos menos conseguidos da escola. E andamos sempre à volta disto porque é sempre no
sentido da melhoria.
- Já lhe aconteceu ir a uma escola no âmbito de uma atividade destas de AAE e, depois, num espaço de
tempo reduzido, ir à mesma escola no âmbito de uma atividade de controlo? Como é que isso se gere?
- Já, já, já me aconteceu. De facto, conhecemos a escola num determinado contexto e é uma coisa e depois
conhecemos noutro, e é outra. Eu acho que é demonstrativo de que fazem aquilo naquele momento por ter
sido um pouco imposto, não poderiam dizer que não. E então, no período seguinte, vê-se que não valeu a
pena, que a escola está muito metida em si, muito ligada a um determinado padrão, a uma determinada
cultura que instituiu e é como se tivesse ali algo que impossibilite a escola de avançar, que a paralise.
- Considera que para que as medidas surtissem efeito e a atividade tivesse mais sucesso, fosse necessário
um acompanhamento mais prolongado no tempo por parte da inspeção?
- Não me parece que seja no tempo, não é pelo facto de andarmos lá mais tempo. Parece-me que tem de
haver aqui alguma coisa que possa induzir uma verdadeira mudança. A mudança, às vezes, induz-se de
outra forma. O que eu acho que, de facto, o que pode fazer a diferença são as lideranças. Estar à frente de
uma estrutura intermédia ou numa direção alguém que tenha uma forte liderança pedagógica faz toda a
diferença. Não é por lá ir a inspeção que a escola vai mudar muito. Eu acredito, e as escolas têm-nos dito,
que se não fosse esta atividade estariam pior. Nós contribuímos, creio, para que alguma coisa possa
melhorar, mas muito devagar. Nós podemos laçar a semente, mas depois se não encontrar condições
favoráveis para se desenvolver, não se desenvolve. Se houver alguma cultura cristalizada, alguém que esteja
sempre a puxar para trás, um diretor ou uma diretora que esteja sempre embrenhado(a) nos seus papéis e a
gerir o dia-a-dia, que não tenha uma visão global da escola, que não saiba exatamente qual é o projeto e
para que lado quer ir, não há nada que resista. Nem a inspeção, nem ninguém. A mudança tem de ser de
dentro, tem de partir de dentro. Acredito que possa melhorar, mas não é isso que a vai alavancar.
- Identifica efeitos negativos decorrentes desta atividade?
- Negativos não diria, acho que não. Tem aspetos positivos por se tratar de uma ação de acompanhamento,
as escolas gostam. Quando lá voltamos dizem que foi muito interessante nós termos lá estado, mas o que
eu não sei porque isto não está estudado é se, de facto, surtiu os efeitos desejados de forma completa, se
aquela semente foi continuada e integrada. Se teve impacto e se perdurou. Não é um ano ou dois anos e
depois abandonaram…
- Que alterações faria ao atual modelo?
- Integrar alguma observação de aulas era interessante, tendo em conta as ações precisas. Integrar a
observação não me pareceria mal. No fundo termos a certeza de que haveria alguma coisa a mudar. Depois,
eu acho que no início da atividade, quando é feito o Programa de Acompanhamento e, se calhar, se fosse
eu sozinha a pensar esta atividade fazia assim: no início não ia lá. Nós fazemos o PA em 3 dias, no 1.º
momento. Eu acho que não deveria ser assim. Eu acho que nós deveríamos ter outro conhecimento da escola
que não bastava só pelos documentos porque nem sempre os documentos mostram aquilo que de facto é.
Precisamos de dados mais concretos porque é assim, eu se ler um projeto educativo do Agrupamento X,
esse projeto serve para o Algarve e pouco me diz. O Regulamento Interno, na maioria das vezes, é a
transcrição da legislação que tanto serve para esta escola como serve para uma de Lisboa. Eu precisava ter
um conhecimento muito mais real em termos de resultados, para eu ter uma perceção não com base naquilo
que os outros dizem, mas a partir daquilo que os outros dizem poder fazer a minha própria observação e só
a partir daí é que se faria o plano. Porque é assim, eu leio os documentos todos e tal, sim, ok. E depois?
Embora se questione, mas bem se sabe que não é a questionar dois interlocutores numa área específica que
eu posso dizer que são aquelas as fragilidades e que é aquilo que é importante fazer-se na escola. Fazia isso,
ter um conhecimento mais profundo com base num conhecimento real para poder estabelecer e ver até que
ponto é que de, de facto, aquelas fragilidades, aquilo que a escola identificou é exatamente assim, porque
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nem sempre é. E depois, a partir daí, o plano não se fazia assim numa corrida, era algo que se ia construindo
mais devagar, não precisávamos de lá estar sempre, não estaríamos lá um mês nem nada disso. Por exemplo,
é muito apertado em termos de tempo, de timing, quando os professores estão connosco à tarde e, no dia
seguinte, têm de dar aulas e terem de reunir connosco outra vez, eu percebo. Já aconteceu em mais do que
uma escola, eles chorarem e irem pedir ao diretor para os retirar. Mas os que vêm depois estão nas mesmas
situações. Já viu o que é: é um Plano que compromete toda gente e envolve toda a gente e isso leva tempo.
Este andar para cá e para lá, acontecendo durante o período de aulas…este ano aconteceu a primeira vez
em janeiro, já viu a dificuldade de operacionalizar? Isto não é viável. Mais, as escolas também se queixam
da altura do ano. É que eles têm os timings deles e têm a própria agenda, mas nós também temos a nossa e
nem sempre as coisas são compagináveis. Eu acho isso um problema que deveria ser mudado. Se se faz um
plano que é para levar a cabo e deve ser bem pensado, isso não pode ser feito em 3 dias. Por isso é que
agora eu nas atividades que tenho feito, só nos focamos em duas ações porque não dá tempo para fazer
grandes coisas e pensar muito. Para se fazer tem de se fazer com muita calma e com um conhecimento
muito profundo. Claro que nós temos sempre uma grande probabilidade de acertar porque as escolas têm
muitos problemas. Eu acho que as mudanças são possíveis. Às vezes acontecem por coisas pequeninas, é
de pequenos gestos que pode nascer a mudança e para pensarmos nisso muito seriamente, tem de ser com
mais calma. Também não me parece que o timing de janeiro seja muito bom porque imagine que uma
determinada ação implica uma alteração na organização da escola, um horário diferente…, isso já não é
possível porque em janeiro já está tudo organizado. O que é que pode mudar? Se calhar, pensar nesta ação
com a escola quando ela se prepara para fazer os seus projetos, era melhor.
- Os inspetores, a um nível individual, têm algum espaço para poderem dar esse tipo de feedback à tutela?
- Oh, nós temos, mas sabe que, para lhe dizer a verdade, estas instituições são muito fechadas. Quer dizer,
não é fechadas no sentido de não ouvirem. Têm as suas formas de trabalhar, tal como nas escolas, nós
também não somos muito diferentes. Há uma coordenação nacional que pensa as atividades, as discute e as
programa. Depois, vêm para as delegações. Nas delegações, os nossos colegas vão às reuniões e partilham
ideias. Depois das reuniões partilham connosco. Está a ver, isto está tudo assim muito engrenado. Eu
acredito que a inspeção não tenha grande margem porque depois imagine: nós temos uma atividade que é
a organização do ano letivo que é feita no início do ano. Mas aí, ocupa os recursos todos porque não temos
recursos e começamos a preparar as atividades e as reuniões em setembro e vai até quase dezembro. Como
é que aí cabiam outras? Porque a organização dos horários, a distribuição do serviço aos professores, etc.,
tem de ser feita no início. E se no início estamos todos ocupados, como é que vamos fazer isto? E há outro
tipo de atividades, designadamente as de natureza disciplinar que estão a acontecer a toda a hora e ninguém
prevê. Por exemplo, eu hoje estou aqui e amanhã telefonam-me a dizer que é muito urgente ir para…como
é que se gere isto? Para quem está no comando dos serviços, não é fácil gerir isto tudo. De repente estamos
muito focados nisto e sai uma diretiva do Ministério a dizer que temos de ir não sei para onde. E, de repente,
sai aquela medida de que lhe falei há pouco: “Olha e tal, sobre isso temos de entregar um relatório até ao
final do mês”. Como é que se trabalha? Temos um campo de atuação demasiado vasto. Em termos
territoriais é aquilo que se vê. E os recursos são muito escassos.
- Muito bem, não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar…
- Não, não, …
- Muito obrigada…
(…)
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Apêndice 16: Transcrição da entrevista realizada a Ie
23 de julho de 2019 | 10h30min
(…)
- Sr. inspetor, começava por lhe pedir que me elucidasse sobre o seu perfil profissional. Pedia-lhe que me
falasse, de uma forma breve e resumida, sobre a sua formação, habilitações, anos de serviço...
- A minha formação inicial é em professores do 1.º Ciclo. Ainda me formei nas antigas escolas do magistério
primário e exerci durante alguns anos no 1.º ciclo. Também fiz uma experiência na então telescola - ensino
à distância - que contribuiu para alfabetizar muitos alunos nas recônditas aldeias do interior do país. Mais
tarde fiz uma licenciatura em Ciências da Educação na universidade do Porto. Entretanto ingressei na
inspeção como professor requisitado e, posteriormente, ingressei nos quadros. Em síntese, é este o meu
percurso.
- É inspetor da IGEC há quantos anos?
- Entrei na IGEC em 1987 como professor requisitado. Portanto, levo, neste momento, 32 anos de inspeção.
- E exerceu funções enquanto professor do 1.º ciclo durante quanto tempo?
- Estive a lecionar durante 10 anos e tenho quase 42 de serviço.
- De um modo geral, como é que acha que os professores e os diretores das escolas vêm o trabalho que é
desenvolvido pelos inspetores da IGEC, sem nos focarmos em nenhuma atividade em particular…
- Bom, o trabalho que realiza a IGEC, ao longo destes anos todos, já esteve enquadrado em diversos
paradigmas de intervenção. Já houve diversas leis orgânicas e diversos inspetores gerais. A IGEC, nos seus
primórdios, esteve mais próxima daquilo que é hoje entendido como atividades de acompanhamento.
Também fazia atividades de controlo e de fiscalização, mas estava centrada fundamentalmente em
atividades de acompanhamento até porque o inspetor tinha uma zona, ou um conjunto de escolas, que lhe
estavam adstritas, independentemente de fazer outras atividades. Isto foi evoluindo e, atualmente, não é
assim. As atividades de acompanhamento sempre estiveram previstas nas leis orgânicas, mas na última lei
orgânica recuperou um pouco aquilo que eram os primórdios dessas atividades de acompanhamento e,
como penso que tem conhecimento, neste momento estão em curso através dos Programas de
Acompanhamento, através de 3 ou 4 atividades: ensino experimental das ciências, acompanhamento da
ação educativa, o apoio tutorial especifico e há uma ou outra direcionada para o pré-escolar que neste
momento não me recordo do nome. Em síntese, como é que eu sinto o pulsar e o sentimento que os
interlocutores que referiu têm relativamente à IGEC? Eu sinto que a IGEC é, normalmente, desejada nas
organizações escolares. Normalmente desejada porque muitas vezes legitima a ação dos diretores. Por outro
lado, a IGEC, em qualquer uma das suas ações, mas sobretudo nas ações de acompanhamento, induz boas
práticas, induz o desenvolvimento de trabalho colaborativo e de trabalho cooperativo que é hoje essencial
em qualquer contexto escolar. O meu sentimento é de que, maioritariamente, é bem aceite e desejada.
Obviamente que a inspeção, em determinadas circunstâncias, tem um efeito que é de menos agrado para as
pessoas. Em atividades de controlo ou de ação disciplinar a tensão está sempre um pouco mais em cima da
mesa sendo certo que a atividade inspetiva, mesmo no campo da ação disciplinar, prima pela descoberta da
verdade, fundamentalmente.
- Parece-lhe que o facto de o número de ações de controlo e de ação disciplinar ser superior ao número de
ações de acompanhamento realizadas, pode interferir de forma negativa com a imagem que as escolas e os
seus atores educativos têm sobre a inspeção.
- Interferir negativamente não creio porque temos de ver, e acho as instituições escolares também vêm, a
inspeção com algum efeito regulador. Assumimos esse papel de regulador do sistema. Nós encontramos o
regulador para a comunicação social, para a energia e eu acho que a inspeção, nesse tipo de ações, tem
muito este efeito regulador, do cumprimento da norma, do bom funcionamento das organizações, mas
sobretudo na linha do cumprimento da norma e do cumprimento daquilo que são as políticas educativas na
sua verdadeira essência.
- Passemos, então, o foco para a Atividade de Acompanhamento da Ação educativa (AAE) de uma forma
muito especifica e sempre que eu falar da “atividade” refiro-me especificamente a esta.
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- Muito bem, falamos concretamente em relação à AAE e nada mais.
- Começo por lhe perguntar de que forma os inspetores se reparam para uma atividade destas. Como é que
acontece esta preparação?
- Os inspetores estão preparados para intervir nas diversas atividades que a IGEC tem no terreno que
decorrem do Programa de Atividades que é aprovado superiormente, pelo Senhor Ministro. Os inspetores
estão preparados para intervir em qualquer uma delas. Todavia, desde que a ação de AAE está no terreno
que há um grupo de cerca de uma dúzia de inspetores que estão intimamente ligados a esta atividade e que,
no início, tiveram alguma informação sobre planeamento da ação estratégico, sobre o espírito da ação, os
objetivos, o que se pretendia com a ação…que era sobretudo, melhorar de uma forma global os resultados
escolares. Claramente era isso. E, portanto, houve alguma formação interna e todos os anos, no início do
ano letivo, reunimos e vamos debatendo em função daquilo que é a nossa experiência. Ao longo do ano
temos sempre mais uma ou duas reuniões para aferir e trocar experiências porque na inspeção há muito este
hábito de partilhar aquilo que é a experiência de cada um. Isto é visto numa perspetiva de formação e de
autoformação, se bem que também há momentos de formação. Quando nós recebemos uma designação
para intervir na escola A ou B, uma designação que é para uma equipa de dois inspetores, os inspetores têm
3 ou 4 dias para preparar a ação no seguinte sentido: conhecer alguns documentos que a escola envia à
inspeção para análise, nomeadamente o Projeto Educativo e outros documentos estruturantes, relatórios de
intervenções recentes da inspeção naquela escola…e, portanto, há um trabalho de fundo, há um estudo,
uma análise, há como que o fazer de uma radiografia da escola. Quando chegamos à escola levamos já um
conhecimento daquilo que é aquela organização escolar. Fundamentalmente, em termos de preparação da
equipa, é isto. Se bem que, posso dizer-lhe, no início, em 2011/2012, esta ação estava muito orientada para
aquelas escolas (e quando falo em escolas falo em Agrupamentos de Escolas e escolas não agrupadas) que,
em resultado da avaliação externa tinham tido “suficiente” em resultados. Depois isto foi-se alterando, foi
evoluindo e, neste momento, a Direção Geral de Estatística de Educação fornece algumas indicações à
inspeção sobre os resultados que a escola obtêm através dos relatórios RIPA e REPA e pronto, são as
escolas mais necessitadas, as escolas que necessitam de evoluir mais em termos de resultados escolares,
aquelas que são alvo da nossa atenção.
- Portanto, inicialmente as intervenções eram realizadas nas escolas onde, na avaliação externa, tivessem
tido suficiente no campo dos resultados. Neste momento, apesar das alterações, as intervenções continuam
a ser realizadas nas escolas cujos resultados dos alunos é inferior. Ou seja, o foco continua a recair nos
resultados dos alunos, é isso?
- O que está em foque é a análise que deriva dos relatórios RIPA e REPA que são em função das provas de
avaliação externa que o Ministério coloca no Ensino Básico porque, como bem sabe, esta atividade de AAE
está fundamentalmente direcionada para o universo do ensino básico, desde o 1.º ciclo ao 3.º ciclo.
- Os documentos estruturantes que analisam antes da primeira intervenção refletem uma imagem real e
fidedigna da escola?
- Bom, as organizações escolares, do meu ponto de vista, têm evoluído bastante nas últimas décadas. Não
posso dizer que seja nos últimos anos, mas nas últimas décadas. O sistema educativo tem evoluído, tem
evoluído para melhor e, ao contrário daquilo que pode correr na praça pública, eu acho que formamos bons
alunos. Se formamos bons alunos, se as escolas contribuem para a formação de bons alunos é porque as
escolas também estão bem apetrechadas de ferramentas, por um lado, e de recursos humanos, por outro.
Este é o meu pensamento e eu acho que o ensino reflexivo, o ensino experimental tem vindo a ser cada vez
mais a tónica dominante. Claro que se me pergunta se há margem de progressão, sim, claro, há margem de
progressão e bastante. Se me pergunta se as organizações escolares estão todas, mais ou menos, no mesmo
patamar. Não, não estão, mas, globalmente o sistema evoluiu e evoluiu muito. E, portanto, penso que a
generalidade dos instrumentos que as escolas produzem são bons. Têm margem de progressão? Sim, têm.
Os Projetos Curriculares de Turma fornecem-nos, também, pistas muito importantes. Os Projetos
Educativos fornecem-nos pistas importantes sobretudo quando eles se debruçam de forma cirúrgica sobre
as principais fragilidades daquela organização e quando as elencam de forma clarividente. Está mais
facilitada a tarefa de encontrar fragilidades que a organização tem, no sentido de as elencar, de as priorizar
e de agir cirurgicamente e numa perspetiva estratégica, através de um planeamento estratégico, debelandoas.
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- Que desafios associa a esta atividade?
- Colocam-se desafios colossais aos elementos da inspeção que colaboram nestas intervenções porque
quando nós chegamos às escolas e contratualizamos com a escola um Programa de Acompanhamento (PA)
em função das tais fragilidades que encontramos, não podemos dizer que esse PA não é da escola nem é da
equipa inspetiva. A equipa inspetiva não vai impor nem a escola vai ali também ter um papel de supremacia,
é algo que é negociado e é contratualizado em função das necessidades e de um diagnóstico muito concreto,
muito específico e muito cirúrgico porque se assim não for, a possibilidade de não obter êxito é enorme.
Isto coloca um desafio extraordinário na medida em que nós estamos ali como parceiros, numa perspetiva
de parceria e não numa perspetiva de superioridade - de superioridade na linha do que, eventualmente,
possa ser entendido como um elemento externo já que os inspetores não são superiores hierárquicos dos
professores. O desafio é enorme porque repare, quando nós, no PA identificamos a fragilidade,
estabelecemos o objetivo, estabelecemos uma meta, estabelecemos uma calendarização concreta e quando
aliamos isto a um processo de monitorização fina, associado ao que é o verdadeiro conceito de avaliação
formativa. Estamos a implicar-nos muito na possibilidade de haver êxito, de haver sucesso, na medida em
que partilhando, partimos pedra conjuntamente com os professores, o interlocutor de cada uma destas ações
e isto provoca, também, desafios a quem está envolvido, neste caso concreto à equipa inspetiva na medida
em que, depois nós também vemos aquilo como algo no qual nós participámos, colaborámos… Mas a
verdadeira importância até nem é essa, a verdadeira importância é que, cirurgicamente, as dificuldades que
os alunos apresentam nos campos concretos que estiverem em questão no âmbito da leitura e da escrita, se
for o caso, ou em questões mais específicas, no raciocínio, no cálculo mental, no desenvolvimento de
competências de cidadania, de indisciplina…o que interessa aqui, fundamentalmente, é que haja sucesso,
que o sucesso seja visível e que as pessoas se capacitem. Que através do planeamento cirúrgico, paulatino
e muito orientado para questões de malha fina seja possível melhorar as aprendizagens, enriquecer as
competências dos alunos e, sobretudo, que no final do período os resultados melhorem.
- Tendo em conta essa atuação cirúrgica e os problemas específicos que são trabalhados em cada uma das
escolas, em áreas tão diferentes: português, matemática, história, filosofia… Considera que a formação dos
inspetores é adequada a uma atuação tão abrangente?
- É assim, os inspetores, de uma forma global, também têm falhas de formação, claro que sim. O sistema
de formação continuada dos inspetores não é dos melhores, assumo isso. Assumo isso porque, embora
promova alguns momentos de formação, tinha obrigação de promover muitos mais. Por vezes, cada um de
nós, per si, procura-a. Ainda recentemente estive na Universidade do Minho nuns colóquios que me
interessavam. Inscrevi-me, pedi autorização e autorizara-me a ir. Normalmente isso funciona muito bem.
Concretamente a sua pergunta: quando nós desenhamos ações no âmbito do PA, a nossa intervenção não é,
propriamente, no domínio científico. Científico na linha do conhecimento científico de cada área disciplinar
em concreto, entenda-se. Imagine que a ação coloca enfoque na História ou na Química. Nós, nessa
perspetiva científica, não nos envolvemos. Envolvemo-nos é no desenho de uma ação em que se identifique
cirurgicamente qual é o problema. O problema são coisas mais concretas, por exemplo: dificuldades
vocabulares, reduzido léxico… Bom, a questão é essa. Este é o enfoque, esta é a fragilidade. O desenho da
ação contribui na medida em que fixa um objetivo que deve ser alcançado, uma meta que seja devidamente
mensurável e seja passível de ser alcançada. Contribui, ainda, com a estruturação de em conjunto de
atividades que concorram para tal. O nosso contributo é muito no domínio da pedagogia geral, muito no
domínio do que é a informação e o conhecimento que as Ciências da Educação, no seu global, produzem
para estas matérias. Em didáticas específicas não nos metemos porque cada um tem a sua formação de base.
Na inspeção há colegas que são do 1.º ciclo, há colgas que são do pré-escolar, há colegas que são do grupo
300, outros do grupo 500 que é a matemática e, portanto, cada um tem a sua especialidade. Agora, em
situações de pedagogia há aqui a possibilidade de haver traços comuns, até porque todos somos da área das
ciências da educação. A análise específica, científica, do ponto de vista da disciplina que estiver envolvida,
ou das disciplinas que estiverem envolvidas, isso terá de ficar entregue a especialistas.
- Significa que o facto de atuar numa área que não é a da sua formação base, para esta atividade de AEE,
não vai interferir com o trabalho que são obrigados a desenvolver…
- Não, porque repare, a sensação que me dá é de que os meus contributos concorrem para ajudar a pôr em
prática e a desenhar uma intervenção concreta através da utilização de uma metodologia que, neste caso,
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designamos de planeamento estratégico porque obedece a aspetos muito rigorosos que servem,
fundamentalmente, para a identificação da fragilidade, na definição de um objetivo geral – nós não nos
perdemos a traçar muitos objetivos específicos porque estas ações têm de ser de malha fina porque se forem
de malha larga, o universo de intervenções alarga-se de tal forma que minimiza a possibilidade de sucesso.
A nós, aquilo que nos parece fundamental nas escolas é potenciar o sucesso e dizer assim: com pequenas
intervenções, sem envolver meios de grande dimensão, mas envolvendo querer, vontade, capacidade de
diagnóstico, capacidade de direcionar para o problema A a estratégia adequada, isso é que é fundamental.
E, é como lhe digo, se o problema é, descendo ao 1.º ciclo, adição com transporte, se esta é uma fragilidade
e é um problema generalizado, nós temos de encontrar para a adição com transporte estratégias, atividades
e um método adequado para debelar isto. Não nos podemos perder com outros problemas porque se não a
capacidade de sucesso… Portanto, a nossa intervenção é cirúrgica e de malha apertada. Isto é como quando
se vai à pesca: se a gente leva a malha larga, o peixe passa todo, tem de se apertar a malha no sentido de ter
uma visão muito clara, um conhecimento muito específico daquilo que são os problemas concretos da
escola. Se o problema é léxico, se o problema é vocabulário, nós temos de promover a leitura e a escrita
através de estratégias que enriqueçam o aspeto vocabular e que promovam a utilização desse aspeto
vocabular através de, por exemplo, a realização de assembleias de alunos. Tudo isto tem a ver com
estratégias e com o ensino que não pode ser tradicional, que não pode ser de magíster dixit, de professor de
um lado e alunos do outro. Tem de ser de cariz experimental, de cariz prático e orientado nestas perspetivas
de mais dinâmica em contexto de sala de aula e de participação ativa do aluno em sala de aula. Eu acho que
quando a escola atual falha é porque ainda assume os laivos do passado, quando assume (ou quando
pretende assumir e assume) os laivos do passado onde os alunos se sentam à mesa de trabalho e,
paulatinamente, seguem aquilo que o professor diz. Bom, esta escola não é uma escola adequada aos tempos
de hoje. E é uma escola que, graças a deus, já não é muito visível. Agora, como lhe disse no início, as
organizações escolares não são todas iguais. Umas são mais evoluídas e promovem metodologias mais
ativas, a promoção das metodologias ativas está no espírito dos professores, os professores trabalham em
grupo e desenvolvem trabalho colaborativo. E outra instituição ali ao lado é muito mais fechada, muito
mais reservada…
- Como me disse inicialmente, para o sucesso das medidas que são traçadas para esta atividade, tem muita
influência a escolha dos interlocutores e a forma como eles conseguem envolver, ou não, os seus colegas…
- Muita!
- …considera que estes interlocutores que são nomeados inicialmente pelo diretor, têm sido bem
escolhidos?
- A minha experiência diz-me que, maioritariamente, sim. Mas já tive experiências não tão agradáveis.
Tive, inclusivamente, uma experiência onde o interlocutor foi designado, e provavelmente poderá ter até
havido alguma entupia na comunicação, e a ação que ele iria trabalhar, inserida no PA, tinha a ver com a
observação da prática letiva em contexto de sala de aula. Nós temos trabalhado muito esta matéria porque
acreditamos piamente que a observação da prática letiva em sala de aula pode melhorar o desenvolvimento
profissional docente e pode melhorar muito a atividade docente porque eu aprendo consigo, reflito consigo
e vice-versa, e dessa partilha, dessa análise, dessa discussão, nasce a luz e, consequentemente, nascem
melhores práticas e nascem melhores aulas. Retomando, houve um caso desses em que a senhora, depois
de conversarmos, de analisarmos os objetivos e tal… “Ah, mas eu isso e tal…”, houve um recuo. Centrandome na sua pergunta ainda mais, globalmente sim. Isto é assim, os diretores das escolas e dos agrupamentos
conhecem bem os docentes. Trabalham com eles diariamente, mal seria se assim não fosse. E, portanto,
sabem bem a matéria prima de qualidade que têm. Há sempre um certo perfil que se encaixa mais para uma
ação com um determinado pendor, outra com outro pendor… Por vezes também envolvem algumas pessoas
ligadas às estruturas intermédias de coordenação educativa. Já tive coordenadores de departamento ou
coordenadores de grupo de recrutamento a participar e, portanto, de uma forma geral, acho que vêm pessoas
predispostas, pessoas de mente aberta e esclarecidas, pessoas que fazem opinião dentro do contexto escolar.
É fundamental encontrar uma pessoa que seja marcante, mas que também seja vista pelos seus pares como
que fazendo opinião e que seja respeitada. E mesmo, as equipas inspetivas não podem aqui exercer qualquer
tipo de pressão. Nos nossos diálogos prévios com a direção também vamos alertando para estas coisas
porque quando as pessoas não se sentem parte, não se sentem envolvidas, em vez de darem um contributo
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são um problema. Como há pouco lhe dizia, se o planeamento estratégico é fulcral, se a monitorização é a
pedra de toque, o encontrar um interlocutor com as características já referidas e que faça opinião no seio
dos colegas, isso é fundamental.
- Já aconteceu alguma vez ter de trocar de interlocutores por não apresentarem um perfil adequado às
exigências?
- Não, no decurso da ação, nunca.
- Que perceção tem sobre a participação consciente dos outros professores (que não os interlocutores) na
dinamização destas atividades?
- É assim, com toda a sinceridade, por vezes, e não é amplamente generalizável o que vou dizer, mas com
toda a sinceridade, muitas vezes surge um natural e inicial descrédito. Porquê? “Ah, bom, lá vêm agora os
inspetores”. Repare que eu há um bocado disse que há aqui um trabalho de parceria. Os inspetores não vêm
nada, os inspetores articulam, compreendem a escola, a escola também explica aos inspetores as suas
necessidades e aquilo que é na sua verdadeira essência e, portanto, há aqui um trabalho articulado,
consensualizado, analisado, discutido… Na reunião preparatória, na escola, muitas vezes pedimos ao
diretor que traga os coordenadores de departamento, as pessoas que têm assento no conselho pedagógico
porque não digo que sejam pessoas melhores nem piores que as outras, mas têm um certo feeling da coisa.
E, portanto, os assuntos são trabalhados, discutidos, ponderados e refletidos. Mas ocorre a tal situação, por
vezes, não generalizando, acontece: “Lá vêm os inspetores com mais uma modernice”. Bom, quiçá, aparece
num ponto ou outro, mas acho que temos debelado bem e temos demonstrado bem que temos (e quando
digo temos não é a inspeção, são as organizações onde temos intervindo, os professores, os interlocutores,
o diretor, a equipa inspetiva), temos demonstrado que realmente as coisas têm pés para andar e,
normalmente, têm andado, sendo certo que nem em todas podemos dizer que o êxito seja atingido. Mas há
sempre aprendizagens que se fazem, caminhos que se desbravam e portas que se abrem e uma das portas
que se tem aberto tem sido a interiorização desta metodologia que designamos de planeamento de ação
estratégica, muito orientada, muito cirúrgica, de malha fina… e as pessoas têm-se aproximado. Durante
cada intervenção de AAE nós temos 3 intervenções na escola todas elas de, no mínimo, de 3 dias. Todas as
nossas intervenções terminam nas escolas com uma reunião alargada para a qual o senhor diretor convida
todos os órgãos intermédios - coordenadores de departamento, de grupo disciplinar, coordenadores de
projetos, a equipa de educação especial e educação inclusiva, membros do conselho geral,
interlocutores…nós já temos tido sessões com 40 pessoas. Quer dizer, uma reunião com 40 pessoas eu acho
que é significativo, não é? Claro que não estou a falar de uma escola pequenina, mas já tem acontecido e,
portanto, paulatinamente, esta sensação de algum desconforto que quiçá, aqui e além já surgiu, vai sendo
debelada. Até porque uma das ações que tem contribuído muito para isso, por estranho que pareça, é a
questão do AAE porque quando ela é traçada no início como bem deve saber, os professores continuam
maioritariamente a trabalhar de porta fechada – porta da sala de aula. Quando desenhamos ações deste tipo,
paulatinamente, as coisas têm-se transformado porque têm sido conseguidos bons níveis de abertura e bons
níveis de diálogo, de reflexão e desmistificação. Quando nós pomos assim: “Envolver, pelo menos, 25 %
dos professores do departamento”, nós temos tido alguns casos de 90%, 100%...nomeadamente nos
departamentos do 1.º ciclo. Repare, isto é uma imagem extraordinária que passa de grande sucesso, mas em
departamentos mais difíceis… (porque há departamentos mais difíceis, departamento mais ligados às
ciências sociais e exatas são mais complicados). Há grupos mais predispostos e outros menos predispostos
e acho que isso tem muito a ver com a formação inicial e com o status quo do professor quer social, quer
no interior de uma instituição escolar.
- Parece-lhe que os professores que têm um status quo mais elevado são mais abertos? Ou é o contrário?
- Mais aberto, o que é que entende por mais aberto?
- Mais aberto a deixarem entrar pessoas na sua sala de aula…
- Acho que não tem muito a ver com isso. Há professores com uma carreira mais longa e que são abertos e
permitem…
- Ah, fala no número de anos de serviço, é isso?
- Sim, há professores com uma longa carreira que são completamente fechados e também encontramos
jovens completamente fechados. Embora os paradigmas de formação já sejam outros e, portanto, em
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contextos concretos, os comportamentos também já sejam outros. Agora encontramos gente com longos
anos de experiência, com quem é maravilhoso estar, trabalhar, dialogar e fazer tudo e mais alguma coisa.
- A forma como está estruturada esta atividade, dividida em 3 momentos, é adequada a que a equipa de
inspetores possa formar um conhecimento mais ou menos profunda da escola onde vai atuar?
- Muito concretamente é assim, nos últimos tempos tem havido esta possibilidade da atividade se
desenvolver por dois anos letivos e realmente o mundo é dinâmico e a vida não para e eu também não sou
pelas questões estáticas. Todavia esta evolução que teve a atividade de AAE que inicialmente se
circunscrevia a um ano e a intervenção o mais cedo possível, no início do ano escolar, com términus no
mês de julho, já depois de exames e provas nacionais estarem paradas e haver um pouco mais de sossego
na escola - entre aspas claro porque as escolas sossegadas também não são grande coisa, as escolas têm de
ser agitadas, mas pronto, haver um pouco mais de calma e de tempo para dialogar com todos os
interlocutores e com todos os responsáveis - essa é que era a fórmula inicial e essa é que, do meu ponto de
vista, me parece ser a mais desejável. Porque nesta história de se desenvolver por dois anos letivos vejo
duas pequenas questões: primeiro começa-se tarde, começa-se em janeiro. Preparar, não preparar, pôr em
execução o PA, estamos praticamente na paragem para a Páscoa… Depois o 3.º período é um ápice e,
depois, no início do ano letivo seguinte vamos dar continuidade a questões que foram desenhadas para um
horizonte específico algumas das quais podem ser perfeitamente continuáveis, claro que sim. Mas depois
protelam-se muito para a frente a questão da análise dos resultados, e até a questão de ver os impactos. Eu
acho que fica minimizada. Claro está que pode haver vantagens: dar continuidade às ações no ano seguinte,
sim. Mas repare, é capaz de ser uma continuidade forçada. Eu acho que a ação de acompanhamento que é
uma ação de proximidade e tem de ser vista como uma ação de proximidade. Uma coisa que a IGEC fazia
muito bem inicialmente eram ações de acompanhamento de proximidade às escolas, acho que recuperou a
ideia e acho que essa proximidade é de salutar e o que interessa é induzir e deixar sementes para que a
organização escolar per si e com os seus, dê continuidade. Sem qualquer estratégia de querer estar a protelar
aquilo ao longo de dois anos. Isto é um ponto de vista muito pessoal. Acho que já vi sucesso em muitas
ações, noutras nem tanto. Para que o conhecimento seja cada vez mais profundo e as competências de maior
qualidade e de âmbito mais alargado tem de ser feita com consensos, captando as pessoas para o nosso lado,
debelando os problemas de forma clarividente e evidente, e não camuflando as dificuldades e iludindo os
problemas.
- Na elaboração do PA, quando traçam os caminhos a seguir para se ultrapassarem determinadas
dificuldades, têm em conta de uma forma consciente o contexto económico e social da escola e dos alunos?
- Conhece-los conhecemos porque, como lhe disse, nós fazemos uma análise tanto quanto possível
minuciosa daquele contexto escolar, lendo e relendo os documentos estruturantes que, por vezes, trazem
rica e grande informação sobre esse aspeto e complementamo-la com informações adicionais de outros
atores escolares. Agora, quer dizer, o desenho da ação, inserido no PA, está focado nas necessidades de
ordem cognitiva, nas necessidades de ordem estratégica e nas necessidades concretas da aprendizagem que
aquela fragilidade identificada contém, e que envolve vários alunos. Nesse grupo de alunos podem estar
alunos socialmente mais protegidos, socialmente mais desprotegidos, mas isto, se lermos algumas teorias
da sociologia da educação, constatamos que os socialmente desprotegidos, por via da regra (e esta regra já
tem hoje alguns indicadores que não a confirmam), são os mais necessitados também no campo das
aprendizagens, na consolidação das aprendizagens e no desenvolvimento de determinadas competências.
Portanto, temos esse conhecimento e essa consciência, sim. Mas não desenhamos ações específicas para
estratos sociais específicos, isso seria contraproducente até porque num contexto de escola inclusiva como
a que temos hoje… O que nós pugnamos e já agora falando outra vez de estratégias e de atividades, e isso
é uma pedra de toque da legislação e da escola portuguesa, é pela diferenciação pedagógica: uma escola
para todos onde todos somos iguais e todos somos diferentes. Mas a pedra de toque do sucesso e do êxito
está na diferenciação pedagógica e na capacidade que os professores têm de a concretizar.
- Ou seja, essa já é uma responsabilidade de cada um dos professores que conhece a realidade dos seus
alunos…
- Claro, claro. E há bocado falei-lhe naquelas ações de partilha da prática letiva em contexto sala de aula,
esta questão da diferenciação pedagógica e do trabalho reflexivo, é nesse tipo de contextos que ela se pode
partilhar, divulgar, incrementar, desenvolver e fomentar no seio das organizações.
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- As fragilidades que normalmente são trabalhadas já são conhecidas pela comunidade escolar?
- À partida são conhecidas da comunidade escolar. Quando o Projeto Educativo é coerente e foi construído
de forma partilhada pela comunidade educativa, que é assim que deve ser, a comunidade educativa já os
conhece. Às vezes o Projeto Educativo tem uma visão temporal abrangente e poderá haver alguma diferença
e também podem surgir episódios novos. Por isso é que o conselho pedagógico e o próprio conselho geral
devem estar atentos a estas coisas. Muitas vezes surgem fragilidades novas que decorrem de outros
conceitos. Até da análise reflexiva dos diretores de turma podem surgir um conjunto de dificuldades
alargadas. Por exemplo, os professores titulares de turma do 1.º ciclo detetam que “Já o ano passado houve
evidências de que o problema do cálculo mental está ali com algum défice”. E os professores titulares de
turma começam a dar nota disso e começam a dar nota disso e fica escrito em ata. No 2.º ciclo, os diretores
de turma nas suas reuniões enquanto representantes do conselho de turma deram nota de que a articulação
com o 1.º ciclo, relativamente a esta questão, também começa a ter algum... Repare, começa a surgir um
problema que é preciso debelar e não foi elencado inicialmente. Bom, o próprio conselho pedagógico já
emitiu opinião sobre a matéria porque já refletiu e até já analisou os resultados RIPA e REPA e parece
emergir aqui um problema. Eu acho que uma vez estando a equipa inspetiva na escola e conhecendo os
diversos problemas, há necessidade é de os elencar em primeiro lugar e, depois, de os priorizar. “Este não
foi elencado nos documentos estruturantes, mas é um problema emergente”, então, para que ele deixe de
ser catapultado para um patamar inusitado, vamos já debela-lo e vamos já agir. Nessa perspetiva acho que
é dever da equipa inspetiva dizer assim: “Não, vocês já elencaram isto. Que grau de prioridade é que lhe
estão a atribuir? Elevada? Então temos de agir, não podemos deixar para o ano”. E isto é que é ser
estratégico. Sabe, é uma visão externa do assunto, é um input, é fazer uma força para não deixar alastrar.
Isto é como o escaravelho na batata, se começa a alastrar é um problema.
- Consegue encontrar algum padrão de deficiências repetido de escola para escola? Isto é, os problemas
repetem-se?
- Nos anos mais iniciais de escolaridade, e estou a referir-me ao 1.º ciclo, há um que é muito recorrente,
mas também não posso dizer que é um traço comum e distintivo. No segundo ano de escolaridade é bastante
recorrente haver problemas de leitura e de escrita. Eu não defendo retenções no 1.º ano, mas isso tem a ver
um bocado com o trabalho que é feito com os alunos no 1.º ano. Como sabe não há retenção e com o
trabalho muito específico e concreto de iniciação e até de carácter metodológico e se esse trabalho não for
feito paulatinamente e se não for feito com muita diferenciação pedagógica acontece que há alunos com
défices de expressão escrita, vocabulário reduzido…acontece.
- Na designação desta atividade podem identificar-se dois focos de preocupação: a supervisão da prática
pedagógica e o trabalho colaborativo entre docentes…
- Recaiu muito…
- Menos agora?
- Recaiu, recaiu.
- Contudo, não é prática a equipa de inspetores ir às salas de aula e supervisionar a prática pedagógica dos
professores. Considera que esta prática seria aconselhável?
- É assim, no contexto desta ação acho que não, porque a sua essência não é para a equipa inspetiva ir a
lado nenhum, muito menos à sala de aula. Porém, deve haver ações inspetivas onde os inspetores vão à sala
de aula e já houve. Neste momento há no ensino experimental das ciências, houve na avaliação integrada
onde os professores iam às salas de aula. Na avaliação externa que vai inicial o 3.º ciclo, segundo dizem os
deuses, vai haver porque os inspetores sobre o 3.º ciclo da avaliação externa pouco sabem. A tutela não tem
dado grande informações sobre isso, nem formação aos inspetores porque um novo ciclo pressupõe uma
nova intervenção estratégica e metodológica nesse contexto. Ela esteve prevista para ser iniciada em maio
e acabou por não ser, mas se tivesse sido teria sido muito mau porque não houve formação para os inspetores
e isso sim, tem de haver. Portanto, nesses contextos, a intervenção dos inspetores em contexto sala de aula,
claro que sim. Regressando ao nosso tema, penso que não. Porquê? Porque a ação é desenhada naqueles
pressupostos de parceria, intervenção estratégica…enfim, o PA é negociado entre a equipa inspetiva e a
escola, é aceite, é apresentado à comunidade escolar (já não direi à comunidade educativa que a essa será,
posteriormente, pela escola), mas quando é elaborado é apresentado à comunidade escolar que é chamada
para o ouvir como há pouco lhe expliquei. E a nossa inicial existência naquelas atividades de observação
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da prática letiva em contexto de sala de aula ia, e deve ir, no sentido de que haja partilha entre pares. É um
contexto estratégico, é um contexto formativo, reflexivo, é um contexto de autoformação em que os
intervenientes se observam reciprocamente e refletem sobre aquilo que produziu efeito e sobre aquilo que
produziu menos efeito, sendo certo de que os professores são pessoas conscientes e tudo produz algum
efeito. O desejável é que seja um efeito marcante. O espírito de abertura, o espírito de planeamento
partilhado, o espírito de reflexão e o espírito de entrega ao trabalho e de observação reciproca melhora a
sua profissionalidade, a minha profissionalidade, com repercussão nos alunos porque quanto mais rica
qualitativamente for a prática pedagógica, maior possibilidade há de haver interação professor/aluno na sala
de aula, de haver participação, trabalho de grupo, de equipa…é nesse sentido. Repare numa coisa, se o
inspetor, neste contexto do AAE, fosse entrar numa sala de aula estaríamos a desvirtuar tudo porque o
inspetor, neste contexto, está lá para colaborar, mas não é um par. Teria um efeito completamente nefasto.
Há um bocado disse que se em alguns grupos de recrutamento é difícil a aceitação da entrada de pares na
sala de aula, dos inspetores seria muito mais difícil ou seria aceite à força e não é isso que está em causa
aqui.
- Conhece a forma como cada uma das escolas transmite aquilo que se decide e é falado nestas reuniões
que, embora sejam alargadas a alguns elementos da escola, não envolve todos os professores e, no fundo,
onde não participam os professores que vão pôr em prática as decisões que são tomadas nessas reuniões.
Tem conhecimento sobre a forma como a escola dá o feedback a esses professores?
- Sim, estou convicto de que os que tomam conhecimento tomam-no por intermédio das estruturas
existentes nas escolas. Imagine, os coordenadores de departamento estão presentes nas reuniões que
fazemos, a primeira de apresentação do PA, a segunda já de um primeiro balanço e a última de um balanço
final… os que não estão tomam conhecimento no conselho pedagógico porque nós pedimos sempre aos
diretores para levarem isto ao conselho pedagógico, que o analisem, reflitam. Os que não tomaram antes,
tomam ali. Depois, fica dito e redito e eu aí acredito que o funcionamento das escolas seja de vai e vem, ou
seja, que as estruturas intermédias levem a informação para a base e a base também produza informação
que depois é devolvida à tutela e é nesta linha que funciona. Agora, sabe que apesar desta informação ir e
vir, os graus de envolvimento não são todos iguais, depende do perfil dos professores, depende do grau
organizativo das organizações. Há umas mais perfeitas e outras a caminho da perfeição.
- A escola, no final da atividade, no final dos 3 momentos, dá algum tipo de feedback aos inspetores ou à
tutela?
- Sim. Sempre que vamos à escola reunimos com o diretor: “Estamos cá mais uma vez e tal”, depois
reunimos com os interlocutores e eles dão-nos o ponto da situação. Temos a informação pelo diretor, pelo
interlocutor e, quiçá, às vezes com um ou outro elemento que também participa no desenvolvimento da
ação. Nós coligimos toda aquela informação e fazemos um relatório de síntese intermédio que divulgamos
à comunidade escolar no último dia de cada momento em que estamos nas escolas. Normalmente, nas
equipas onde participo, também costumamos dar voz aos interlocutores na tal assembleia de 30 ou 40
pessoas. Normalmente até começa com diretor a abrir a sessão, de seguida os interlocutores dizem de sua
justiça (costumamos dar 10 minutinhos cronometrados porque isto é planeamento estratégico, até aqui tem
de ser). Uma coisa que dizemos às pessoas é que planeamento estratégico consiste em fazer melhor,
trabalhando menos. Também aqui na sessão é preciso ser rigoroso no cumprimento dos tempos e na
capacidade de síntese. Os interlocutores dão o seu ponto de vista e fazem a sua análise. Finalmente, a equipa
inspetiva, em função dos elementos que coligiu, apresenta o relatório síntese intermédio que, por via da
regra, coincide com aquilo que é a ideia dos interlocutores. Pode haver alguma exceção que é
excecionalíssima, mas esta é a pedra de toque. Depois a sessão é encerrada pelo senhor diretor. Na 3.ª
intervenção o figurino é o mesmo: é feito um relatório final e nesse relatório final fica tudo mais ou menos
explícito sobre o sucesso ou insucesso das ações. De uma forma geral tem sido muito gratificante e as
escolas têm estado muito envolvidas sendo certo que o impacto imediato nos resultados não é visível. O
que nós normalmente vemos são melhoria progressivas, sim, notam-se. Muitas vezes vemos isso na
classificação final dos alunos, no 3.º período. O impacto consolidado da coisa, bom, isso só se vê
concretamente seguindo os alunos no tempo, através da observação de um corte de alunos e esse trabalho
não é feito. Nós temos trabalhado muito e insistido muito na apropriação, por parte das escolas, da
necessidade de intervenção imediata para debelar problemas emergentes utilizando esta metodologia. Esse
652

trabalho de acompanhamento de um grupo de alunos ao longo do tempo a inspeção não tem capacidade de
o fazer. Não tem capacidade porque não tem recursos, fica a cargo das escolas - estou eu a dizer porque não
está pensado institucionalmente que assim deva ser, mas as escolas mostram-se muito gratificadas com isto.
Uma ação de AAE, para as escolas, daquilo que eu tenho colhido pela minha experiência, é que elas se
sentem gratas por terem aquela bênção, digamos. E, de uma forma geral, tem corrido muito bem, sendo
certo que há uma ou outra ação que desaponta. Não lhe posso dizer que isto é tudo dourado. No âmbito de
um AAE em que nós começamos por acompanhar 4 ou 5 ações, pode haver uma ou duas ações que
desapontem que acho que continua a valer a pena. E sinto que as organizações escolares têm bebido muito
e contribuído muito para que haja alguma mudança.
- Este tipo de atividades pressupõe um relacionamento muito mais próximo e muito mais aberto com os
professores, se comparado com ações de controlo ou de disciplina…
- Completamente, completamente…
- Já lhe aconteceu ter ido a uma escola no âmbito de uma atividade destas de AAE e posteriormente e num
curto espaço de tempo, ter lá voltado no âmbito de uma atividade de ação disciplinar, por exemplo?
- Por acaso isso ainda não aconteceu, mas também há algum cuidado por parte da tutela, dos dirigentes da
inspeção para que tal não aconteça. Reporto-me, por exemplo, ao início desta atividade: equipa inspetiva
que tivesse feito avaliação externa não iria fazer acompanhamento. Porquê? Porque avaliação externa era
avaliação. (Não era controlo, mas é praticamente a mesma coisa. O cariz avaliativo é controlo. Não é
controlo normativo, mas é uma modalidade específica de controlo). Nenhum dos membros da avaliação
externa poderia constituir a equipa de acompanhamento e esse cuidado tem havido. Também lhe posso
garantir: se recentemente fiz um processo disciplinar ou se estive no OAL (organização do ano letivo) na
escola A, se a escola tiver AAE este ano, dificilmente eu serei nomeado. Há esse cuidado.
- Contudo, desenvolvem ao mesmo tempo atividades de cariz muito variado.
- …contudo, a possibilidade in extremis de ocorrer o que me perguntou é possível.
- O que lhe pergunto é, apesar disso, durante um ano têm de desenvolver uma serie de atividades muito
diferentes no seu âmbito e na sua génese. Como é que isso se gere?
- Isto é quase como ir para o campo da robótica e da computação. Este ano letivo fiz várias coisas, fiz
tutoria, fiz acompanhamento, fiz inquéritos, fiz disciplinares, fiz OAL e, portanto, os inspetores estão
preparados. Não é fácil, mas isto é como em computação e em gestão de sistemas, é preciso ligar um e
desligar outro. Causa, por vezes, algum transtorno, mas no fundo as atividades têm sempre um ponto de
contacto que é o aspeto regulador, o aspeto normativo. Mesmo algumas das intervenções estritamente
pedagógicas estão regulamentadas. A flexibilidade curricular está regulamentada por um DL, a nossa
intervenção é sempre muito normatizada seja em que atividade for. Depois tem sempre um efeito muito
regulador quer no sentido da tutela para a base, quer no sentido de fornecer informação à tutela. Em síntese,
não é fácil de gerir, mas é como tudo na vida, a gente vai-se adaptando e tem de, forçosamente, ter uma
capacidade de autorregulação. Os inspetores têm de regular o seu comportamento, as suas capacidades e,
sobretudo, as suas competências.
- Identifica efeitos negativos decorrentes desta atividade?
- Tem sido muito gratificante e uma forte evidência que identifique esse teor negativo, não identifico porque
estou convicto de que as escolas têm apreciado. Há aquele senão que lhe referi há pouco da questão do
prolongamento por dois anos. Ainda não há tempo suficiente para as escolas devolverem informação sobre
se consideram nefasto ou não a alteração da atividade para 2 anos. A essa pergunta talvez lá para o final do
ano, se nos encontramos, lhe possa responder.
- Alterações ao atual modelo desta atividade de forma a torná-lo mais eficiente, assinala alguma?
- É um pouco uma volta ao figurino inicial. É um aspeto que eu não sei como é que evoluirá e quanto tempo
mais esta ação irá durar até porque quando surgiu o Plano Nacional de Promoção do Sucesso Educativo ela
esteve para cessar. Porquê? O Plano Nacional de Promoção do Sucesso Educativo, liderado pelo professor
Verdasca, propunha-se fazer com a escola a mesma coisa que nós fazíamos na inspeção e houve ali uns
momentos de sobreposição. Aquilo que eu gostaria de ver era voltar um pouco à fórmula inicial em que
isto deveria começar muito mais cedo, o mais cedo possível, logo no início do ano – não digo em setembro
porque em setembro as escolas têm uma preocupação muito dominante em pôr a máquina em movimento,
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mas começar mais cedo de forma a que possamos acompanhar claramente o desenvolvimento do processo
ao longo de um ano letivo.
- Muito bem, já me respondeu a todas as questões, não sei se quer acrescentar alguma coisa àquilo que foi
dito…
- Não, não me ocorre nada…se precisar de mais alguma coisa disponha…
(…)
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