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Evitemos, em primeiro lugar, qualquer mal-entendido: a des- 
peito do que julgam ainda certos pais ansiosos e alguns tecno- 
cratas atrasados, a obsessão do termómetro nunca fez baixar a 
temperatura. Isto para não gerar ilusóes nem dar ensejo aos crí- 
t i c o ~ .  A avaliação não é tudo; não deve ser o Todo, nem na 
escola, nem fora dela; e se o frenesim avaliativo se apoderar dos 
espíritos, absorver e destruir as práticas, paralisar a imagina- 
ção, desencorajar o desejo da descoberta, então a patologia 
espreita-nos e a falta de perspectivas também. 

Mas, se a avaliação não é tudo, ela também não é o nada. É até 
uma coisa demasiado importante para a entregar aos avaliadores. 
Porque - e é este o primeiro mérito do livro de Charles Hadji ao 
demonstrá-lo - nunca se é inocente ao avaliar: quer o confessemos 
ou não, a a~alia~ão~remete sempre para um referente. "Avaliar 
não é pesar um objecto que se teria podido isolar no prato de uma 
balança; é apreciar um objecto em relação a outra coisa para além 
dele", diz Charles Hadji. Quem quer que seja que avalie revela o 
seu projecto ... ou o que llie impuseram os seus preconceitos, as 
suas preocupações, a sua instituição. Ao avaliar o que vejo, digo o 
que procuro e, se não estiver c o n s c i e n t ~ i o ,  não posso pretender 
ser aquilo a que hoje se chama um "actor social" e .- a - que antiga- 
mente se chamava um "homem livre". 



É por isso que este livro é tão salutar, e bem sucedido no 
esforço de tornar um instrumento, de que se apoderam tantas 
vezes os tecnocratas, numa oportunidade para quebrar a lógica 
tecnocrática ao remeter-nos para a questão dos fins. Porque o 
tecnocrata é, como sabemos, especialista em ocultar as suas 
finalidades e leva-nos sempre a pensar que as coisas são assim, 
porque não podem ser de outra maneira: "Não há que escolher, 
temos de nos sujeitar aos condicionalismos técnicos". E se esco- 
lhêssemos precisamente em não nos sujeitarmos aos condiciona- 
lismos técnicos? 

Neste sentido, a avaliação, tal como a propõe Charles 
Hadji, apresenta-nos uma nova versão do "ar-roseur arrosé" *: 
aqueles que, de todos os quadrantes, nos pressionam para 
avaliar, o autor convida-nos a perguntar: "Avaliar- em nome 
de quê?; de que projecto?; de que representação do 'bom 
aluno', da 'boa escola', da 'boa saúde', etc.?". Mas a obra 
permite-nos, também, pormos estas questões a nós próprios, 
na nossa actividade quotidiana, e de não ficarmos só pelas 
intenções, muitas vezes generosas, mas, infelizmente também, 
muitas vezes demasiado gerais para transformarem as nossas 
práticas. 

Charles Hadji, com efeito, não fez apenas um excelente 
trabalho de filósofo; fez também uma obra cujo carácter instru- 
mental é evidente. E é por isso que não nos ajuda apenas a 
clarificar os nossos projectos: ajuda-nos também a tomar a 
palavra. É óbvio que o autor não nos fornece receitas de aplica- 
ção imediata - isso até seria, em muitos aspectos, desprezar o 
leitor -, mas multiplica os instrumentos, ou melhor; apresenta 
múltiplos instrumentos para fabricar os instrumentos e revela-se 
construtor daquilo que nos faz tanta falta, dos "meta-instru- 
mentos", apoiados na investigação teórica e suficientemente 
formalizados para que o actor se aproprie deles, e possa, graças 
a eles, interpretar o que faz e agir sobre o que vê. 

E é assim que o maior mérito deste livro é o de nos tornar 
inteligentes: graças a ele, a questão da avaliação parece-nos 
simultaneamente compreensível e fecunda. O que pressentíamos 

* A expressão, que, na cultura francesa, ficou, aliás, bem ilustrada num filme de Louis Lumière com esse título, não 
é passível de tradução literal. Poderá corresponder, em português. a provérbios do tipo "ir buscar lenha para se 
queimar" ou "ir buscar lã e vir tosquiado" (N.T.). 



confusamente está aqui notavelmente clarificado; o que nos 
escapava, até então, torna-se agora uma alavanca de transfor- 
mações. Os filósofos como Charles Hadji, mas também todos os 
outros, cansados de tantos discursos vãos sobre esta questão, 
hão-de concordar que a maior homenagem que se lhe pode fazer 
tem uma palavra: compreender. 

Philippe Meirieu 





PREFÁCIO 
à segunda edição 

Imagino que um autor se alegra sempre com a audiência do 
seu trabalho, e que procura compreender o que é que pode dar 
a conhecer. É certo que o eco encontrado por uma obra dedi- 
cada a avaliação está, em primeiro lugar, relacionado com o 
próprio tema. Com o desenvolvimento das preocupações actuais 
sobre a qualidade do ensino, a avaliação é objecto de um inte- 
resse cada vez mais vivo1*. Contudo, no âmbito do tema, o 
importante é fazer ouvir alguma música original. Parece-me que 
a originalidade do presente trabalho tem a ver com a sua recusa 
em desenvolver um pensamento original, e com a sua vontade 
de ir ao essencial, ao colocar a questão: "A que é que se joga 
quando se pretende avaliar?". A aposta em que assenta esta 
obra é a da necessária lucidez. A primeira e mais útil tarefa é a 
de saber o que se quer fazer, para inventar técnicas e construir 
instrumentos que sejam pertinentes em relação as intenções. 

Mas se, linearmente, a análise vai das intenções aos instru- 
mentos, o que impõe o plano que foi aqui seguido, para quem se 
preocupa com a prática, a primeira urgência é, no entanto, a do 
':fazer". E é no momento da aplicação dos instrumentos que se 
põem as questóes relativas ao sentido do trabalho que se ,faz. 

' Pode-se avaliar particularmente esse interesse pelo sucesso da obra L'évaluation en questions, publicada nesta 
mesma colecção sob a direcção de Charles Delorme. e que constitui uma excelente leitura "plur;il" d a i  práticas e 
dos problenias. 

* Em relação a colecçáo referida na nota anterior, trata-se da colecção francesa, onde está publicado o original deste 
livro de Charles Hadji que agora se traduz (N.T.). 



Por isso, segundo um método experimentado por vários leitores 
da primeira edição, o homem do terreno poderá abordar a obra 
na sua segunda parte, dedicada a prática. Mas com uma dupla 
condição: 

a)  Ter sempre presente no espírito a questão do sentido do 
seu trabalho de avaliador. 

b)  Comprometer-se moralmente (por contrato didáctico ...) a 
ler a primeira parte. Sentirá, então, como afirmam Michel 
Crozier e Erhard Friedberg, que não há nada mais prático 
que uma boa teoria. E as coisas parecer-lhe-ão mais sim- 
ples e claras, ao saber que a pretensão da primeira parte 
não é tanto a de apresentar uma teoria apurada, mas 
antes a de oferecer um quadro operatório susceptível de 
sustentar a prática que é, em última análise, a única coisa 
importante. 

Grenoble, 6 de Setembro de 1990 



INTRODUÇAO 





"ER" e os correctores 

PARA COMEÇAR UMA BELA HISTÓRIA 

Republica de Platão termina, como sabemos, com a narrativa da extraordinária 
aventura vivida por um homem destemido. Morto numa batalha, ER, natural de 
Panfília, regressou a vida doze dias mais tarde, e pôde assim contar o que tinha 

visto "lá em baixo", onde os juízes das almas o tinham convidado a observar e a escutar 
com atenção. Depois de terem passado sete dias numa grande pradaria, de terem cami- 
nhado durante quatro dias, as almas, que regressavam de uma longa viagem de mil anos, 
viam ser-lhes oferecida a liberdade de escolherem uma nova vida entre os "modelos" 
expostos por um hierofanta. Para que ninguém ficasse lesado, e como a ordem das esco- 
lhas era tirada à sorte, o número de modelos de vida propostos era "em muito" superior ao 
das almas presentes. Mas estas vidas, precisa Platão, "não implicavam qualquer carácter 
determinado da alma". Apenas lhes eram indicados os acontecimentos e as circunstâncias. 
A tarefa, difícil, de cada alma era, pois, a de julgar os destinos assim oferecidos. Tarefa 
difícil e arriscada. Cada uma destas almas tinha tudo a perder, a começar por perder-se a 
si própria, "porque tinha obrigatoriamente de mudar segundo a escolha que fazia". Trata-se, 
de facto, de saber "discemir" as boas e as más condições, "ao calcular" o efeito destas 
circunstâncias e acontecimentos "na virtude de uma vida". O que permite compreender 
onde reside a dificuldade: para se poder então discemir e calcular, tem de se dispor de 
uma unidade de "medida" e de uma grelha de leitura adequada, como bem o mostra a 
triste sorte das boas almas assim surpreendidas. 

Para os melhores espíritos 
Quantos erros cometidos! 
... profetizava Paul Valéry. 
Para as melhores almas, quantas más surpresas, ao tomarem-se, de qualquer forma, o 

eco do panfílio. que é atingido pelo facto de a maior parte das almas mudarem de um bom 



destino para um mau. Com efeito, os que vinham do céu, onde tinham vivido de uma 
maneira virtuosa, não demoravam, por "hábito", a examinar "com vagar" as vidas para 
que se precipitavam sem desconfiança. Para não se deixarem deslumbrar pelas riquezas, 
ou levar pela avidez, ou, por outras palavras, para ultrapassarem o risco capital da esco- 
lha, tinham de pôr em prática as duas qualidades que tomam afinal a alma virtuosa: a 
Sabedoria que conduz, como soube fazê-lo a alma de Ulisses, a não se precipitar, a "andar 
muito tempo à volta", a só escolher depois de exame aprofundado e do conhecimento 
"filosófico" da virtude. Diremos que é preciso possuir um referente operatório (a ideia da 
justiça, cujo conhecimento toma a virtude verdadeira) e pô-lo em prática sem precipita- 
ções (aplicarmo-nos a "examinar profundamente" e a "calcular" o efeito dos aconteci- 
mentos "sobre a virtude de uma vida"). Platão não nos diz assim, de uma forma simples, 
que o nosso destino depende de uma escolha inicial que põe em jogo uma operação de 
avaliação que é, ao mesmo tempo, fundamental e arriscada? A vida de cada um depende- 
ria então do seu talento de avaliador nesse momento decisivo em que o próprio Deus se 
põe à margem. "A responsabilidade pertence àquele que escolhe. Deus não é de modo 
nenhum resp~nsável."~ 

Simultaneamente todo-poderoso e desarmado, assim seria pois o homem avaliador ... 
Constrangido por ter de avaliar, por ter de escolher, por não possuir esse saber absoluto 
que lhe permitiria escolher sempre com todo o conhecimento de causa, e decidir sem 
risco de erro, está submetido, ao operar estas escolhas que comprometem a sua liber- 
dade, à pressão da urgência. "As acções da vida não suportam muitas vezes qualquer 
prazo", como escreveu Descartes3. O avaliador tem de se resignar a determinar-se em 
função do que lhe parece simplesmente provável, na falta de poder "discemir as opi- 
niões mais verdadeiras". Mas se a necessidade de avaliar não é senão a outra face da 
imperfeição do conhecimento "reportando-se à prática", a existência da capacidade de 
avaliar testemunha o poder que o homem tem, no domínio prático, de pesar o curso das 
coisas e de orientar, em primeiro lugar, as suas próprias acções, e seguidamente os 
acontecimentos exteriores, em função de opiniões ou de ideias que forjou, relativas ao 
que deve ser feito. A avaliação poderia assim ser definida, num sentido geral, como a 
gestão do provável. Avaliar é proceder a uma análise da situação e a uma apreciação 
das consequências prováveis do seu acto numa tal situação. A avaliação desenvolve-se 
no espaço aberto entre dúvida e certeza pela vontade de exercer uma influência sobre o 

, ..- 
Platão, Lu République, Livro X ,  614 b-621 d. 
Descartes. D~scours de Ia mhrhode. 111 parte. 



curso das coisas, de "gerir" sistemas em evolução, constituindo o homem o primeiro 
desses sistemas. A avaliação é o instrumento da própria ambição do homem de "pesar" o 
presente para "pesar" no futuro. 

Contudo, se a avaliação é para o homem uma actividade fundamental, poder-se-á dizer 
que tudo é avaliação? O termo é hoje usado a propósito de tudo e de nada. Na escola, ava- 
liam-se os alunos; nas empresas, o pessoal. Quer-se avaliar a actividade dos médicos. 
Avalia-se o impacto de uma campanha de publicidade. Avaliam-se tanto as universidades 
como os acidentes nucleares ... Constituem-se, um pouco por todo o lado, comissões de 
avaliação, a tal ponto que até já foi levantada a questão do avaliador "profi~sional"~. 
Poderá a avaliação constituir uma nova profissão, com as suas normas técnicas e a sua 
deontologia? E não envolverá um conjunto de competências isoláveis e susceptíveis de 
serem adquiridas durante uma formação profissional? Ou, pelo contrário, qualquer esco- 
iha ou qualquer juízo constituirão, em si mesmo, uma operação de avaliação e implicarão, 
sempre, uma operação desta índole? 

Somos então confrontados com duas grandes questões: 

1. Qual é o campo especQco das operações de avaliaçáo? 

Quando é que se pode falar, adequadamente, de uma avaliação? Qual é o sentido pre- 
ciso deste conceito? Quais são as condições de um uso pertinente do termo? Por outras 
palavras: quais são as características específicas de um juízo de avaliação? 

2. Como tornar segura a avaliaçáo? 

Pode-se, e como, ajudar a avaliar bem? Quais são os saberes necessários e o saber- 
-fazer que se têm de dominar? Como contribuir eficazmente para a formação dos avalia- 
dores, em particular no domínio, que será para nós um objecto de reflexão privilegiado, 
da avaliação escolar? 

O objectivo das páginas seguintes é o de trazer alguns elementos de resposta a cada 
uma destas questões, assim como a várias outras que daí decorrem, e que apresentaremos 
ao longo da exposição. 

Os que dedicam longas horas a corrigir exercícios e a interrogarem-se sobre a nota 
justa que deve caber a cada um pensarão talvez que o mito de ER está bem distante das 
suas preocupações quotidianas. Nós propomo-nos mostrar em que medida uma investiga- 
ção incidindo no avaliador (Homo ~s t imans) ,  nas significações profundas das práticas 
avaliativas, pode produzir o efeito de desmitificar as actividades de correcção e de aliviar, 
por fim, a tarefa dos professores para quem o problema é passar, o mais directamente 

Cf. POUR. 107, Junho-Agosto de 1986, p. 126. 



possível, e da maneira mais coerente, das intenções aos instrumentos. Porque, se classificar 
um exercício é fundamentalmente um acto de avaliação, este acto tem bastantes pontos 
em comum com o trabalho das "almas" que escolhem o seu modelo de vida para que a 
reflexão sobre um se tome útil para a compreensão do outro, e permita compreendê-lo 
melhor na sua particularidade. 



r- 

CONCEBER 
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A questão da avaliação: 
a unidade de um modo de juízo 

Q ue significa exactamente avaliar? Poder-se-á pensar que uma pergunta desta natureza 
é bastante ingénua. Como toda e qualquer questão de sentido, a questão do sentido 
do termo arrisca-se mesmo a nunca ter uma resposta acabada. Ainda por cima porque, 

como veremos, se está sempre a avaliar, e se avaliar significa interpretar, nunca se chega a 
conseguir dizer em que é que consiste a avaliação, a qual nunca se poderá limitar, obvia- 
mente, a uma definição "exacta". No entanto, é preciso tentar esclarecer do que se fala, e 
tentar, não delimitar as práticas na rigidez de um discurso que permita traçar uma fron- 
teira segura entre o que é a avaliação e aquilo que ela não é, mas, pelo menos, exprimir o 
que estas práticas têm em comum e o que justifica também o emprego de um mesmo 
termo para as designar. Porque a primeira dificuldade, quando se trata de avaliação, é 
sobretudo entendermo-nos sobre uma acepção. 

Partamos da prática, e consideremos a diversidade de fórmulas propostas por um grupo 
de professores a quem tinha sido pedido que respondessem por escrito, e numa frase, à 
pergunta: "O que é avaliar?". Diversidade dos verbos, designando o acto do avaliador. 
Avaliar pode significar, entre outras coisas: verificar, julgar, estimar, situar, representar; 
determinar, dar um conselho ... 

Verificar o que foi aprendido, compreendido, retido. Verificar as aquisições no quadro 
de-urna progressão. 

I Julgar um trabalho em função das instruções dadas; julgar o nível de um.aluno em 
relação ao resto da aula; julgar segundo normas preestabelecidas. 

I --- -- .- - 



F 

Estimar o nível de competência de um aluno. 
Situar o aluno em relação as suas possibilidades, em relação aos outros; situar a produ- - -- 

ção do aluno em relação ao nível geral. 
Representar, por um número, o grau de sucesso de uma produção escolar em função de 

-- 
critérios que variam segundo os exercícios e o nível da turma. 

Determinar o nível de uma produção. 
Dar uma opinião sobre os saberes ou o saber-fazer qwiwm indivíduo domina; dar uma 

opinião respeitante ao valor de um trabalho. 
Vê-se, neste leque de definições, que a pluralidade dos verbos que designam o acto de 

avaliar está acompanhada de uma multiplicidade de termos que designam o objecto deste 
acto, que pode incidir $obre saberes, saber-fazer, competências, produções. trabalhos ... 
Há, contudo, aqui, no domínio da avaliação pedagógica, uma relativa unidade do campo 
focado: o dos indivíduos em situação de aprendizagem, e que são considerados, quer na 
globalidade da sua pessoa, quer sob o ângulo de uma dimensão particular (capacidade ou 
competência), quer ainda pelos seus trabalhos ou produtos& Ao observarmos o assunto 
mais de perto, não se poderia, do mesmo modo, pôr em evidência uma relativa unicidade 
do acto descrito? Porque, em primeiro lugar, é necessário distinguir com clareza o que diz 
concretamente respeito a este acto (verificar, julgar, estimar, situar) e o que se refere à 
actividade pela qual a traduzimos ou exprimimos. Não podemos representar um grau de 
sucesso por um número, senão depois de termos julgado ou apreciado esse sucesso. - 
O número - na ocorrência, a -- nota - não é mais do que a expressão de um juízo que, logi- 
camente, lhe preexiste. Dizer: "Este exercício vale ou merece 12" (numa escala de O a 
20)" é dizer: "Eu julgo poder exprimir, pela nota de 12 (numa escala de O a 20), o juízo 
que faço do valor desse exercício". Para poder dar uma opinião respeitante ao valor de um 
trabalho, tenho, em primeiro lugar, de ter os meios para apreender esse valor. É nisso que 

r consiste, em sentido restrito, a avaliação. Três palavras-chave emergem então: verificar, 

I -. - situar, julgar: 
- verificar a presença de qualquer coisa que se espera (conhecimento ou competência); 
- situar (um indivíduo, uma produção) em relação a um nível, a um alvo; 

.- 

-julgar (o valor de...). 

Esta última acepção dá testemunho, de uma certa maneira, da dificuldade que está no 
centro da noção de avaliação. Como se pode julgar o valor de um trabalho, e, ainda mais, 
o de um indivíduo? O termo valor é particularmente ambíguo. Trata-se de determinar um 
preço ou um valor comercial? É qualquer coisa como isto que está em jogo na avaliação 
do valor profissional. "Quanto é que este (esta pessoa) vale?", perguntar-se-á hoje sem 
problemas. Tratar-se-á de apreciar a eficácia de um conjunto de actos ou de um disposi- 
tivo? Quais são os critérios que permitem "medir" esta eficácia? 



Tratar-se-á de mostrar o interesse de um comportamento ou de uma política? De que 
ponto de vista nos colocamos? O valor está naquilo em que uma pessoa é digna de apreço. 
É também o que faz com que um objecto tenha preço, seja desejável, e possa ser digno de 
troca. É ainda o que fundamenta a qualidade de um objecto ou de um comportamento par- 
ticular (por referência a uma norma ideal). E é, finalmente, a medida particular de uma 
grandeza variável. A noção mistura o quantitativo (medida) e o qualitativo (norma ideal); 
o real (o universo dos objectos) e o ideal; a ética (o que é digno de apreço) e o mundo do 
desejo. Mérito elou apreço, qualidade, grandeza? Poder-se-á encontrar noção mais polis- 
sémica, mais multidimensional? 

Não significa isto que a operação de avaliação é fundamentalmente multidimensional 
e envolve um trabalho que se desdobra em múltiplos registos e em diferentes campos? 
Não seria então preciso caracterizar e descrever, não uma actividade, mas vários ângulos 
da avaliação? A avaliação não é, na sua essência, plural? 1! 

Mas talvez esta polissemia do termo valor que, neste momento, nos causa difi- 
culdades nos leve a interrogarmo-nos de um outro modo e a dar-nos um sinal ou um 
índice para nos pôr na pista de uma descoberta importante. A noção mistura-se e entre- 
cruza-se em significações de vários domínios. Não será este um sinal de que a avaliação, 
visto que nos leva a julgar o valor, é uma operação de cruzamento? 

Avaliar, segundo este ponto de vista, significa tentar estabelecer elos, pontes, entre 
diferentes níveis de realidade, sempre a marcar e a sublinhar por esta mesma operação a 
distância que os separa: a realidade daquele que constrói e formula o juízo de valor, e a 
daquilo em que incide esse juízo, ainda que se trate da mesma pessoa, num acto de 

- - 
auto-avaliação. -'I 

Quando avalio, começo por me distanciar do objecto sobre o qual me vou pronun- 
ciar. Introduzo assim uma ruptura na ordem das coisas e das relações imediatas que elas 
mantêm. Distancio-me e constituo-me como um sujeito exterior às coisas avaliadas 
enquanto produtor de um discurso que julga essas "coisas". É esta distanciação, este 
afastamento, que fundamenta a produção db discurso pelo qual eu, sujeito avaliador, me 
pronuncio sobre ... O meu discurso, que é possível pela ruptura operada entre o sujeito e 
o objecto, eu (que falo) e os outros (de quem se fala), lança então a rede das palavras 
sobre o universo das coisas, e é entrecruzado pelo sujeito e pelos objectos, pelo verbo e 
pela realidade. Assim a existência da avaliação é a manifestação de uma exigência de 
ter "para dizer". 

Para ser satisfeita, esta exigência leva o sujeito a operar uma segunda ruptura, entre o 
real e o ideal, o ser e o dever-ser. Para-me poder pronunciar sobre uma d&#e, 
doodispor  de uma norma, de uma "grelha", à luz da qual a vou apreciar. Estamos, como 
acabámos dcier ,  perante o difícil problemã da escolha de umm'%%?'. Mas, qualquer que 
seja o valor adoptado, não posso avaliar senão quando adoptar um Glor,  quer dizer, 

1 
quando constituir uma "ideia" ou um conjunto de "ideias" como referente, em nome dod 
qual se toma possível apreciar a realidade. E, mais uma vez, o juízo de valor tece laços, 

29 



por intermédio de um discurso, entre a ordem do "real" e a ordem das "essências" ou 
"normas" que se distinguem pelo próprio movimento da avaliação. 

Assim precisa-se o que, por ora, não é mais que uma hipótese, que necessitará de ser 
G f i c a d a  e, se possível, afinada: o essencial da avaliação reside numa relagão: 

)I 
- relação entre o que existe e o que era esperado. Por exemplo: o aluno tal como ele é, 

através da sua produção (um exercício), e o aluno ideal que domina os saberes e o 
saber-fazer; 

-relação entre um dado comportamento e um comportamento-alvo: um desempenho 
real e um desempenho visado; 

-relação, por fim, entre uma realidade e um modelo ideal. Esta relação efectua-se 
através de um discurso no qual o sujeito que o produz se considera qualificado 
para "se pronunciar sobre", graças ao seu domínio de normas para julgar que deve 
possuir, ou que, pelo menos, tem o direito de exibir. 

, 
É MESMO ASSIM QUE AS COISAS SE PASSAM? 

Tentemos precisar esta hipótese examinando uma situação concreta de avaliação. 
Observemos um professor de filosofia. Não, esse professor não está hoje a corrigir exercí- 
cios. Dirige-se ao gabinete do director da sua escola para tomar conhecimento ... da sua 
nota administrativa. Com as mãos um pouco trémulas, agarra a ficha amarela que lhe é 
estendida e na qual descobre a apreciação escrita pelo responsável da escola, que é acom- 
panhada de uma proposta de nota. Esta nota e esta apreciação fundamentam-se, em princí- 
pio, no total de pontos obtidos em três grandes rubricas, em escalas que variam entre 
"insuficiente" e "excelente": 

- pontualidade e assiduidade; 
- actividade e eficiência; 
- autoridade e prestígio. 

Para o director da escola que emite o juízo, estas rubricas funcionam como uma grelha 
de leitura da realidade observável (o professor X) e traçam, com efeito, um verdadeiro 
retrato-robô do bom professor, ou, pelo menos, daquele que é considerado como tal pela 
administração central. A assiduidade, a pontualidade, etc., são as principais características 
do bom professor, as que servem de critérios de apreciação. Para avaliar, o director é inci- 
tado a confrontar cada professor concreto que será analisado, através de alguns signos 
procurados em relação a cada critério, com esse retrato-robô. Por exemplo, para apreciar a 
assiduidade, perguntar-se-á se o professor chega atrasado com frequência, se tem faltas 
não justificadas, etc. Apreciar-se-á a actividade do sujeito em questão pela eventual pro- 
dução de documentos didácticos, a eficácia pelo sucesso dos seus alunos no exame, o 
prestígio pela existência de publicações ... Estes aspectos do comportamento do professor 



real servem de indicadores e são um testemunho da presença das características procura- 
das. Assim, o acto de avaliação é um acto de "leitura" de uma realidade observável, que 

" 

aqui se realiza com uma grelha predeterminada, e leva a procurar, no seio dessa reali- 
dade, os sinais que dão o testemunho da presença dos traços desejados. A nota proposta 
não faz mais do que exprimir o grau de adequação que foi estabelecido entre o professor 
concreto e o modelo ideal previamente desenhado (fig. 1: A avaliação administrativa dos 
professores). 

Este exemplo parece confirmar a nossa hipótese e permite-nos precisar o funciona- 
mento concreto de um acto de avaliação. Propomo-nos, a partir daqui, em denominar ava- 
liação o acto pelo qual se formula um juízo de "valor" incidindo num objecto determi- 
nado (indii~íduo, situação, acção, projecto, etc.) por meio de um confronto entre duas 
séries de dados que são postos em relação: 

-dados que são da ordem do facto em si e que dizem respeito ao objecto real a 
avaliar; 

- dados que são da ordem do ideal e que dizem respeito aexpectativas&tenções ou a 
projectos que se aplicam ao mesmo objecto. 

Poder-se-á chamar referente ao conjunto das normas ou critérios que servem de grelha 
de leitura do objecto a avaliar; e referido àquilo que desse objecto será registado através 
desta leitura. 

Figura 1 
A avaliação administrativa dos professores 

Modelo do "bom" professor 

incipais características ou 
critérios 

do bom professor 

Pontualidade -Assiduidade... 
Actividade - Eficácia ... 

Autoridade - Prestígio .... 

- Âmbito do referente - 

I Professor real 

Aspectos do comportamento do 
professor real ou indicadores 

que dão conta das 
características procuradas 

Atrasos? Faltas não jjustificadas? 
Produção de documentos didácticos? 
Sucesso dos alunos? 
Publicações 
Participação em "colóquios" 

O Influência nos colegas 

'8 INDIV~DUO CONCPRETO "-3 
8 CAPTADO ATRAVÉS DE 
3 ALGUNS SINAIS 
% - Âmbito do referido - 



O processo de avaliação assim definido é caracterizado por uma dupla articulação (fig. 2): 

- articulação. em primeiro lugar, entre o referido e o referente, visto que avaliar con- 
siste em atribuir um "valor" (ou, numa acepção mais lata, como veremos, um "sen- 
tido") a uma situação real a luz de uma situação desejada, ao confrontar assim o 
campo da realidade concreta com o das expectativas; -- 

-mas articulação, também, entre o referido e o referente, e as "realidades" de que eles 
constituem um modelo reduzido. Com efeito, é preciso construir o referente e o referido. 
No exemplo da página 3 1, a administração desenhou o retrato do professor ideal, a luz do 
qual o director da escola selecciona, no conjunto dos comportamentos, alguns aspectos 
significativos. O referente é um modelo ideal que articula as intenções consideradas sig- 
nificativas a partir de um ou de uma pluralidade de projectos. O referido é constituído 
pelo conjunto dos obsemáveis julgados representativos do objecto "lido". Cada um deles 
é uma representação simplificada do nível de realidade a que corresponde. 

Assim descrita, a avaliação, operação pela qual eu me pronuncio, e tomo partido em 
relação a um objecto, pode ser vista, num sentido, como uma operação de transformação 
das representações. É isto que descreve J.-M. Barbier, para quem o "o acto de avaliação' 
pode ser considerado "como um processo de transformação das representações, cujo ponto 
de partida seria uma "representação factual" de um objecto e o ponto de chegada uma 1 representação normalizada desse mesmo objecto'. Contudo, não se deveria dizer que se 
passa de uma representação para outra, porque não há, para falar verdade, uma dada repre- 
sentação factual antes de se emitir um juízo de avaliação. É este que produz uma represen- 
tação da realidade cuja característica é precisamente a de estar sujeita a normas. O olhar 
com que se foca o objecto está em relação com o que nele se procura. A vontade de avaliar 
coloca-nos em ruptura com o campo das representações factuais. A tarefa do avaliador é a 
de construir uma representação composta de partes "normalizadas". 

Esta construção traduz-se, enfim, em, e por, um juízo. O juízo é um acto do espírito pelo 
qual eu afirmo ou nego alguma coisa. A lógica clássica descreve-o como uma asserção que 
estabelece ou documenta uma relação entre dois termos, que enuncia uma relação como ver- 
dadeira ou falsa. O juízo de avaliação pertence a evidência, a categoria dos juízos de valor. 
Os juízos sobre a realidade enunciam factos, ou relações entre factos. Os juízos de valor são 
aqueles por meio dos quais se aprecia o que vale a realidade, o que implica ter definido um 
valor. Em sentido lato, o valor é a característica que faz com que certas coisas mereçam ser 
apreciadas. É por isso que o juízo de avaliação não exprime uma certeza. Segundo a temi- 
nologia adoptada por Kant na analítica dos conceitos da Crítica da razão pura, do ponto de 
vista da relação (das "relações do pensamento nos juízo~")~, este juízo é hipotético, ligando 
dois juízos segundo o modelo: se... então. Se um bom aluno "de quatrième" * não for capaz 

J.-M. Barbier, L'évaluation en formation, Paris, PUF, 1985, p. 64. 
E. Kant, Crirrque de lu ruison pure. PUF, Paris, 1963. p. 90. 

* Correspondência ao 8P ano de escolaridade do sistema educativo português (N.T.). 
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de resolver tal tipo de problema, então tal aluno não é bom. Não se afirma, simplesmente, 
qualquer coisa que lhe diga directamente respeito (juízo "categórico": este aluno sabe 
fazer isto...). Põe-se em relevo a consequência de uma proposição aceite como premissa 
em se pronunciar sobre a verdade desta. Do ponto de vista da modalidade, quer, dizer do 
grau de segurança com o qual se afirma o que se afirma, o juízo de avaliação é problemá- 
tico. Não exprime nem uma realidade, tal como ela é de maneira certa (juízo assertórico), 
nem uma verdade necessária que não pode ser de outro modo senão como é (juízo apodíc- 
tico). Kant insiste no facto que o que é afirmado ou negado, no juízo problemático, é sim- 
plesmente possível ou "arbitrário". E vê, além disso, nesta modalidade o primeiro 
momento do "pensamento em geral", que julga primeiro uma coisa problematicamente 
(simples possibilidade lógica), a admite em seguida assertoricamente (afirma-a como ver- 
dadeira) antes de, eventualmente, a reconhecer como necessária (p. 92). É certo que se, 
por um lado, o juízo de avaliação manifesta uma certa imperfeição no conhecimento e se, 
por outro, ele é problemático no sentido em que só vale a partir do momento em que se 
admite a validade do seu ponto de partida (do referente que permite operar uma leitura 
particular da realidade avaliada), esse juízo exprime, no entanto, mais do que uma simples 
possibilidade lógica. 

Por isso, a tipologia mais esclarecedora para a nossa reflexão é, sem dúvida, a que dis- 
tingue três espécies de juízos3: 

- juízo de observação: "Ele pôs a gravata"; 
- juízo de prescrição: "Tu deves pôr a gravata"; 
- juízo de avaliação: "Que linda gravata!". 

Todo e qualquer juízo é uma proposição precedida, implícita ou explicitamente, do 
enunciado "eu julgo que". O sujeito, produtor do discurso, envolve-se no seu enunciado. 
O enunciado avaliativo traduz um certo tipo de envolvimento. Pelo enunciado "observa- 
tivo", afirmo que vejo aquilo que vejo. Pelo enunciado prescritivo, digo como a realidade 
deveria ser. Pelo enunciado avaliativo, pronuncio-me sobre aquilo que vejo. Aprecio as 
coisas de um ponto de vista que as transcende. Digo o valor delas em função de uma 
norma que as ultrapassa e permite julgá-las. 

É por isso que o enunciado avaliativo: 

a) depende de um enunciado prescritivo, que lhe é anterior (não posso apreciar as coi- 
sas, se não souber como elas devem ser, se não tiver uma certa ideia da sua essên- 
cia, e daquilo a que se devem assemelhar); 

b) implica um juízo de observador (tenho de apreender algo de uma coisa para a apre- 
ciar à luz da ideia que tenho da "bela" ou da "boa" coisa). 

G. Dispaux, Lu logique et /e quotidien, Paris, Minuit, 1984, citado por Alain Trognon. "Processus d'haluation 
dans les groupes en fomation". POUR, 107. p. 86. 



Assim, o avaliador está, irremediavelmente, em posição intermédia, entre o prescritor, 
que diz como deveria ser o objecto avaliado (tempo de construção do referente), e o 
observador, que diz como é o objecto na sua realidade concreta (tempo de construção do 
referido). O espaço ideal da avaliação é um espaço de mediação, um espaço aberto pela 
faculdade do Homem em não se contentar em viver num mundo de objectos, tais como 
eles são na sua realidade concreta (a sua existência, o seu ser), mas em operar uma rup- 
tura com esse mundo do imediato para o pensar, o "ler", o apreciar através das ideias que 
forja da "essência" dos objectos, daquilo e por aquilo que "valem" e merecem existir. O 
avaliador é um mediador que diz: "Sendo assim, e devendo ser assim, é preciso pensar 
nisto à luz daquilo". Avaliar é mesmo tomar posição sobre o "valor" de qualquer coisa 
que existe. 

A hipótese que acabámos de precisar resistirá ao confronto com outras investigações? 
O trabalho de Daniel L. Stufflebeam e do grupo Phi Delta Kappa, L'évaluation en éduca- 
tion et la pr-ise de décision4, tem o principal mérito - e pode-se ver aqui um juízo que se 
pronuncia sobre o valor de um produto! - de deixar ver, no problema da definição, a pri- 
meira das causas da "doença da avaliação". Com efeito, segundo estes autores, a avalia- 
ção está doente. Entre os sintomas do mal que a afecta, poder-se-ão reter os seguintes: 

- os do evitamento: foge-se da avaliação desde que ela não seja absolutamente neces- 
sária; 

- os da ansiedade, que pode paralisar o avaliador ou o avaliado; 
- o do imobilismo, que faz com que as práticas em nada evoluam; 
- os do cepticismo, que leva a pensar que avaliar não serve de muito ... 
A conclusão dos autores é a de que é urgente ir em seu auxílio. Por isso, em primeiro 

lugar convém dar-lhe um enquadramento teórico seguro que lhe permita ultrapassar o 
estádio das "definições essencialmente arbitrárias" (p. 11). Três definições clássicas e 
"comummente admitidas" são assim examinadas. _ 

- A primeira é a definição "antiga" que faz equivaler avaliação e medida, e que se 
pode simbolizar pela fórmula: / 7 

A avaliação é idêntica à medida. 

D. L. Stufflebeam e? a[., L'évaluation en éducation et lu prise de la décision, ed. francesa, Éditions N. H. P., 
Ottawa, 1980. 



É certo que, historicamente, o desenvolvimento da avaliação está ligado ao da medida. 
A este respeito, Guy Berger distingue três fases de uma história "bem balizada", pelo 
menos. nos Estados Unidos. 

Num primeiro período, a fase do testing*, entre 1920 e 1940, houve um esforço para 
controlar os resultados e os desempenhos com a ajuda de provas objectivas e estandardi- 
zadas: os testes. Durante a guerra, a necessidade de formar, em massa, soldados ou traba- 
lhadores para as indústrias de ponta, levou a pôr de pé um enorme sistema de formação 
e, em simultâneo, a criação dos instrumentos que permitissem apreciar e controlar a sua 
eficácia. É o measurement period*. Por fim, um terceiro período, o da avaliação, é o do 
interesse pelos objectivos e pelos efeitos das políticas educativas, com a ambição de 
apreciar a coerência dos sistemas educativos e de medir-lhes o rendimentos. 

É por isso que a definição de avaliação como medida apresenta, segundo D. Stufflebeam 
er al., várias vantagens. Para além de corresponder ao movimento de desenvolvimento da 
medida científica, esta definição chama a atenção para as noções de objectividade e 
fidelidade e para o interesse que podem apresentar dados susceptíveis de serem tratados 
matematicamente. Mas, por outro lado, esta relação apresenta o inconveniente maior de 
fazer sair do campo da avaliação tudo o que não é directamente mensurável. O que fica 
então? O que escapa à captação dos instrumentos de medida deverá, por princípio, ser 
negligenciado pelo avaliador? Não se estará a restringir, abusivamente, ao mesmo tempo, ' 

o objecto de avaliação, ao deixar fora de campo o imenso edifício do qualitativo, e a sua 
metodologia, ao condená-la ao uso de uma instrumentação rígida? Não haverá traços 
fundamental e radicalmente diferentes entre a medida e a avaliaqão? Teremos de responder 
a esta pergunta. 

- A segunda definição apresentada é a proposta por Ralph Tyler, para quem a avaliação 
a operação pela qual se determina a congruência entre o desempenho e os objectivos. O P 

Ique se pode simbolizar por: 

pqEq 

As mudanças no comportamento humano, visadas pelos objectivos educacionais, 
foram atingidas? 

Esta definição tem, dizem-nos, vários méritos e alguns inconvenientes. Os méritos 
são, entre outros, os de chamar a atenção para a necessidade de possuirmos um referencial 
(determinação dos objectivos) e de nos interessarmos tanto pelo processo (por exemplo, 
procedimentos educativos), como pelos produtos (desempenho dos alunos). Os dois 
principais inconvenientes dizem respeito a centração excessiva da operação de avaliação 
nos objectivos, expondo-a a uma deriva tecnicista; e o de conceder excessiva importância, 

* Em inglês no original (N. T.). 
Guy Berger. "Mais, qu'est-ce qui nousprend a évaluer?", POUR, 55, pp. 10-1 1. 



apesar do acento posto no processo, aos resultados finais, fazendo dos comportamentos o 
critério último de apreciação. 

- A terceira definição examinada centra-se, preciqamente, num processo de juízo, que 
é então considerado essencial: I vi 

A avaliação é um juízo profissional. É uma operação de especialista. Mas o problema 
da definição não ficará, então, assim escamoteado? A avaliação é o que sabem fazer os 
especialistas ... por definição! É raro que um especialista forneça, simultaneamente com a 
sua avaliação, os critérios em que se baseia, para permitir apreciar a validade e a pertinên- 
cia com que os utiliza. A um encarregado de educação que o interrogava sobre a maneira 
como iria ser praticada a avaliação na escola "experimental" que os seus filhos frequenta- 
vam, ouvimos um inspector-geral dar a seguinte resposta: "Não esteja preocupado, nós 
sabemos fazê-lo. Há muito tempo que fazemos isso...". Como escreve D. L. Stufflebeam, 
"este processo encerra segredos que englobam os dados considerados e os critérios ou 
padrões que serviram para os apreciarn6. 

Destas três definições, qual é a mais pertinente? É espantoso que Stufflebeam e os seus 
colaboradores não tenham colocado esta questão, a única que, no entanto, nos interessa de 
momento, porque se trata de saber de que é que falamos quando falamos de avaliação. A 
questão tem, sem dúvida, menos sentido para os autores, na medida em que a definição 
pertinente só pode ser, aos seus olhos, a que a obra propõe: "A avaliação em educação é o 
processo pelo qual se delimitam, se obtêm e se fornecem informações úteis que permitem 
julgar decisões possíveis" (p. 48). 

Ao aplicar a esta definição o processo de análise posto em prática por estes autores 
para as três definições "correntes", poder-se-ia dizer que esta apresenta as vantagens de 
mostrar, por um lado, que qualquer operação de avaliação implica a produção de informa- 
ções específicas, e, por outro, que uma das suas funções essenciais é a de clarificar a 
tomada de decisões. Mas a definição tem o inconveniente de ser ambígua quanto ao papel 
e ao lugar do processo de avaliação. Que significa exactamente "julgar decisões possí- 
veis"? Estamos aqui em presença de um verdadeiro paradoxo. 

Por um lado, define-se o juízo como o acto de tomar uma decisão, e afirma-se que 
"julgar é o termo que está mesmo no centro da definição da avaliação". 

Mas ao mesmo tempo precisa-se que, se julgar está no centro da definição, "o acto de 
julgar, considerado do ponto de vista do qvaliador, já não o está" (p. 52). O avaliador não 
deve participar na tomada de decisões! Assim sendo, o seu papel não se tomaria no de um 
simples fornecedor de informações? Não será isto reduzir a avaliação apenas a uma das 

". L. Stufflebeam et al., L'évaluation en éducation er laprise de décision, op. cit.. p. 17. As citações seguintes são 
extraídas desta. obra. 
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fases? E se o acto de escolher entre as decisões possíveis é, antes de mais, um acto de 
jul_oamento, esse acto não é posterior ao acto de avaliação propriamente dito, o que impli- 
caria necessariamente um juízo no sentido da "tomada de posição sobre"? 

O _grupo Phi Delta Kappa apercebeu-se desta dificuldade, a ponto de encarar designar 
por um outro termo que não o de avaliação "esta avaliação informativa" (p. 192) que acaba 
de ser descrita como "processo que fornece a informação necessária para clarificar a tomada 
de decisão" (p. 50). Mas isto arriscar-se-ia, segundo o grupo, a aumentar ainda mais a con- 
fusão. Todavia, o verdadeiro problema é o de saber se qualquer um destes dois actos, aos 
quais hesitamos em atribuir o rótulo de "avaliação", merece realmente esta designação. Por 
um lado, há o acto de avaliação no sentido de Stufflebeam, que é, de facto, um acto de pro- 
dução de conhecimento. As informações são os "dados descritivos ou interpretativos respei- 
tantes as entidades ... e as suas relações" (p. 49). Trata-se de tornar disponíveis por processos 
tais como a recolha, a organização e a análise, utilizando para isso meios formais como a 
medida, o tratamento de dados e a análise estatística", informações úteis, satisfazendo, 
nomeadamente, critérios "científicos" (p. 51). A palavra-chave é a de identificação. É neces- 
sário identificar a questão decisional (aquela que exige uma escolha), as respostas possíveis, 
os critérios de escolha e as informações úteis. Tudo isto corresponde a um trabalho que é 
essencialmente de análise. E depois, por outro lado, há ainda a tomada de decisão, que o 
acto de avaliaqão-identificaqão tem como única ambição "servir" (p. 52). E "o acto de esco- 
iher é o acto essencial da tomada de decisão" (p. 54). O primeiro acto deve ser totalmente 
objectivo, se pretende ser realmente útil. O segundo, ainda que esclarecido pelo primeiro, é 
totalmente livre. Se idealmente podemos pensar numa "combinação avaliador-decisor" 
(p. 52), em que a escolha, assentando na capacidade de decisão, seria tanto mais livre quanto 
mais esclarecida fosse pela realização da capacidade de análise objectiva que caracteriza a 
avaliação (o que corresponderia ao caso ideal, descrito por Descartes, em que o juízo e a 
escolha daquele que conhece "claramente o que é a verdade e o que é o bem" o deixam 
inteiramente livre sem que ele seja indiferente, sendo a indiferença como indeterminação "o 
mais baixo grau de liberdade", que seria "mais parecida com uma falha no conhecimento 
que com uma perfeição na vontade'?), é preferível, para salvaguardar a objectividade de um 
e a liberdade do outro, separar os dois papéis (p. 118). Mas, pode-se considerar, dizem-nos, 
o avaliador como uma simples excrescência, uma "extensão do espírito" (p. 52) ou "uma 
extensão do processo mental" (p. 118) do decisor. De qualquer forma, a relação entre estes 
dois papéis é "estreita" (ibid.). Segundo uma metáfora de ordem biológica, o avaliador 
representa "os olhos e os ouvidos daquele que toma as decisões" (p. 150). 

Os olhos e os ouvidos ajudam o cérebro a decidir esclarecendo-o. Um esquema como 
este dá lugar a que se fale em avaliação? Não será esta um terceiro acto, que se distingue 
quer da análise-produção de informações, quer da escolha-decisão, conforme está repre- 
sentado no seguinte esquema (fig. 3)? 

Descartes, Méditation quarrièrne. 



Figura 3 
A avaliação entre a análise e a tomada de decisão 

AVALIAÇÃO 
Tomada de posição 

Um decisor, que soubesse tudo sobre o objecto da sua decisão e das suas possíveis 
consequências, deixaria de ter necessidade de avaliar, e agiria então como o sujeito "intei- 
ramente livre" de Descartes, com pleno conhecimento de causa. Mas este é precisamente 
um caso-limite, quase utópico. "Se eu conhecesse sempre com clareza o que é verdade e o 
que é bom, nunca teria de deliberar qual o juízo e qual a escolha que deveria fazer". Pode- 
remos dizer que o processo "análise-identificação - tomada de decisão" descrito 
por Stufflebearn corresponde ao percurso ideal de um sujeito que não sofra de nenhuma 
imperfeição do conhecimento, nem de limitação da vontade. 

É por isso que a avaliação nos parece ausente desta análise, que, no entanto, devido a 
, esta mesma ausência, nos ajuda a compreender, ao mesmo tempo, em que é que ela con- 

siste e no que a toma necessária. Observámos que o exame das definições "correntes" não 
colocava verdadeiramente o problema da sua pertinência, mas que se contentava em tecer 
considerações sobre os comportamentos decorrentes da aceitação de cada uma delas, com 
vista a pesar as suas vantagens e inconvenientes. Pôr a questão da pertinência teria levado 
os autores a interrogarem-se sobre a significação da existência de um acto como a avalia- 
ção, o que manifestamente não quiseram fazer. Contudo, acreditamos que não seja possível 
definir a avaliação sem se colocar a questão do sentido desta operação. O que significa 
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certamente, antes de mais, descrevê-la correctamente, tal como ela se apresenta na reali- 
dade das práticas. Mas, é a própria tentativa para a descrever objectivamente que leva a 
descobrir que não a podemos descrever sem sermos conduzidos a interrogarmo-nos sobre 
as mtdiqóes de possibilidade de uma tal operação. Com efeito, a existência de uma acti- 
vidade, tal como aquela a que chamamos avaliação, traduz, simultaneamente, a imperfei- 
ção do conhecimento daquele que é obrigado a avaliar, e a presença de uma certa ideia de 
perfeição que lhe anima e guia a vontade. 

Tudo começa pela e com a acção. Nós agimos. Temos constantemente necessidade de 
decidir, de nos "determinarmos". Esta relativa liberdade de escolha, ou, se se quiser, esta 
necessidade de nos determinamos, exige, para ser exercida, ou obriga, para ser satisfeita, 
por um lado, ao conhecimento aprofundado da situação, e, por outro, termos uma certa 
ideia daquilo que convém decidir na situação presente. Dito de outra forma, a decisão que 
implica a acção humana exige ao mesmo tempo conhecer bem o que existe e saber o que 
se deve fazer. Idealmente, para um ser omnisciente e com uma vontade sempre justa, a 
realização de uma actividade de forma a pôr em prática os fins dignos de serem persegui- 
dos apoiar-se-á num conhecimento adequado da situação que exige uma intervenção 
activa do sujeito e da sua evolução previsível em função desta intervenção. Mas, se o 
conhecimento se limita ao que é, ao dado, de que se pode, quando muito, dar conta pelo 
seu passado, pelo seu modo de produção, e não permite predizer o futuro, haverá sempre 
que avaliar as consequências da acção a empreender: prever, tanto quanto possível, a evo- 
lução do ou dos sistemas em causa; imaginar o que poderia ser uma situação posterior 
se.. . (se se executasse tal ou tal acção). Avaliar significa, pois, aqui, antes de mais, tentar 
dizer o que será, se ... Mas o processo no qual se fundamentará a decisão de agir ultrapassa 
largamente o que seria apenas um simples esforço de previsão. É, em primeiro lugar, uma 
análise da situação presente (a avaliação segundo D. L. Stufflebeam), observada à luz de 
uma certa ideia da situação ideal (daquilo que deveria ser), que leva a estabelecer as 
acções susceptíveis de a melhorar. Depois, a avaliação das consequências da acção leva 
não somente a imaginar a evolução previsível da situação, depois de realizada a acção em 
causa, mas também a comparar a previsível situação futura com o modelo ideal da situa- 
ção desejada, para julgar da pertinência da referida acção. Não é senão em função deste 
último juízo que é decidida a execução da acção. O esquema geral seria então aquele que 
se representa na figura 4 (p. 41). 

A avaliação intervém em diferentes momentos deste processo de conjunto. A decisão 
de agir depende, antes de mais, da decisão que há que agir face a uma dada situação que 
não é satisfatória: por exemplo, considerar que os resultados deste aluno não correspon- 
dem àquilo que ele poderia e deveria fazer, que não exprimem todas as suas possibilida- 
des. Uma análise da realidade - do ser - efectuada à luz do que parece ser desejável - do 
dever-ser - dá origem a um primeiro juízo: é preciso mudar isto. Primeiro juízo de avalia- 
ção, obtido pelo confronto entre um referido (o aluno, compreendido através dos seus 



Figura 4 
A articulação acção-avaliação 
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resultados actuais) e um referente (o aluno ideal que domina a matéria ensinada). Esta pri- 
meira decisão assenta na acção de "ler" a realidade (apreciar o aluno), naquilo a que D. L. 
Stufflebeam et al. chamam um modelo de "tipo I " ,  que constitui "uma representação 
ideal de um estado de coisas estático", e indica "o que deveria ser" (p. 141). Tendo sido 
identificada a necessidade de mudança, o actor social (aqui o professor) construirá um 
projecto de acção de forma a produzir as mudanças desejadas. Este projecto tem por fun- 
ção dar resposta à questão "Como obter o que deveria ser", e corresponde a construção de 
um modelo de "tipo 2", que é "uma representação ideal de um processo dinâmico que 
pode, mediante certas condições precisas, levar a atingir o estado de coisas descrito no 
tipo 1" (ihid.). Por exemplo, colocando o aluno face a uma situação-problema construída 
judiciosamente, eu facilitarei a emergência da competência pretendida. A construção do 
projecto de acção implica pois uma avaliação-estimativa das consequências previsíveis da 
execução do projecto. A primeira vista, esta avaliação não implica uma comparação refe- 
rentelreferido no sentido restrito já definido. Todavia, ela é uma operação de leitura da 
realidade (o aluno) analisada a luz de uma grelha que a transcende (o projecto de acção), 
leitura essa que leva a ultrapassar a realidade para imaginar no que ela se tomará se ... Há 
- e é por isso que se pode falar de avaliação das consequências - confronto entre duas 
séries de dados - o próprio ser e o projecto - para tomar posição, desta vez sobre o 
projecto: valerá a pena pô-lo em prática? Mas o juízo sobre o projecto não poderá ser ver- 
dadeiramente pronunciado senão depois de um confronto entre a previsível situação 
futura, tal como ela surge depois de avaliadas as consequências, e o modelo de "tipo l", a 



situação ideal. É deste último confronto que poderá resultar a decisão de realizar o 
projecto. que traduz, pois, um segundo juízo de avaliação respeitante à pertinência da 
acção imaginada. Eu pronuncio-me, por um lado, sobre o projecto (referido) em nome da 
evolução previsível do aluno, e, por outro, em ordem ao modelo do aluno ideal (referente 
multidimensional). Em resumo, poder-se-á dizer que toda a decisão da acção implica dois 
juízos de avaliação: 

- juízo de tipo 1: é necessário que isto mude; 
- juízo de tipo 2: é, ao proceder assim, que se poderá fazer com que as coisas evoluam 

de forma conveniente. 

São juízos de avaliação na medida em que se inscrevem no quadro geral de uma ges- 
tão do provável: o primeiro não tem apenas como única ambição a de dar a conhecer a 
realidade (juízo de observador), mas também a de dizer em que é que ela tem de ser modi- 
ficada. O segundo não se limita a prescrever o que é necessário fazer (juízo de prescritor), 
mas também a dizer o que é razoável fazer para realizar o seu projecto de mudança, tendo 
em conta a realidade actual, tal como se pode compreendê-la, e a realidade futura, tal 
como se pode prevê-la. 

O AVALIADOR COMO TECELÃO FLTNÂMBLILO 

Assim a avaliação é própria de um ser: 

- capaz, por um lado, de julgar o que é e o que faz, e possuindo, para isso, uma certa 
ideia da perfeição que se exprime na construção de modelos de tipo 1 : capacidade de 
distanciação crítica face à realidade, e, sobretudo, face à sua própria realidade; 

-mas incapaz de conhecer exaustivamente a realidade e de prever com exactidão a 
sua evolução. 

É por isso que o juízo de avaliação faz intervir uma escolha e uma aposta. A escolha, 
sempre contestável, de um ou de mais valores, de um modelo em relação ao que deveria 
existir; uma aposta sobre a evolução provável das coisas em função de uma acção que se 
inspira nesta escolha. 

O avaliador não sabe tudo o que existe. Mas sabe: 

a) que a existência é processo, desenvolvimento, evolução. Ora, é porque o ser é evo- 
lução que ele avalia. Com efeito, o avaliador sabe também ... 

b) que pode ser actor nesta dinâmica evolutiva; que pode impor a sua marca no 
decurso das coisas; que pode inflectir ou orientar os desenvolvimentos; que pode, 
por exemplo, intervir no desenvolvimento de outrem para o tornar conforme a cer- 
tas normas (educar...); 

c) que a este poder de intervenção corresponde, pois, um outro poder: o de conceber um 
estado de coisas melhor, ou, em qualquer caso, um estado preferível. A intervenção 



não tem sentido se não se efectuar em nome de uma ideia daquilo que é conveniente 
criar, e na medida em que exprime o projecto de contribuir para o aparecimento de 
um estado de coisas desejável. 

Na realidade, as coisas não estão imobilizadas. Elas evoluem (a). Há que agir (b). E a 
acção exige normas (c). No processo geral de orientação da acção com referência a 
normas, a avaliação é o momento em que criamos distanciação para fazermos o ponto da 
situação e julgarmos. Trata-se essencialmente de julgarmos da evolução do ou dos siste- 
mas respeitantes à nossa acção. Porque, para fazermos o ponto da situação, temos de 
dispor de pontos de referência precisos, em relação aos quais nos possamos situar. Estes 
marcos fixos constituem o referente, ou modelo de "tipo 1". 

O tempo da avaliação é aquele, fugaz e singular, em que se pára no tempo. Saímos do 
sistema em movimento para recolhermos informações sobre o próprio movimento, a fim 
de o apreciarmos em relação a qualquer coisa que é da ordem do projecto. 

Finalmente, o avaliador é também um mediador cujo trabalho se assemelha simulta- 
neamente ao do funâmbulo e ao do tecelão: 

do funâmbulo, porque é necessário mover-se no espaço aberto entre um "ser" sempre 
em movimento e um "dever-ser", sempre difícil de captar; 
do tecelão, porque a essência do seu trabalho é a de relacionar, de criar os laços, e 
isto de um triplo ponto de vista: 

-enquanto pronuncia um juizo útil à acção, participa no processo que articula 
dois estados de coisas sucessivos (dinâmica da mudança); 

- enquanto pronuncia um juizo e produz uma representação normalizada, opera a 
junção entre a prescrição e a observação, e entrecruza a essência e a existência; 

- enquanto se pronuncia, capta as coisas na teia das palavras. O avaliador é "um 
homem de palavras", que, a partir de um primeiro juízo, "o que há para dizer", 
tenta construir um discurso exprimindo da maneira mais clara possível e menos 
discutível o que tem para dizer. Nestas condições, a primeira qualidade do seu 
discurso será a de constituir uma mensagem acessível e portadora de sentido 
para aqueles que a recebam. Mas como ter sempre a certeza de se estar a dizer 
bem o que há para dizer e de que não se está na tagarelice inútil? Temos então 

I 
de determinar as condições de uma realização pertinente do juízo que acabá- 
mos de caracterizar. 



As questões da avaliação: 
variáveis e espaços de variação 

té aqui temos insistido sobre a unidade do modo de julgar. Isso permitiu-nos captar o 
sentido global da actividade de avaliação. Mas estaremos, para tanto, em condições 
de saber como proceder? Porque, se se pode falar de avaliação todas as vezes que um 

sujeito se decide pronunciar-se sobre um determinado objecto, para dizer qual é o seu valor 
de um ponto de vista particular, não é menos verdade que o que logo à primeira vista 
impressiona o observador é a variedade das práticas. Variedade dos domínios abrangidos: a 
educação e a formação, evidentemente. Mas também a medicina. o trabalho humano, a 
política e até os acidentes nucleares. Variedade dos métodos: Robert E. Stake pôde assim, e 
voltaremos a este assunto mais à frente, inventariar e descrever nove métodos diferentes. 
Variedade das funções: fala-se de avaliação diagnóstica ou prognóstica, ou preditiva; avalia- 
ção formativa; avaliação sumativa. Variedade dos actores: financiadores, responsáveis polí- 
ticos ou sociais, especialistas, auditores, utilizadores, formadores, formandos. Neste caso, 
como nos deveremos posicionar? Como pôr ordem nesta profusão de actividades diversas e 
de discursos divergentes? E. antes de mais, quais são os verdadeiros factores de variação? 

AS VARIÁVEIS DA AVALIAÇÃO: 
UM QUESTIONAMENTO MULTIDIRECCIONAL 

Tendo sempre como objectivo essencial clarificar a questão da avaliação, e de destacar 
aquilo que constitui a especificidade desta "actividade", propomo-nos, uma vez mais, partir 



da prática e tomar como objecto de reflexão as questões que se põem à realização de uma 
operação de avaliação. Isso permitir-nos-á uma primeira abordagem daquilo que se poderia 
denominar como as variáveis da avaliação. Assim, um trabalho de clarificação e de classi- 
ficação operado a partir de questões enunciadas pelos membros (inspectores, reitores, 
professores) de uma comissão reunida para reflectir sobre a avaliação das acções de 
formação permitiu distinguir nove grandes questões: 

1.  Formar? Esta questão pode ser encarada na sua dimensão objectiva: quais são as 
mudanças visadas, as transformações esperadas? E tem também uma dimensão 
subjectiva: que significado tem para os formandos a acção de formação: recom- 
pensa, momento de escape, tempo forte numa avaliação pessoal'? Por fim, a ques- 
tão convida a interessarmo-nos também pelo contexto institucional e até mesmo 
político. 

.2 .  Avaliar? QuaI a finalidade principal que se atribui à acção de avaliar: informar, 
regular, formar, etc.? Quais são os critérios e os indicadores que se devem ter em 
conta? 

t 3. Qual o objecto? Sobre que âmbito incidirá a investigação: acção global, campo 
específico? Que tipos de efeitos podemos apreender e apreciar? E como ter a cer- 
teza que os efeitos observados são mesmo consequência da acção de formação? 

I 4. Com que instrumentos? Quais os instmmentos que teremos de utilizar para produ- 
zir a informação e como deverão ser postos em prática? É conveniente prever a 
utilização de instrumentos específicos para diferentes tipos de acção? 

\ 5.  Quem avaliará? Que parte na avaliação, caberá: ao(s) responsável(veis) da forma- 
ção, aos formadores, aos formandos, aos especialistas exteriores, etc.? 

6. Quando? Quais são os momentos oportunos para recolher a informação: antes da 
acção; durante a acção ("a quente"); pouco tempo depois ("a frio"); muito tempo 
depois? Que peso atribuir à informação recolhida em cada um destes diferentes 
momentos? 

7 .  Para quem? Quem receberá e explorará a informação? 

8. Para tomar que género de decisão'? Quais serão as bases da avaliação? Em que 
"dinâmica" se inscrevem'? Quem tem o poder de decidir e em que domínio(s)? 

9. Qual a utilidade? Como pôr a avaliação ao serviço de uma melhoria da qualidade 
das acções de formação? Como fazer dela qualquer coisa de verdadeiramente 
eficaz? E em nome de que eficácia? 

Podemos considerar que este conjunto de questões se organiza segundo o esquema da 
figura 5 (p. 46). 



- .  Figura 5 
O questionamento sobre a avaliação d a s  acções d e  formação 

FORMAR? 

SIGNIFICADO DA OPERAÇAO 

QUE UTILIDADE? 

QUE GÉNERO 
DE NOVO 

DE DECISAO? --@o0 

P 
PARA QUEM? 

OBJECTO? 

FORMAS E INSTRUMENTOS 

Este esquema tenta mostrar como as questões enunciadas se ligam, se articulam e se 
organizam num questionamento geral. Mas o seu interesse principal é talvez o de deixar 
perceber que as questões de ordem metodológica, por sua vez, se fundamentam em e têm 
a ver com questões de sentido. Poderíamos assim distinguir: 

- questões de ordem técnica, que dizem respeito às formas possíveis de avaliação, aos 
procedimentos a pôr em prática, às operações concretas a realizar. Estas questões 
poderiam ser reagrupadas sob a designação geral de questões do dispositiilo, que são, 
na maior parte das vezes, as primeiras que preocupam os que trabalham no terreno. 
A sua preocupação constante é, com efeito, a de determinar uma metodologia que 
produza respostas concretas às questões dos objectos, das formas e dos instrumentos 
(questões 3 a 6); 

- questões que dizem respeito ao sentido da operação, e que são, simultaneamente, o 
ponto de partida e o ponto de chegada das questões técnicas. Para construir uma 
metodologia de avaliação das acções de formação, não seria necessário dizer o que 
entendemos por formar e avaliar: dizer qual é, segundo o nosso ponto de vista, o 



sentido das duas operações? E as escolhas, que implicam a construção do disposi- 
tivo, para além de considerações puramente técnicas, não serão também elas o 
resultado, não somente desta primeira tomada de posição, geral, sobre o sentido das 
operações, mas também do sentido particular da operação de avaliação em que 
concretamente nos empenhamos? As informações a recolher dependeriam, pois, 
não só da ideia que fazemos de uma formação eficaz, e do sentido que damos ao 
verbo avaliar, mas também da função precisa da avaliação pedida (por quem'?). Por 
que avaliamos aqui e agora? Para que vai servir? Por outras palavras, as questões 
técnicas (como "jogar"?) só poderiam, por um lado, fornecer todas as respostas no 
quadro de uma reflexão sobre o sentido (a que é que se joga?) e, por outro, sobre os 
objectivos "sociais" da avaliação. 

Reenviar-nos-ão as questões de metodologia, inexoravelmente, para as outras? Sendo 
assim, não conviria hierarquizar as "variáveis" que constituem as questões enumeradas? 

Tentaremos estabelecer a validade desta hipótese ao examinar, de forma mais aprofun- 
dada, os problemas de estratégia. 

OS PROBLEMAS DE ESTRATÉGIA: PROCEDIMENTOS E MÉTODOS 

Pode entender-se por estratégia a orientação geral das operações e dos meios a utilizar. 
No seu sentido primeiro, a estratégia é a arte de conduzir, de fazer avançar um exército. 
Em sentido lato, o termo designa um conjunto de acções coordenadas tendo em vista uma 
finalidade. A estratégia aponta para o domínio de acções ordenadas de forma a produzi- 
rem um resultado, e pertence, pois, ao domínio do método. 

A estratégia exprime a intenção de construir a acção em função de racionalidades que 
podem ser de ordem política, económica, técnica ou científica. Naturalmente os actores da 
avaliação manifestam a sua preocupação em realizar uma avaliação "científica". Veremos, 
mais à frente, quais são as armadilhas de uma problemática objectivista. Contentemo-nos, 
de momento, em ver como se traduz esta intenção de racionalização no plano dos méto- 
dos e do dispositivo. 

Robert E. Stake, num trabalho consagrado à avaliação dos programas de ensino1, dis- 
tingue nove métodos diferentes. Para chegar à classificação que propõe, o autor tem em 
conta um certo número de "dimensões" entre as que são "comummente utilizadas" para 
descrever e situar os modelos de avaliação. Assim, são consideradas oito dimensões que 
correspondem a oito eixos sobre os quais se podem posicionar cada um dos modelos. 

I 

O primeiro eixo (avaliação formativa-avaliação recapitulativa) diz respeito simultanea- 
mente ao momento da avaliação e à sua finalidade. A avaliação formativa intervém ii 

I R. E.  Stake, L'évaluation desprogrammes d'enseignement, Paris, OCDE, 1976, 101 pp. 



no decurso do processo; a avaliação recapitulativa no fim. A primeira destina-se a 
"corrigir", se necessário, o desenvolvimento do processo. A segunda a apreciá-lo 

,' depois de terminado. A cozinheira prova a sopa para saber se convém temperá-la de 
sal (avaliação formativa); o convidado prova-a para a saborear (avaliação recapitula- 
tiva). A questão essencial, escreve Stake, é então porquê e não quando. A consideração 
deste primeiro eixo permitir-nos-ia, pois, afirmar à primeira vista a preeminência das 
questões respeitantes às finalidades. 
O segundo eixo distingue as avaliações oficiosas, ou pessoais, e as avaliações oficiais. 
Poderíamos falar de avaliação doméstica e de avaliação pública em referência ao 
campo social de utilização. 
O terceiro erro opõe a avaliação de um objecto particular e que se interessa pelos 
restantes objectos que aquele representa. O que conta aqui é o alcance da avaliação: 
válida somente para um caso, ou generalizável. 
A quarta dimeilsüo diz respeito ao objecto privilegiado: produto (resultados, efeitos) 
ou processo (funcionamento, "transacções", metodologias concretizadas para obter 
os resultados pretendidos). 
A quinta (descrição-apreciação) corresponde à tensão que se estabelece entre os dois 
pólos do juízo de facto e do juízo de valor. Contudo, o leitor começa sem dúvida a 
compreender que uma avaliação não poderia ser puramente descritiva, que não há 
avaliação senão na medida em que não nos contentamos em apresentar factos. 
Um sexto eixo diferencia a avaliação predeterminada e a avaliação reaccional. 
A primeira organiza-se segundo um questionamento dado a partida. A segunda 
constrói esse questionamento no momento da observação do objecto avaliado. 
Os pólos extremos do antepenúltimo eixo são os da avaliação global, que considera 
o seu objecto como um todo, e os da avaliação analítica, que se interessa pelas rela- 
ções existentes entre variáveis descritivas. 
Por fim, a última dimensão é a do eixo interno-externo, segundo o lugar do avaliador 
em relação ao objectivo avaliado, em particular quando este é um sistema ou uma 
instituição. 

Robert E. Stake chama-nos a atenção para o facto de estas dimensões serem interdepen- 
dentes. Existem certas correlações entre a posição dos elementos num eixo e o lugar ocupado 
nos outros. Acrescentaremos, no entanto, que estas componentes situam a avaliação em cam- 
pos diferentes. Poder-se-iam distinguir aqui, pelo nienos, três espaços de posicionamento: 

- o  espaço das intenções, no qual se situam os eixos (I)  (finalidade) e (5) (intenção 
dominante: descrever ou apreciar); 

- o espaço dos problemas técnicos, ou espaço do dispositivo: objecto isolado da reali- 
dade (dimensão 4), modo de construção do referente (eixo 6) e do referido (eixo 7), 
actor privilegiado (eixo 2) e lugar deste actor (eixo 8); 

- espaço da aplicação social da actividade de avaliação e dos seus produtos (eixos 2 e 3). 



O estudo destas "dimensões" traz uma nova luz à nossa análise da questão sobre a 
avaliação das acções de formação. Com efeito, encontramos aí estes três espaços: o das 
intenções que dão sentido à operação (questões 1 e 2); o dos problemas relativos aos pro- 
cedimentos (questões 3 a 6); o da aplicação social da actividade de avaliação, que levanta 
de novo a questão do seu sentido (7 a 9). 

Procedendo de dois modos diferentes - a partir das questões concretamente levanta- 
das, ou separando dimensões pela análise, determinamos variáveis que se distribuem 
pelos mesmos três espaços. Será preciso concluir que estes espaços correspondem aos três 
principais planos de variação das avaliações? 

No seguimento desta primeira análise, examinemos os nove métodos descritos por 
Stake. O autor propõe uma grelha de leitura em que cada método é especificado pelo seu 
objectivo, os seus aspectos principais, as categorias visadas e, por fim, os seus riscos e 
vantagens. Vimos que a dicotomia risco/vantagens leva a pôr o problema do valor do 
objecto avaliado (definições com Stufflebeam, métodos, aqui, com Stake) num plano 
puramente pragmático. Mas uma definição ou um método apreciam-se, não somente em 
função das vantagens ou inconvenientes ligados à sua aplicação técnica, mas sobretudo 
em relação à sua pertinência. Ora, esta caracteriza-se essencialmente pela adequação com 
o que se situa "a montante": as intenções, ou "objectivos", segundo o termo utilizado por 
Stake para designar a primeira linha de leitura proposta. E, de facto, é claro que a maior 
parte dos riscos assinalados só têm sentido em relação ao objectivo que o método se 
propõe realizar. Por exemplo, para medir o êxito nos estudos. poder-nos-íamos contentar 
com testes que apenas versam sobre os conhecimentos'? Para permitir a uma escola superar 
uma crise, poder-nos-emos fiar apenas na intuição de personalidades reconhecidas? 
A grelha de leitura de Stake comporta, pois, por fim, três tipos de rubricas: 

- rubricas descritivas (aspectos principais, categorias visadas); 
- rubricas avaliativas (riscos, vantagens); 
- uma rubrica apresentando a intenção dominante2. 

É esta última que é a rubrica-chave. Cada método, tal como pode ser descrito pelos 
seus elementos principais, só tem sentido em função de uma intenção dominante, em 
relação à qual ele próprio pode ser avaliado. Daqui decorre uma consequência impor- 
tante: o número dos métodos distinguidos está em relação com o número de "objectivos" 
susceptíveis de serem referenciados. Ora, a ambição de Stake era a de descrever os prin- 
cipais métodos "vulgarmente utilizados". Os objectivos referenciados correspondem pois 
às intenções dominantes "na hora actual". Será possível ir para além do circunstancial? 
Poderemos distinguir, de forma segura, as grandes intenções? A que recorrer para operar 
um corte pertinente nesta realidade complexa? Porque o termo de objectivo é ambíguo. 

2 R.  E .  Stake. L'évaluation desprogrammes d'enseignement, op.  cit., cap. 3.  



E os objectivos fixados por Stake situam-se, sem que isso os faça objecto de uma 
distinção clara. em pelo menos dois espaços: 

-aquele a que chamámos o das grandes intenções, como o manifestam termos tais 
como: estimar, medir, compreender, estudar; 

- o  da aplicação social da actividade: ajudar, resolver as crises, racionalizar as esco- 
lhas. etc. 

É-nos, pois, necessário prosseguir o esforço de caracterização destes espaços nos quais 
se desdobra a actividade de avaliação. Vamos fazê-lo continuando a explorar o espaço dos 
problemas técnicos, para salientar bem a sua especificidade e, simultaneamente, a forma 
como este espaço se articula com os outros. 

Apresentam-se muitas vezes as questões que dão origem ao aparecimento do projecto 
de avaliação sob a forma de quadros de variáveis que situam, num único espaço de "n" 
dimensões, as diferentes modalidades de resposta. Haverá aí tantas dimensões quantas as 
grandes questões. 

Em regra fixam-se as questões seguintes, que estão entre aquelas que encontrámos na 
nossa análise da avaliação das acções de formação. 

r - O quê? Qual é o objecto da avaliação? 
- Por quem? Quais serão a natureza e o estatuto dos avaliadores? 
- Quando? 
- Como? Quais são os principais tipos de avaliação, do ponto de vista meto- 

dológico? 
- Para quem? Quem utilizará os dados produzidos e interpretados? 
- Para quê? Quais são as principais funções da avaliação? 

Um quadro como este tem, certamente, a sua utilidade, para dar uma visão de conjunto 
das questões que se colocam no arranque de um processo de avaliação, e propor pontos de 
apoio para as escolhas concretas que deverão ser efectuadas. Mas, arrisca-se também a levar- 
-nos a pensar que todas as questões são equivalentes e que todas se situam no mesmo plano. 
Logo, o importante é ver que as respostas as quatro primeiras questões dependem, por um 
lado, das que forem dadas as duas últimas - Por quem? e Para quem?; e, por outro, derivam 
de uma questão essencial - Com vista a quê? -, esquecida na maior parte dos quadros. 

É por isso que abordar as questões da avaliação, como se o espaço dos problemas 
técnicos fosse autónomo, impede paradoxalmente de resolver estes problemas. Num plano 
puramente técnico, pode-se, quando muito, fazer um inventário de possibilidades. Por 



exemplo, para a questão "Para quem", e no quadro da avaliação dos alunos, o inventário 
deverá ter em conta: as autoridades administrativas, os pais dos alunos, os professores que 
funcionam em equipa, os próprios alunos, etc. Mas esta questão, como o demonstra o 
facto de a segunda dimensão considerada por Stake dizer respeito simultaneamente a dois 
espaços, não pode ser tratada independentemente do seu contexto. As variáveis/questões, 
assim como as suas diferentes "modalidades" (casos possíveis), funcionam como uma 
check-list* e convidam a não esquecer uma possibilidade de escolha. Foi disto que André 
de Peretti bem se apercebeu propondo, neste sentido, uma "check-list sobre a avaliação" 
com base nas entradas: Quem? Com quem? Para quem? Que podemos ... avaliar? Em que 
é que pode assentar a avaliação? Com a ajuda de que instrumentos é que podemos 
a ~ a l i a r ? ~  Mas como escolher uma modalidade apropriada? Uma check-list não permite 

i decidir. Porque as questões de ordem metodológica têm sempre uma dupla dimensão. A 
primeira é descritiva: eis como se poderá fazer. .. E a segunda é prescritiva: eis como será 
necessário fazer. .. Mas como fundamentar uma prescrição? A questão "que é preciso 
fazer" só pode ter resposta no modo do: "se ... então". Se pretendemos elucidar o decisor 
encarregado de definir novas orientações para a aprendizagem da leitura, então será 
necessário avaliar o saber-ler de determinado público, com determinados instrumentos, e 
em referência a determinada expectativa social. Se pretendemos ajudar um aluno a pro- 
gredir na sua aprendizagem da leitura, então tem de se permitir que ele se situe em relação 
a um objectivo de ensino, e de tomar consciência das suas dificuldades, etc. As escolhas 
metodológicas fundamentam-se, necessariamente, nas considerações que as transcendem, 
e que se situam também tanto a montante (com vista a quê), como a jusante (para quem e 
para que aplicação?) do processo puramente técnico. Só há boa metodologia quando 
adaptada aos seus objectivos. O essencial é, pois, se pretendemos conferir credibilidade à 
avaliação, precisar "com o que é que se joga", tanto no que respeita às intenções que 
presidem à sua realização, como em relação ao uso que será feito socialmente dos seus 
resultados. Em definitivo, a variedade dos jogos possíveis no espaço dos procedimentos é 
limitada pelos jogos reais nos outros espaços. 

Sem se tomar em consideração este "com vista a quê" e o "para quê" avaliamos, as 
questões de ordem técnica tornam-se, com toda a certeza, verdadeiras/falsas questões. 
Tomemos alguns exemplos. 

NO ÂMBITO DA QUESTÃO: "COMO?" 
AVALIAÇÁO NOR MATIVA OU A VALIAÇÃO CRITERIAL 

Classicamente distingue-se avaliação normativa e avaliação criterial. Estes dois "tipos" 
correspondem às duas grandes modalidades possíveis de avaliação dos comportamentos. 
Um comportamento, desde que seja entendido como um "desempenho" (produção de uma 

* Em inglês, no original (N.T.). 
A. de Peretti, Recuei1 d'rnsrrumenrs et de processus d'évaluarionformative, Paris, INRP/CNDP, 1980, pp. 54-55 



dissertação apreciada através do exercício que será classificado; tempo gasto para efectuar 
o percurso do uoss da escola), pode, primeiramente, ser apreciado por comparação com 
outros desempenhos efectuados nas mesmas condições ou em condições semelhantes. Por 

' .  exemplo: um conjunto de notas atribuídas numa mesma ocasião a provas comuns. O 
quadro que permite interpretar um desempenho e conferir-lhe um sentido - pronunciar-se 
sobre ele (o que se deve pensar e dizer sobre ele?) - é então fornecido por este conjunto 
de desempenhos que constituem uma tabela. A norma é "a escala numérica derivada da 
distribuição dos resultados obtidos por um grupo de referênciav4. Neste caso, a norma é, 
por um lado, puramente descritiva, visto que são os desempenhos reais que a definem. 
Todavia, é a ela que frequentemente recorremos para formular um juízo de valor, na 
medida em que uma dada possibilidade de situar um desempenho por comparação só é 
utilizada para apreciar este último. Para além da verificação, o que importa é tomarmos 
consciência do valor do lugar que esse desempenho ocupa. As "respostas" do autor do 
desempenho são "julgadas" por comparação com as dadas pelo grupo de referência. O uso 
do termo norma é? certamente, muito ambíguo, senão mesmo "lamentável", como diz 
G. De Landsheere. Por vezes opõe-se avaliação normativa a avaliação formativa. Tal opo- 
sição traduz uma confusão, porque um quadro normativo, tal como acaba de ser definido, 
pode ser muito bem utilizado num sentido formativo, para facilitar a aprendizagem. A 
informação sobre o lugar que um indivíduo ocupa em relação a outros indivíduos com as 
mesmas características pode ser instrutiva para o aluno. Além disso, na avaliação criterial, 
utiliza-se também uma norma, sendo o quadro de referência constituído por um desempe- 
nho-alvo (critério de conteúdo). Estamos, pois, em presença, de facto, de dois tipos de 
normas que servem para apreciar ou interpretar comportamentos. Tabela ou alvo, qual é o 
melhor quadro de referência? Vê-se bem que a questão não tem sentido. O comporta- 
mento que queremos avaliar terá de ser analisado em relação a um "domínio de referência 
preciso"" Mas estes domínios, que conferirão significado aos factos observados, decor- 
rem, antes de mais, do próprio objectivo da avaliação. Se se trata de apreciar a evolução 
do comportamento, é preferível compará-lo com um comportamento-alvo do que com o 
comportamento de outros indivíduos. Porém, um tal objectivo não determina automatica- 
mente a escolha de tal modalidade de apreciação. Não há nunca uma ligação obrigatória 
entre a intenção e a técnica, porque a escolha da técnica só ganha sentido no desenvolvi- 
mento concreto de uma operação complexa em que a adequação entre a intenção do ava- 
liador, a função real da operação e as modalidades técnicas escolhidas é sempre incerta. 
Esta necessidade de uma coerência entre intenção/função/modalidades técnicas permite 
compreender porque, fora deste contexto "triangular", a questão "avaliação normativa ou 
criterial" não pode ter resposta. 

Gilbert De Landsheere, Dictionnaire de I'évaluation et de la recherche en éduration. Paris, PUF, 1979, p. 183. 
Bemard Maccario, "L'évaluation", in: La psychopéda,yogie des actions physiqires et sportives, Toulouse, Privat, 
1985. p. 365. 



NO Â MBITO DA QUESTÃO: "QUEM?" 
.~\ALIAÇÃO EXTERNA O U  AVALIAÇÃO INTERNA 

O problema do lugar do avaliador em relação ao objecto avaliado tem suscitado 
vivos debates. É um problema que se põe não somente quando o objecto avaliado é um 
estabelecimento ou uma instituição, mas também quando nos interessamos por esse 
objecto único mas complexo que é um indivíduo. Quem é que está mais bem colocado 
para me avaliar: eu próprio ou um observador exterior? Considerando assim a questão 
da auto ou da hetero-avaliação, torna-se claro de imediato que a solução do problema 
do lugar do avaliador não depende unicamente de considerações sobre a sua posição. 
Antes de mais, podemos observar que a auto-avaliação C também uma hetero-avaliação, 
na medida em que o sujeito que avalia introduz uma distância entre o "eu" que aprecia e 
o "eu próprio" que é apreciado. O próprio sujeito constitui-se, pois, como objecto de 
apreciação e, ao fazer isto, desdobra-se entre uma instância que julga e um objecto que 
é julgado. 

Em segundo lugar, a hetero-avaliação só tem interesse para um indivíduo quando este 
se apropria do juízo pronunciado, no caso de esse juízo ter sentido para si. Há7 pois, uma 
dialéctica entre o interior e o exterior, de tal forma que nenhuma posição tem valor abso- 
luto e não pode ser tomada, na sua unilateralidade, como a "boa" posição. 

Consideremos agora um objecto tal como um estabelecimento de ensino. O debate 
tem, pelo menos, como o demonstrou Philippe Meirieu, duas dimensões. A primeira é 
institucional: trata-se de saber quem tem o direito de avaliar (o Estado elou os actores 
da vida da escola). A segunda é epistemológica: uma avaliação poderá ser interna e 
rigorosa? Acerca desta segunda dimensão, podemos fazer duas observações. Pôr a 
questão sob a forma: "Podemos estar no interior e ser objectivos?" apenas tem sentido 
se admitirmos um imperativo de objectividade, que merece discussão, visto que o 
avaliador não é simplesmente um observador. É preferível falar de rigor. Parece então 
que a questão correcta é a da "distância fecunda5'h. Ora, só se pode apreciar a fecundi- 
dade da distanciação em relação a critérios que pertencem a uma terceira dimensão, 
que já não é a epistemológica, mas axiológica. Por exemplo, a distância fecunda é 
aquela que se estabelece entre actores sociais que gerem democraticamente a vida do 
estabelecimento e que, ao tomarem-se responsáveis por esta, exercem simultaneamente 
funções de regulação. É em nome de valores tais como a democracia, a responsabilidade 
ou a "solidariedade crítica" que, em última instância, poderemos preferir a avaliação 
interna dos cstabelecirnentos. 

Com J.-M. Barbier podemos, por fim, compreender toda a complexidade da dimensão 
"institucional". A questão "quem?" oculta duas outras: não somente "quem tem o 

Philippe Meirieu, "Évaluation externe ou évaluation interne: un faux problèrne?", Bullerin de I'Association 
fion(ar.\e des adniinistrat<,ur.\ de l'édu<ation. 41, Janeiro de 1989. pp. 23-28. 



direito?", mas também "quem tem o poder de avaliar?". No caso das acções de formação, 
por exemplo, se o direito de avaliar pode ser legitimamente atribuído ao conjunto dos 
participantes, o poder de avaliar reproduz muitas vezes, de facto, a distribuição do poder 
na condução das acções7. A afirmação da igualdade de todos os actores quanto ao direito 
de avaliar pode ser encarada sob dois aspectos: por um lado, isso significa que os objecti- 
vos de cada um deverão ser tomados em conta: por outro, indica que "a avaliação das 
acções tendem para uma auto-avaliação" (p. 249), o que está de acordo com as análises de 
Philippe Meirieu. Mas, na realidade. este direito exerce-se desigualmente, e podemos 
diferenciar assim vários níveis do seu exercício. 

- o de simples fornecedor de informações que, por exemplo, dá a preencher um ques- 
tionário preparado por outros; 

- o de produtor de informações que determina os indicadores e constrói um questioná- 
rio adaptado; 

- o  de avaliador propriamente dito que, depois de ter definido os critérios, trata as 
informações produzidas através da utilização dos instrumentos de avaliação e for- 
mula o juízo final. 

J.-M. Barbier demonstra como a avaliação das acções é conduzida de maneira dife- 
rente, em conformidade com a distribuição do poder de avaliar, ao distinguir três tipos de 
situação. Quando os actores privilegiados da avaliação são os responsáveis da acção, a 
avaliação centra-se sobre os resultados, para "medir" objectivamente o grau de concreti- 
zação dos ob-lectivos preestabelecidos. Quando os actores principais são os participantes 
(grupo dos formandos), esta centra-se sobre o funcionamento da acção. Quando o poder é 
distribuído entre as diferentes partes intervenientes, a avaliação esforça-se por tomar em 
consideração "um máximo de dimensões num máximo de direcções" (ibid., p. 255), e é 
multidimensional e multidireccional. 

Assim, a forma da avaliação e o seu objecto privilegiado estão ligados à natureza 
do actor que verdadeiramente dispõe do poder de avaliar. Não podemos dissociar a 
questão "quem?" de questões deontológicas (quem tem o direito?) e "políticas" (quem 
tem o poder?). 

A QUESTÃO DO OBJECTO 

AO contrário das questões "como?" e "quem?", será a questão "o quê?" autónoma? O 
avaliador não tem necessidade de se preocupar com as intenções ou de precisar uma deter- 
minada função. Não lhe é mesmo necessário levar em conta considerações deontológicas 
ou políticas para determinar o objecto da avaliação, visto que este lhe é dado inicialmente, 

J.  -M.  Barbier, L'évaluation eriformation, op. cir., p. 247. 



e é a partir dele que a avaliação se organiza. A decisão é tomada para avaliar funcionários 
ou alunos, ou um sistema de ensino. O objecto é designado de imediato. Mas, deste ponto 
de vista, a questão "quem?" é ainda uma verdadeira-falsa questão, que não se põe ... ao 
avaliador! Ela é da competência do decisor, que designa o objecto da avaliação, pelo 
mesmo acto em que afirma a necessidade de avaliar,. 

Contudo, desde que este objecto seja algo um pouco mais complexo, a questão reapa- 
rece. Isto é evidente se se tratar, por exemplo, de avaliar um programa de ensino. D. L. 
Stufflebeam et al., a este propósito, distinguem: projecto, programa e sistemas. Um pro- 
grama é um "esforço especializado" (p. 169) no interior de um sistema. Um sistema edu- 
cativo comportaria assim seis "sectores": os alunos, o programa, os funcionários, o orça- 
mento, o equipamento e a colectividade (p. 171). Para R. E. Stake, a palavra programa é 
um termo global "que abrange o conteúdo dos estudos, os métodos pedagógicos e o qua- 
dro estrutural de um sistema de en~ino"~.  Uma característica essencial do programa, no 
sentido dos autores anglo-saxónicos, é não só a da sua extensão e complexidade mas tam- 
bém a de assumir proporções de grande envergadura. Cada programa pode assim ser 
objecto de um questionamento múltiplo que incidiria nas suas diferentes "linhas" (p. 40): 
lugar de concretização, história, objectivo, finalidade, actores principais. O seu estudo 
poderia estender-se a "domínios" muito diferentes (p. 44): a transmissão dos conhecimen- 
tos; o interesse suscitado; os efeitos sobre a cooperação entre alunos; o apego manifestado 
pelo seu cumprimento por parte de professores e famílias, etc. O programa toca, pois, 
diferentes públicos (p. 83): administradores, professores, pais, alunos. Será assim neces- 
sário distinguir, no objecto global, os objectos precisos de observação e de estudo. Em 
nome de quê? Como escreve Jean Berbaum: "O objecto de estudo não existe em si 
mesmo; é delimitado pelo obser~ador"~~.  A que recorrer, pois. para traçar as fronteiras do 
objecto? Stake sugere que se deve ter sobretudo em conta as preocupações dos que enco- 
mendam a avaliação. É preciso procurar saber o que os leva a fazer um tal pedido. "Para 
que é que é necessário realizar um estudo de avaliação? Que se espera dele? A que conclu- 
sões deverá chegar?". O avaliador deve ter tempo para pesquisar exactamente o que dele 
pretendem, e que tipos de observação e de informações serão úteis neste caso preciso. 
Aqui, ainda, "a questão primordial, e que merece ser continuamente evocada" (p. 36), é a 
dos objectivos. 

Para D. L. Stufflebeam, só se pode definir de maneira adequada o sistema que será 
objecto de investigação em reíerência às decisões susceptíveis de virem a ser tomadas. 
E de acordo com os tipos de objectivos de avaliação que decorrem dos tipos de decisão a 
tomar, poderemos especificar diferentes níveis de investigação. Projectos, programas, 
sistemas constituem assim três níveis possíveis. Poderemos igualmente distinguir níveis 

D. L. Stufflebeam, et al., L'évaluation en éducation ..., op. cit., p. 176. 
R. E. Stake, L'évczlr~arion desprograrnrnes d'enseignernenr, op. cir., p. 6. 

' O  I.  Berbaum, Érude systéniique de forrnation, Paris, PUF. 1982, p. 17. 
' I  R. E. Stake, Lréi.aluation des prograrnnres d'eri.teignernenr, op. cit., p. 40. 



& escolarização (primário, secundário, etc.) ou "níveis de conceptualização do sistema"12: 
escola. colectividade, Estado, nação. No domínio pedagógico propriamente dito, os 
dunos. considerados sob o ponto de vista das suas aprendizagens, as práticas pedagógicas 
(conteúdo. organização, meios), e o sistema educativo, tomados globalmente. poderiam 
con3tituir três níveis importantesl? Esta necessidade de construir o objecto em funqão do 
objectivo apropriado à decisão a tomar e, de uma maneira mais geral, de organizar a 
avliliaqão em tomo da sua finalidade, leva Stufflebeam a propor um modelo geral que 
distingue e articula quatro "espécies de avaliação"14, em função de quatro grandes tipos 
de decisão: o modelo CIPP (Contexto, lnput* -Entrada -, Processo, Produto). 

Com efeito, o autor considera na sua proposta que existem quatro tipos principais de 
decisão, em função de dois factores: 

- aquele a que se reportam as decisões: os fins ou os meios; 
- a área abrangida: projectos ou realidade. 

Podem então ser identificadas: 

- decisões de planificação: determinar os objectivos (fins previstos); 
- decisões de estruturação: delimitar os procedimentos (meios previstos); 
- decisões relativas à concretização: utilizar, controlar e melhorar os procedimentos 

(procedimentos realmente utilizados); 
-decisões de revisão: avaliar as realizações e reagir em função dos resultados (fins 

realizados). 

A estes quatro tipos de decisão correspondem: 

- a avaliação do contexto, cujo objecto é o de determinar os objectivos respeitantes às 
decisões de planificação; 

- a avaliação das entradas, que determina as possibilidades de resposta às necessidades 
referenciadas, ou determina as estruturas dos projectos a realizar; 

- a avaliação dos processos, que ajuda a controlar a execução dos programas na sua 
relação com as decisões de concretização; 

- a avaliação dos produtos, que ajuda a julgar a realização e a corrigi-la face a decisões 
de revisão. 

. . 

Para nós, da investigação que conduziu à determinação dos quatro modelos agrupados 
sob a sigla CIPP, interessa-nos reter que a delimitação do campo de uma avaliação 
depende. também, da consideração das suas finalidades específicas. Que essas finalidades 
sejam, ou não, analisadas em função de tipos de decisão, como no modelo CIPP, leva-nos 

D. L. Srufflebeam ef al., L'évaluufion en éducaiion.. ., op. cif., p. 177. 
I-' Cf. Claude Seibel in: Forntafzon a I'évalualion, document du minisrère de L'éducarion, 16 de Junho de 1980, p. 401. 
l4 D. L. Stufflebeam er a/.,  op. cil., p. 401. 

Em inglês, tio original (N.T.). 



a concluir, uma vez mais, no que respeita à questão "quem?", que as decisões de ordem 
técnica dependem, em última análise, de considerações de uma outra ordem, que se 
situam no campo geral das finalidades (fins, intenções). 

Podemos apostar que o mesmo sucederá com a questão "quando?". Mas é, sem 
dúvida, tempo de fazer o balanço do que aprendemos sobre o problema das variáveis e 
dos espaços de variação. 

O principal ensinamento a colher é certamente o de que a realização de uma actividade 
de avaliação nos coloca perante escolhas que não se reduzem à sua simples dimensão 
metodológica. De Bruyne et al. definem a metodologia como uma "praxeológica" ou 
"lógica dos procedimentos científicos na sua génese e no seu desenvolvimento", que tem 
por função "limpar os caminhos da prática concreta ... dos obstáculos que esta encontra"'5. 

O modelo geral desenvolvido no primeiro capítulo permite-nos afirmar que é necessá- 
rio, para proceder não cientificamente, no sentido restrito do termo, mas rigorosamente, 
construir e pôr em correspondência um referente e um referido. Este juízo prescritivo fun- 
damenta-se na observação do funcionamento do juízo do avaliador, que se organiza 
segundo a lógica do: se -, então. Se desejamos verdadeiramente produzir um juízo de 
avaliador, temos então de proceder assim. Mas esta indicação de procedimento é muito 
geral e não responde satisfatoriamente à exigência metodológica, porque temos também 
de dizer, concretamente, como proceder. É então que nos encontramos face a uma multi- 
plicidade de questões e o primeiro grande "obstáculo" encontrado é precisamente consti- 
tuído pelo número e pela variedade dessas questões. Por que ordem é que as devemos 
considerar? E, antes de mais, quais são as questões "incontornáveis"? Por outras palavras, 
quais são as variáveis fundamentais da avaliação? Pudemos descrever: 

- variáveislquestões, que correspondem as grandes linhas do questionamento metodo- 

i lógico na sua dimensão mais imediata e concreta (O quê? Para quê? Como'? 
Quando? Para quem? Para quê? Com vista a quê?); 

- variáveisldimensóes, que correspondem a eixos de posicionamento colocados entre 
dois pólos extremos. 

Se parece que podemos, com uma relativa facilidade, estar de acordo com uma lista- 
-tipo de variáveis/questões - com a condição de não nos esquecermos da questão "Com 
vista a quê?". à qual teremos de voltar, em relação à determinação das "dimensões de base 
da avaliação" (Stake), temos mais problemas. Essas dimensões foram consideradas em 
função do critério "de utilização", que são "as mais comummente utilizadas para estabele- 
cer uma classificação dos modelos de avaliação". Que sentido terá, aqui, a utilização? 
Poderá a prática ser o seu próprio critério de pertinência metodológica? 

l5 Paul de Bruyne et a [ ,  Dvnamique de la recherche en rciences soc rales, Paris, PUF, 1974, pp. 24-27. 
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Quadro 1 
O modelo CIPP (Contexto, inputs - entradas, processo, produto) 

Segundo D. L. Stufflebeam et al., L'évaluation en éducation, op. cit. 

TIPOS DE DECISÃO A TOMAR 

Decisões de Planificação 
(finalidades projectadas). 

Determinação dos objectivos. 

Decisão de Estruturação 
(meios projectados). 

Delimitação dos procedimentos (estrutu- 
ras de projectos). 

Decisões que levam à Aplicação. 
Concretização e controlo do plano de 
acção (meios reais). 

Decisões de Revisão. 
Medir as realizações e reagir em confor- 
midade. 
(Prosseguir, modificar ou interromper a 
acção em função do grau de obtenção dos 
objectivos. 

TIPOS } DE AVALIAÇÃO 
VARIEDADES 

Contexto 

Estado das coisas no momento em que 
se desencadeia o processo. 

Znputs (Entradas) 

"Coisas" que são necessárias para man- 
ter ou produzir um estado de coisas 
desejado. 

Processos 

O que se tem de fazer com as entradas 
consideradas. 

Produto 

O que é obtido depois da acção em que 
foram consideradas as entradas em 
questão. 

CAMPO FOCADO 

O sistema total; 
Pressões do exterior que se exercem sobre o sistema; 
O ambiente em causa; 
Problemas a resolver; 
Necessidades a satisfazer e ocasiões favoráveis a não 
deixar perder. 

Recursos disponíveis; 
o Re5postas possíveis: acções executáveis em resposta 

a necessidades; 
Estratégias a pôr em prática para se atingirem os 
objectivos. 

Acções postas em prática; 
O que se passa na realidade. 

Resultados obtidos pelas estratégias postas em prática. 



Poderemos ultrapassar o risco de paralisia inerente a este primeiro obstáculo conside- 
rando que, uma vez que essas dimensões só funcionam como um coadjuvante da memó- 
na, o verdadeiro problema não é tanto o de estabelecer, antes de agir, uma lista exaustiva 
das variáveis e das suas modalidades, mas o de distinguir os espaços de escolha em que se 
xerce  a liberdade do avaliador. Segundo esta óptica, podemos assinalar três grandes 
:\paços de posicionamento: 

- o  dos problemas técnicos, evidentemente, que constitui o espaço metodológico em 
sentido restrito (questões: O quê? Quando? Como? Por quem?). Mas a exploração 
deste espaço leva-nos a concluir que as escolhas técnicas não são autónomas, e 
dependem de opções feitas nos outros dois espaços: 

- o  da utilização social do campo da avaliação e dos seus resultados (questões: Para 
quem? Para quê?); 

- o  das intenções ou dos "jogos" através dos quais se exprimem as áreas que designa- 
remos porfilosofias da avaliação (questão: Com vista a quê?). 

Resta-nos explorar os dois últimos espaços. Antes de o fazer, poderemos observar que 
estas conclusões não põem em causa o nosso modelo geral e que, pelo contrário, antes o 
precisam melhor. Com efeito, o espaço dos problemas técnicos diz respeito essencial- 
mente à construção do referido que, como sabemos, só tem sentido a partir daquele que 
conferimos ao referente. Assim, a construção deste último organiza-se em função de dois 
"domínios de referência": 

- o  das intenções que caracterizam a própria actividade da avaliação e determinam o 
seu sentido (campo das finalidades); 

- o do contexto decisional (campo das funções). 

É isto que convém agora precisar. 



A avaliação plural: 
à descoberta dos jogos e dos seus riscos 

produção de um juízo pelo qual afirmamos "o valor" de uma dada realidade ins- 
creve-se num processo que exige, como acabámos de ver, que o avaliador faça um 
certo número de escolhas. É nestes espaços de escolha que se exerce a sua liberdade 

e, simultaneamente, se manifesta a sua competência. É preciso compreendermos o que 
está aqui realmente em jogo, porque não se pode pensar no avaliador sem colocar, afinal, 
a questão do sentido "do jogo" para o "jogador". A competência deste exprime-se na per- 
tinência das escolhas técnicas, a qual resulta da coerência entre estas escolhas e as inten- 
ções que presidiram à realização do processo de avaliação. E a sua liberdade manifesta-se 
pelas escolhas e pelas decisões que fundamentaram o modelo de avaliação que dá sentido 
ao jogo, ou que organizaram mesmo o seu funcionamento. Não se deverá certamente 
acreditar que esta liberdade é absoluta. Os "jogos" realmente possíveis são limitados pelo 
contexto político, social e institucional. Em matéria de avaliação, um professor não tem a 
liberdade de fazer o que quer. Para ser mais preciso, tem sempre ocasião para avaliar a sua 
acção procurando compreendê-la, interpretá-la, no sentido de Ardoino e Berger, mas a 
instituição exige-lhe que avalie o trabalho dos seus alunos. que divulgue os resultados, o 
que induz um tipo de uma determinada prática. Todavia, há várias maneiras de efectuar 
esse trabalho, vários jogos ainda possíveis no interior deste quadro imposto. É por isso 
que começaremos por explorar o espaço em que, precisamente, em função dos condicio- 
nalismos que pesam sobre o avaliador, os jogos possíveis são ainda mais claramente dis- 
cerníveis: o do uso "social" da avaliação. Com efeito, ainda que o avaliador possa não ter 



uma consciência muito clara da filosofia subjacente ao seu projecto de avaliar, dificil- 
mente pode esquecer a questão de saber para que serve a sua actividade. E mesmo se não 
lhe atribuir explicitamente um modelo de funcionamento, não pode ignorar que, em refe- 
rência ao contexto decisional, essa mesma actividade pode ter várias funções. 

I Um dos resultados - -  mais visíveis da investigação, no domínio da avaliação dos alunos, dos 
formandos ou, de uma maneira geral, dos aprendentes, é a distinção entre várias funções. 
Podemos entender por função o papel característico de um elemento ou de um objecto no 
conjunto em que está integrado. "Uma função, escreve J. Piaget, define-se pelo papel que 

) desempenha na subestrutura em relação à estrutura tota13'l. A função da avaliação dos 
aprendentes ~ e r á ,  pois, o papel desempenhado por esta actividade no conjunto das activi- 
dades ditas de ensino. Podemos tentar compreender estas funções a partir daquilo que De 

- .- 
Landsheere designa como os objectos possíveis da avaliação escolar. 

7 
- O  primeiro "objecto" é fazer um inventário dos conhecimentos e das aquisições, 

"medir as aprendizagens realizadas". Tal balanço poderá assentar na utilização de 
testes de rendimento. 

- O  segundo é o diagnóstico. A avaliação serve então para situar o aluno no seu 
processo de aprendizagem e para diagnosticar as suas lacunas e as suas dificuldades 
em relação aos saberes e ao saber-fazer que deveriam ser adquiridos. Trata-se de 
"descobrir e de explicar as fraquezas e os hábitos defeituosos"; 

- A  avaliação do aluno pode ter, por fim, uma função prognóstica, se permitir guiá-lo 
e orientá-lo nas suas escolhas escolares e profissionais por uma predição dos seus 
desempenhos futuros?. 

Poderemos dizer que, no primeiro caso, a função consiste em situar o aluno no 
momento de um determinado 6alanço, no segundo, em compreender a sua situação, e no 
terceiro caso em orientá-lo. 

Com efeito, muitas vezes considera-se que existem realmente três funções essenciais, 
que correspondem a três grandes objectivos de ordem pedagógica e/ou social. O ini3eniário 
permite - -- verificar M se o qrendente dornina bem as competências e capacidades qc-faziam 
parte do objecto do ensino. Deu-se-lhe a oportunidade de "fazer a prova". Para o aluno, a 
avaÍiação toma-se num momento de provação. Alguns "exames" têm assim valor de rito de 
iniciação, porque a avaliação se traduz numa certificação. Reconhece-se socialmente a 

' Jean Piaget, Le structuralisme, Paris, PUF. 6.a ed.. 1974, p. 42. 
G. De Landsheere, Évaluation continue et exarnens. Précis de docimologie, Paris, Nathan, Labor, 1976. pp. 60-63. 



competência do sujeito que realizou com sucesso as provas nesse momento de "provação" 
que permitiu verificar a aquisição dos comportamentos socialmente desejados, e, além 

/ ' disso, socialmente atestados pela posse do diploma. O diagnóstico é a ocasião, por um 
lado. de situar o nível actual das aptidões, das necessidades ou dos interesses de um indi- 
víduo, de verificar a presença de pré-requisitos; mas, por outro lado, é, sobretudo, a oca- 
sião de situar e de compreender as dificuldades sentidas pelo aprendente, tendo em vista a 
concepção das estratégias de remediação possíveis. Por fim, o prognóstico versa sobre as 
possibilidades de êxito ulterior em função do que, actualmente, parece aprendido. Atribuí- 
mos um valor preditivo às informações fornecidas pela avaliação, que tem neste caso por 
''objecto'' guiar e orientar. 

Assim, distinguimos três objectivos que conduzirão cada um deles à realização de uma 
estratégia diferente: 

- Se o objectivo dominante é o de certificar (fazer o ponto da situação sobre os conhe- 
cimentos adquiridos e, eventualmente, outorgar um diploma), a observação debru- 
çar-se-á sobre os comportamentos globais, socialmente significativos. Assim, no 
passado, o certificado de estudos primários atestava que se sabia ler, escrever e 
contar. Eram então os três comportamentos que a República considerava fundamentais 
para os cidadãos. 

- Se o objectivo é o de. regula (guiar constantemente o processo de aprendizagem), o 
avaliador esforçar-se-á por obter informações sobre as estratégias de ataque dos pro- 
blemas e sobre as dificuldades encontradas. 

-Se o objectivo é o de orientar (escolher as vias e as modalidades de estudo mais 
apropriadas), a avaliação debruçar-se-á principalmente sobre as aptidões, os inte- 
resses e as capacidades e competências consideradas como pré-requisitos para as 
futuras aquisições. 

Para designar as práticas que se organizam à volta destas três grandes funções (orientar, 
regular, certificar), fala-se hoje de avaliação diagnóstica ou prognóstica, ou preditiva; de 
avaliação formativa, e de avaliação sumativa. 

Esta terminologia convida-nos a considerar a forma como se insere o acto de avaliação 
no acto global do ensino. Porque o sentido deste acto depende, em boa parte, do seu lugar 
em relação à acção de formação ou de ensino propriamente dita (quadro 2, p. 63). 

Falaremos de avaliação diagnóstica quando se trata de explorar ou de identificar 
algumas características de um aprendente (por exemplo, as representações ou os conhe- 
cimentos adquiridos) com vista a escolher a sequência de formação mais bem adaptada 
às suas características. De qualquer forma, trata-se de articular, de maneira adequada, 
um perfil individual ou um perfil de formação. Antes de iniciar qualquer acção de for- 
mação, é nisto que reside o interesse em captar traços daquilo que se denomina como o 
perfil de partida dos formandos. J.-M. Barbier, que neste caso propõe que se fale de 
identificação, em lugar de avaliação, mostrou que esta acção deveria efectuar-se não 



Quadro 2 

Funções d a  avaliação, segundo o seu papel 
n a  sequência d a  acção de  formação 

1 2 3 
" v 
A A b 

Sequência ou acção 
de FORMAÇÃO 

"Progressiva" 

características 

somente "pela negativa", em relação àquilo que deve ser adquirido, mas também "pela 
positiva", para valorizar as competências existentes que poderão constituir outros tantos 
pontos de apoio para a formação3. 

A expressão ailaliaqão formativa foi proposta por Scriven em 1967. Desde então este tipo 
de avaliação multiplicou-se e foi objecto de um grande número de trabalhos4. A avaliação 
dita formativa tem, antes de tudo, uma finalidade pedagógica, o que a distingue da avaliação 
administrativa, cuja finalidade é probatória ou certificativa. A sua característica essencial é a 
de ser integrada na acção de "formação", de ser incorporada no próprio acto de ensino. Tem 
por objectivo contribuir para melhorar a aprendizagem em curso, informando o professor 
sobre as condições em que está a decorrer essa aprendizagem, e instruindo o aprendente 

3 J.-M. Barbier. "Évaluation ou identification?", Cahierspédagogiques, 256, Setembro de 1987, pp. 6-7. 
4 Cf., em particular L. Alial, J .  Cardinet, P. Perrenoud, eds., L'évaluation formative duns un enseignement différen- 

cié, Berne, P. Lang, 1979. 



sobre o seu próprio percurso, os seus êxitos e as suas dificuldades. Esta função geral de 
ajuda da aprendizagem recobre um certo número de funções anexas: 

' - se urança: consolidar a confiança do aprendente em si próprio; L 
- assistência: marcar as etapas, dar pontos de apoio para progredir: 

j! -feedback: dar, o mais rapidamente possível, uma informação útil sobre as etapas 
\ vencidas e as dificuldades encontradas; 
- diálogo: alimentar um verdadeiro diálogo entre professorlaprendente que esteja fun- 

1 damentado em dados precisos. 

Segundo J.-J. Bonniol e R. Amigues5, para ser formativa, a avaliação deve preencher 
três funções. De facto, a função reguladora, que permite ao aluno ajustar as suas estraté- r 

gias e ao docente adaptar o seu dispositivo pedagógico - o que corresponde à dupla retro- 
acção, sobre o aluno e sobre o professor, descrita por G. Noizet e J.-P. Caverni6 -, 
depende de duas outras funções: 

-uma função reforçadora: reforço positivo de qualquer competência que esteja de 
acordo com o objectivo; 

-uma função correctiva: o próprio aluno deve poder reconhecer e corrigir os seus 
próprios erros. 

Por fim a avaliação é dita sumativa quando se propõe fazer um balanço (uma soma), 
depois de uma ou várias sequências ou, de uma maneira mais geral, depois de um ciclo de 
formação. É por isso que muitas vezes ela é pontual, efectuada num momento determi- 
nado (ainda que também se possa realizar num processo cumulativo, quando o balanço 
final toma em consideração uma série de balanços parciais) e pública. Muitas vezes os 
alunos são classificados uns em relação aos outros (avaliação normativa) e os resultados 
são comunicados à administração e aos encarregados de educação. 

Esta primeira abordagem a respeito das funções da avaliação dos aprendentes pode ser sin- 
tetizada num quadro geral, que precisa cada passo: o objecto (no sentido de De Landsheere), o 
uso social (concretamente, para que serve a avaliação), a função principal (definida pelo 
objectivo central), o tipo de avaliação, assim como algumas funções anexas (quadro 3). 

Este quadro impõe, no entanto, um certo número de observações. A primeira é que a 
situação é muito mais complexa do que aquilo que à primeira vista se poderia pensar. 
E, antes de mais, será exaustivo o nosso quadro? Pode-se duvidar disso. Bernard Maccario, 
por exemplo, ao diferenciar o que poderíamos designar por uma lógica da regulação das 
condições de aprendizagem de uma lógica da apreciação social, conclui pela existência, 
por desdobramento, de "seis funções possíveis". 

1.-J.  Bonniol e R. Amigures, "Dispositif dáuto-évalitarion des élèves et réussite scolaire", document ronéotypé, 
Université de Provence. 
G. Noizet e J.-P. Caverni, Psychologie de I'évaluarion scolaire, Paris, PUF, 1978, p. 19. 



Quadro 3 
Quadro geral das funções da avaliação dos aprendentes 

OBJECTO 

Inventário 

Diagnóstico 

Prognóstico 

USO SOCIAL 

Verificar 
(pôr à prova) 

Situar um nível 
e 
Compreender 
dificuldades 

Predizer 

FUNÇÃO TIPO DE 

Certificar 1 Sumativa 

Orientar 
Diagnóstica 
Prognóstica 
Preditiva 

FUNÇÕES 
ANEXAS 

Classificar 
Situar 
Informar 

Inventariar 
Harmonizar 
Tranquilizar 
Apoiar 
Orientar 
Reforçar 
Corrigir 
Estabelecer um 
diálogo 

Explorar ou 
identificar 
Orientar 
Compreender 
(um modo de 
funcionamento) 
Adaptar (perfis) 

Por exemplo, a avaliação inicial pode ser feita para conceber a organização da aprendi- 
zagem ou para descobrir aptidões individuais7. Para além disso, é claro que as categorias 
utilizadas não são mutuamente exclusivas. A avaliação formativa tem um objectivo "diag- 
nóstico" ... tal como a avaliação diagnóstica ou preditiva. O diagnóstico implica um inventá- 
rio. A avaliação prognóstica reúne os três objectos caracterizados por De Landsheere: o 
prognóstico que se baseia num inventário dos conhecimentos e num diagnóstico das lacunas 
e dificuldades! Pelo próprio jogo das funções anexas, surgem cruzamentos. A avaliação for- 
mativa serve para guiar, tal como a avaliação prognóstica. Nos dois casos, será questão de 
adaptar ou de harmonizar (perfil individual, metodologia de formação). Uma avaliação 
sumativa pode ser utilizada para fins prognósticos. É o problema, por exemplo, do hacca- 
lauréat*, que pode ser interpretado como um simples exame de fim de curso, ou como um 

Bemard Maccario, C e  que valent nos pnfants, ~ilan/Éducation, 1988, pp. 76-81. 

* Optou-se por manter a palavra francesa. O haccalauréat (o bac) é um diploma de fim de estudos secundários com 
vias de acesso ao ensino superior e com áreas profis\ionais e tecnológicas. No entanto, as diversas modalidades de 
preparação deste diploma - que lhe dão uma extensão temporal variável - nem sempre permitem que façamos a sua 
correspondência directa aos diferentes cursos do nosso 12: a i o  (N.T.). 



instrumento de orientação. Por fim, é a distinção antes deldepois de verdadeiramente ope- 
ratória? Qualquer avaliação preditiva (antes de) é ao mesmo tempo sumativa (ela tem lugar 
depois de um ciclo de formação). Uma mesma série de provas pode ter várias finalidades. 
A avaliação formativa poderá ser considerada como uma série de balanços pontuais de 
valor preditivo! Que concluir? 

A) Que não há marcador temporal indiscutível para distinguir funções. Como para 
outras variáveis "técnicas'?, a questão "quando?" não é, por si só, determinante. 

B) Que não convém conceber a função da avaliação como qualquer coisa de unidi- 
mensional em que se encerraria todo o sentido de uma prática. Não há que lhe escolher o 
campo, e não há campos separados de uma vez por todas. Pelo jogo das funções anexas, 
as funções principais interpenetram-se ou, ao contrário. singularizam-se e pode haver 
múltiplos deslocamentos ou desvios. A realidade é movediça e são sempre possíveis 
vários jogos. Basta considerar a avaliação formativa, que pode servir para: 

)( I -esclarecer o professor, através do inventário das lacunas e dificuldades do aluno; 
-permitir um ajustamento didáctico, através de uma harmonização método/aluno; 
- ajudar o indivíduo que aprende (dar-lhe segurança, guiá-lo); 
- facilitar mais directamente a sua aprendizagem (dar um reforço, corrigir); 
- instaurar uma verdadeira relação pedagógica (criar as condições de um diálogo), etc. 

Toda e qualquer prática é sempre multifuncional. Dever-se-á, pois, pensar que qual- 
quer distinção de funções é, por isso, vã? Não, porque pode concluir-se também ... 

C) Que o essencial é determinar o espaço de "liberdaden no qual se operam as escolhas 
de função. A cada espaço corresponde uma "lógica" particular. Assim, com B. Maccario, 
podemos considerar o espaço de apreciaçáo social, em que se faz um juízo sobre o apren- 
dente em função das expectativas sociais (competências requeridas), da futura utilização 
social da competência escolar adquirida, ou do interesse social de aptidões individuais 
(lógica da orientação-validação-certificação e nova orientação); e podemos considerar tam- 
bém o espaço da gestão pedagógica, em que o juízo formulado tem então por "função" 
essencial contribuir para uma optimização da orientação didáctica. É aqui que as análises de 
Stufflebeam er al. ganham toda a sua pertinência. Se a avaliação é um juízo, este juízo situa- 
-se num campo decisional que prepara e clarifica as decisões. No primeiro capítulo, debru- 
çámo-nos sobre a acção na sua globalidade. Precisamos agora de caracterizar tipos de acção 
que definam tipos de decisão, uma vez que cada campo de acção se estrutura segundo uma 
lógica própria. A multiplicidade dos jogos possíveis corresponde, primeiro, à multiplicidade 
destes espaços possíveis8, antes de exprimir em torno das tarefas prioritárias a variedade das 
estratégias possíveis para cada um. 

Falamos aqui dos espaços do jogo que estruturam "o espaço de posicionamento", mais geral, do uso social. 



Assim, no espaço da gestão pedagógica, poderíamos distinguir três tarefas características: 

- a  de adaptar o ensino ao aluno, de harmonizar as modalidades de ensino e os perfis 
individuais (individualização); 

- a de saber "onde se está", para se fazer o ponto da situação nos momentos importan- 
tes: por exemplo, no fim ou no começo de um ciclo de estudos (controlo); 

- a  de facilitar a aprendizagem, aquela, afinal, a volta da qual todas as outras se 
organizam. 

Estas três tarefas marcam tempos fortes da actividade didáctica, de que elas próprias 
exprimem as necessidades, não se podendo, por isso, neglicenciar nenhuma. No entanto, a 
terceira traduz a essência da actividade do professor, que é a de favorecer as aprendiza- 
gens. E é no quadro de uma lógica de ajuda à aprendizagem que a avaliação pode concor- 
rer para a individualização, ou servir de meio de controlo. Neste espaço da actividade 
pedagógica, as escolhas são comandadas pelo imperativo de uma boa gestão. É este impe- 
rativo que faz surgir uma função essencial - regular a aprendizagem -, que constitui para 
o professor que pretende exercer correctamente a sua actividade (de acordo com a própria 
essência desta última) uma escolha obrigatória! A escolha das outras funções, quer dizer, 
a realização de actividades de avaliação que ganham sentido em relação a primeira, é tam- 
bém uma questão de oportunidade no quadro de uma estratégia de ajuda a aprendizagem. 

Em resumo, a função a privilegiar depende da intenção dominante do avaliador. As 
intenções organizam-se em subespaços diferentes. Cada subespaço define um tipo de 
jogo. Por exemplo, no que respeita a classificação dos alunos: 

-jogo pedagógico, como acabámos de ver (lógica de ajuda à aprendizagem); 
-jogo institucional, no espaço do diálogo social pais/professores/alunos, diálogo regu- 

lado .pela administração. É neste espaço que se organiza, por exemplo, aquilo a que 
Yves Chevallard chama a negociação didáctica, e em que a nota se toma numa men- 
sagem, cuja atribuição exprime uma transacção, que resulta de um regateio9. Ela 
poderá ser o produto do confronto entre as tácticas de pilotagem que o professor rea- 
liza para fazer avançar o grupo e as tácticas de retardamento que lhe opõem os alu- 
nos. É igualmente neste espaço que se desenrolam as estratégias (dos professores) de 
recolha de informação através das reuniões do conselho de turma, que conduzem, 
por vezes, a perda total do sentido da medida e do equilíbrio na distribuição das fun- 
ções de controlo, sentido que exige, portanto, uma sã gestão pedagógica ... (lógica da 
comunicação conflitual); 

-jogo social, no espaço de articulação escola/sociedade, que leva a apreciar no aluno 
o futuro produtor económico e a avaliá-lo, não simplesmente como aprendente, mas 
também como pessoa, para se pronunciar sobre o seu valor social em função do qual 

9 Yves Chevallard, "Vers une analyse didactique des faits d'évaluation", in I.-M. de Ketele, ed. L'évaluation: approche 
descritive ou pre~tritive.?, Bnixelies, De Boeck, 1986, pp. 31-59. 



Utilizações 
sociais 

da 
avaliação 
escolar 

Quadro 4 
Espaços de escolha e espaços de jogo: 

o exemplo da avaliação escolar 

Jogo pedagógico 
Espaço do processo didáctico 
Lógica de ajuda à aprendizagem 

ESPAÇO DE 
ESCOLHA 
FOCADO 

Adaptação do ensino ao aluno 
Controlo das aquisições 
Facilitação da aprendizagem 

Jogo institucional 
Espaço do diálogo social 
pais/professores/alunos 
Lógica de intercâmbio conflitual 

TIPOS DE JOGOS 

Negociação didáctica 
(regateio e transacção) 
Estratégias dos professores de recolha 
de informações destinadas à discussão 

ESTRATÉGIAS 
desenvolvidas em tomo de 

tarefas prioritárias 

nos conselhos de turma 

I 1 Jogo social ( Determinação do valor social do aluno I 

será definido o lugar a que pode aspirar, num sistema de posicionamentos sociais (lógica 
da orientação e do posicionamento social). 

Em cada um destes espaços, vários jogos - agora no sentido de organização das estra- 
tégias em torno de funções dominantes - são possíveis, como o demonstrámos para o 
espaço do jogo pedagógico. Tomar credível a avaliação corresponderá, pois, do ponto de 
vista da função, a interrogarmo-nos principalmente sobre o espaço em que decorre a nossa 
actividade de avaliação para organizar esta última segundo uma lógica apropriada a esse 
espaço (quadro 4: Espaços de escolha e espaços de jogo). 

Espaço de articulação 
Escola/Sociedade 
Lógica da orientação 

O CAMPO DOS FINS 

- Orientação em função das necessida- 
des económicas 
(mercado de trabalho) 

Os jogos "funcionais", no âmbito da avaliação escolar, de que acabámos de descrever 
alguns exemplos, não são independentes do que está em jogo no último espaço geral que 
nos resta explorar. 

Para designar este espaço, falámos: 

- das questões respeitantes ao sentido da operação; 
- das intenções que traduzem uma vontade dominante; 
- dos jogos onde se exprime uma filosofia da educação. 



O campo tratado seria o dos fins. Ora, o termo de fim é ambíguo. Podemos, com Daniel 
Hameline, distinguir os fins das finalidades e dos objectivos. As finalidades dizem respeito 
ao longo termo, e fornecem linhas de direcção associadas a valores. Os objectivos enun- 
ciam, a curto prazo, intenções em termos de resultados esperados. Entre a afirmação de um 
princípio, sempre geral, e a determinação das competências pretendidas, sempre particula- 
res, o fim define as intenções perseguidas por um determinado grupo respeitantes a um 
público preciso, para o qual será ou não válido um determinado programa. Com o fim 
surge a noção de resultado pretendidolo. No domínio da avaliação pedagógica, que define 
como "uma tarefa de observação e de interpretação dos efeitos do ensino, que visem 
empreender as decisões necessárias ao bom funcionamento da escola", J. Cardinet, respon- 
dendo a questão "avaliar, para quê'?", distingue quatro fins essenciais: 

- melhorar as decisões relativas à aprendizagem de cada um dos alunos; 
- informar o aluno e os pais sobre a sua progressão; 
- outorgar as certificações necessárias; 
- melhorar o ensino em geral. 

Para o autor, o primeiro e o último fim "pedem" uma avaliação formativa. Trata-se de 
fornecer uma informação útil para a adaptação das actividades de aprendizagem. 
O segundo e o terceiro fins "pedem" uma avaliação sumativa. A intenção é a de "contabi- 
lizar" as aprendizagens realizadas numa óptica de controlo socialI1. Assim, D. Hameline 
mostra como as intenções pedagógicas decorrem de intenções sociais mais vastas, respei- 
tantes ao público que será objecto de avaliação. E J. Cardinet confirma que a escolha de 
um tipo de avaliação depende da determinação prévia de fins que traduzem intenções 
sociais que aqui se exprimem num modelo de funcionamento da escola. Porque "todo o 
funcionamento reenvia para uma função" (p. 2). 

Propomo-nos considerar, a partir daqui, que o fim é o que exprime, de uma maneira 
geral, a função dominante consignada à actividade de avaliação, manifestando um certo 
número de preocupações do avaliador, e indicando o que este deseja "fazer", na sua rela- 
ção com um determinado ob.jecto. O fim traduz, assim, uma orientação dominante quanto 
ao objecto a que a avaliação se refere. Assim, M. Lesne classifica, "segundo os seus fins", 
as actividades de recolha de informações a que se entregam os actores do processo de 
formação, em práticas de controlo, de orientação e de avaliação. Cada fim define, pois, 
um tipo de continuação do respectivo processo, que corresponde a uma dada "preocupação" 
e que leva a decisões particulares. 

-A  orientagáo é um processo dinâmico que tem em atenção o contexto. Visa manter a 
coerência entre o processo de formação e a situação na qual este se desenvolve, e 
traduz-se por decisões de reajustamento do processo à situação. 

'O D. Hameline, Les objectifs pédagogiques en,formation iniciale et en formation continue, Paris. ESF, 1979. 
' I  J. Cardiner, Pour apprécier /e travail des éIèi,es, Neuchârel, IRDP, Agosto de 1984; pp. 2-3. 



- O  controlo é um processo de verificação periódica do estado do sistema. Tem por 
função verificar e manter a coerência entre o dispositivo de formação e a evolução 
das pessoas e traduz-se por acções correctivas. 

- A avaliaçáo é um processo de avaliação em que se julga da adequação dos resulta- 
dos da formação aos fins atribuídos à acção, com vista a retirar as conclusões neces- 
sárias sobre o interesse da formação e a sua eventual recondução12. 

No espaço das actividades de formação, e sem fazer intervir outro imperativo senão o 
de formar e "orientar a formação", poderíamos assim distinguir três fins diferentes, mas, 
contudo, complementares. Complementares, porque uma "boa orientação" da formação 
exige ao mesmo tempo actividades de condução, de controlo e de avaliação. Não signifi- 
cará isto, então, que um fim essencial é o de conduzir a acção, não sendo a avaliação 
senão uma figura particular, um subconjunto das actividades de orientação? Num contexto 
geral de optimização da acção, a avaliação não seria, portanto, mais do que um tipo parti- 
cular de actividades ordenadas para gerar esta acção, em que nos distanciamos daquilo 
que se passa (ou se passou) para apreciar as evoluções em relação ao modelo ideal 
(modelo de "tipo 1") que presidiu à realização da acção. Ou melhor, será então necessário 
considerar que orientação e controlo são casos particulares da actividade geral de avalia- 
ção? A questão dos fins ultrapassa a das fronteiras "externas" da avaliação e coloca, pois, 
de novo a questão do sentido da noção. 

Além disso, estamos diante de uma outra dificuldade, que é a de saber se se deve 
verdadeiramente distinguir o campo dos fins e o das funções. Não definimos já o fim 
como uma função dominante? E qualquer função não implicará, de uma certa maneira, 
um fim determinado? Contudo, a função de um acto de avaliação poderá ser definida em 
referência a dois tipos diferentes de "estrutura total": 

- a  das actividades que correspondem às três grandes categorias de "jogos" descritos 
mais acima: actividades de posicionamento social, actividades de comunicação 
sócio-institucional, actividades "pedagógicas". É neste quadro que falámos até aqui 
de função. O uso social que é feito da avaliação é determinado pela "função" do 
contexto decisional; 

- a que reúne o avaliador e o avaliado, e na qual se inscreve a relação do acto de avalia- 
ção com o seu objecto e cuja estrutura total correspondente se constitui pelo conjunto 
dos comportamentos possíveis a respeito desse mesmo objecto. Por exemplo, no que 
respeita ao objecto acção de formação, podemos querer concebê-lo, realizá-lo, geri-lo, 
apreciá-lo, etc. Cada uma destas intenções implica um determinado tipo de relação 
com o objecto. Relação de "arquitecto" para o conceber; relação de "mestre-de-obras" 
para o gerir; relação de "juiz" para o avaliar. Pôr a questão dos fins é interrogarmo-nos 

l2 M .  Lesne, Lire lespratiques de formation d'adultes. Paris, Edilig, 1984, pp. 54-62. 



se existem várias formas de conceber uma relação do tipo "avaliação", o que levanta 
logo a questão das fronteiras "intemas" da actividade. 

Fronteiras externas; fronteiras intemas. Não falámos já no que está em jogo quando se 
pretende avaliar? Convém. sem dúvida, precisar as nossas primeiras análises, dizendo de 
forma mais clara o que separa a avaliação de outras actividades vizinhas, mas que são. 
contudo, diferentes. Isso permitir-nos-á limitar melhor a sua essência e talvez distinguir, 
de forma mais segura, os seus fins principais. 

AVALIAÇÁO E CONTROLO 

Facilmente se opõe, hoje, avaliação a controlo. Para Jacques Ardoino e Guy Berger, 
estas duas noções pertencem a duas ordens diferentes e reenviam para duas "epistemolo- 
gias" distintas. O controlo tem por objecto verificar o grau de conformidade entre os fenó- 
menos que ocorrem numa dada situação e um modelo preexistente de referência. Tal 
como o viajante deve validar o seu título de transporte, também o aluno "de troisième" * 
deve conhecer as regras do jogo. A avaliação é um questionar sobre o sentido do que é 
produzido na situação observada. J. Ardoino e G. Berger demonstram como, ao mesmo 
tempo, se opõem as práticas e os discursos, e como, mesmo ao nível das atitudes naturais, 
avaliar (apreciar o gosto de um alimento) e controlar (verificar se uma porta está fechada) 
se distinguem. Quando a prática se sistematiza e se organiza metodologicamente, o con- 
trolo centra-se sobre o espaço (para medir) e esforça-se por explicar (esforço de rigor). 
A avaliação é indissociável do tempo vivido e situa-se na ordem do implicado (procura de 
sentido). E as análises teóricas não podem deixar de ser confusas se não "compreenderem 
e admitirem que estes dois conceitos reenviam para dois universos e duas epistemolo- 
gias". É por isso que as tipologias clássicas, incluindo as que assentam na determinação 
de funções, são insuficientes. Ora, não podemos fazer economia de noções quando se trata 
"de uma fenomenologia infinitamente mais complexa". 

Isto parece-nos particularmente correcto, mas é uma das razões pelas quais não é sem 
dúvida oportuno estratificar a oposição entre os dois termos e deixar de pensar a avaliação 
apenas em oposição ao controlo. Então, pensamos nós, há aí o risco de nos fixarmos numa 
análise que se prenda quase exclusivamente em opor os aspectos fundamentais das duas 
actividades. Assim: 

- o  controlo deve ser objectivo e os controladores são substituíveis, enquanto que a 
avaliação não pode ser senão subjectiva e o avaliador insubstituível; 

- o  controlo tem uma pretensão totalitária e só se satisfaz com a finalização da sua 
acção; a avaliação é um processo parcial e necessariamente inacabado; 

- o controlo mede os desvios em relação a um referente constante; a avaliação é criação 
contínua do "referente". 

Correspondente, no sistema educativo português, ao 9P ano de escolaridade (N. T.). 



É necessário ir até ao ponto de afirmar que, ao passar-se do controlo à avaliação, se 
muda "de universo teórico e epi~ternológico"~~*? 

Numa primeira e notável análise, Jacques Ardoino distinguia duas concepções de con- 
trolo. Passou-se de uma concepção "arcaica", caracterizada por uma "intencionalidade" 
de "polícia social", para uma concepção moderna, em que a intenção dominante é "a opti- 
mização de um funcionamento". Originalmente o controlo é normativo (supõe e impõe o 
respeito por regras de dimensão moral), hierárquico (distinção radical entre controladores 
e controlados), repressivo (carácter de sanção), atemporal. Visa manter o que existe: "A 
intenção é assegurar a manutenção da ordem". Com a noção cibernética de regulação 
surge um novo "modelo". O controlo toma-se um processo dinâmico. Em função desta 
evolução, se a distinção controlo/avaliação deve ser mantida - sendo a avaliação um pro- 
cesso, e não um conjunto de procedimentos, que é imanente a um vivido. não girando à 
volta de estruturas objectivas, que se interessa por todas as dimensões temporais, e não 
exclusivamente pelo passado -, não podemos, contudo, evitar de pôr a questão de saber se 
uma coisa não é um caso particular da outra. Assim, em relação ao tempo, o controlo 
pode ser visto como um caso particular da "função mais universal" da "avaliação". Sob o 
ponto de vista da "demonstração ou da verificação ordenadas para a verificação de um 
real", a avaliação não é mais que uma forma empobrecida de controlo. Sem dúvida con- 
vém considerar que "nós temos ... um caso entre dois subconjuntos que interferem", e que 
"a área comum" é o espaço de exercício "de uma função crítica que apela necessaria- 
mente à enunciação de juízos de valor". Controlo e "avaliação'', ainda que o primeiro 
esteja mais voltado para as estruturas ou objectos dados no espaço, e o segundo para as 
pessoas e as suas interacções, asseguram uma mesma função geral, que é a de fornecer a 
informação de retorno, necessária aos membros interdependentes de um conjunto 
humano, para optimizar e regular o funcionamento de um sistema, e, se possível, para que 
este alcance a perfeiçãoL4. 

Esta análise apresenta o duplo interesse de nos fazer compreender melhor o que consti- 
tui, por um lado, a própria essência da actividade geral de avaliação, afirmando, por outro, 
que há, nas várias formas de assegurar esta função, vários grandes "jogos" possíveis. 

Para Ardoino, o jogo depende simultaneamente do tipo de objecto a que diz respeito 
(pessoas ou estruturas) e do tipo de relação com o objecto (relação de poder ou relação de 
autoridade). A dificuldade está, sobretudo, em distinguir de forma pertinente os subconjun- 
tos em interferência, em caracterizar os pólos à volta dos quais se organizarão os diferentes 

l 3  J .  Ardoino. G. Berger, "L'éi2aluation conlnze interprétation". POUR, 107, pp. 120-123. Estes autores escrevem 
"référant com "a", para marcarem sem dúvida a especificidade do referente que o intérprete constrói. 

* Em relação à nota anterior, convém salientar que C. Hadji prefere escrever "référent" (referente) com "e". Daí a 
necessidade. para este autor. de precisar a diferença entre a sua opçào e a de Ardoino e Berger. Visto não existir 
terminologia correspondente que marque esras diferenças em português, manteve-se sempre a tradução "referente" 
para os dois casos (N.T.). 

l4 J. Ardoino, "Au filigrane d'un discours: Ia question du controle et de l'évaluation". Prefácio da obra de M. Morin, 
L'imaginaire duns l'éditcation permanente, Paris, Gauthier-Villars, 1976. 



jogos. Para melhor tentar perceber estes pólos, podemos interrogarmo-nos sobre o que 
separa a avaliação, não agora do controlo, mas da medida. 

AVALIAÇÃO E MEDIDA 

Não é tarefa simples situar reciprocamente avaliação e medida. Por um lado, a inten- 
ção de avaliar está próxima da da medida, e a avaliação parece implicar a medida. Aliás, 
muitas vezes, o termo medida surge espontaneamente nos propósitos daqueles que dese- 
jam avaliar esta ou aquela prática social. Deseja-se medir tanto a eficácia de um ensino 
como a de um medicamento. Por outro lado, parece existir uma diferença radical entre as 
duas actividades: "Medir é atribuir um número a um objecto ou a um acontecimento 
segundo uma regra logicamente aceitável". Quando se mede, põem-se em correspondên- 
cia objectos e sistemas de unidades que devem ser objectivamente definíveis. Em última 
instância, podemos designá-las materialmente (o metro padrão que repousa no seu "pavi- 
lhão"). Será possível qualquer coisa deste género em avaliação? Como materializar uma 
unidade de comportamento ou de acção? Doze pontos não são doze metros ... Mas há difi- 
culdades muito mais importantes do que esta dificuldade "técnica" para determinar unida- 
des de medida claras e precisas. Porque, como escreveu Claude Lévi-Strauss, sabemos 
hoje, graças aos novos ramos das matemáticas, "estabelecer relações rigorosas entre clas- 
ses de indivíduos separados entre si por valores descontínuos". Ora, precisamente estas 
"novas" matemáticas poderiam ser qualificadas de "qualitativas" ao dissociarem rigor e 
medida e ao permitirem assim ultrapassar o estádio da simples quantificação16. Seria 
assim necessário distinguir a "medida" clássica da tradição quantitativa, e a nova 
"medida" de rigor tomada possível pelas matemáticas qualitativas que operam sobre rela- 
ções entre elementos descontínuos. O obstáculo técnico não é intransponível. O problema 
verdadeiro é o de saber se o rigor, que efectivamente requer a avaliação, deve ou não 
assentar prioritariamente no uso de uma instrumentação matemática. Nas ciências do 
Homem, esta tem, segundo C. Lévi-Strauss, por função permitir um tratamento rigoroso 
de fenómenos, evidentemente qualitativos, mas regidos por leis necessárias. É esta 
"necessidade" que é perseguida através da utilização das matemáticas não quantitativas. 
Então, o propósito do avaliador não é o de estabelecer "o reino da necessidade"I7 nos 
fenómenos de essência qualitativa. É antes o de fundamentar um juízo "qualitativo" sobre 
fenómenos que podem muito bem ter uma essência quantitativa. É o que Ardoino e 
Berger exprimem ao afirmarem que não há avaliação senão no momento "em que emerge o 
qualitativo no quantitativo", consistindo assim o acto de avaliar em "quebrar a continuidade" 

l 5  J.-P. Guilford, citado por G. De Landsheere, Inrrnduction r )  Ia recherche en éducarion, Paris. Colin. 4P ed., 1976. 
l 6  C. Lévi-Strauss, "Les rnathérnatiques de l'hornrne". in Bullefin iritert7ational de.< s<,ierzces sociales, 6, 1954, 

pp. 6461648. Citado por G. Durand, Les grarzds te-xfes de Ia sociologie modrrne, Paris, Bordas, 1969. 
I7 C. Lévi-Strauss, "Les rnathématiques de I'homrne", art. citado, p. 122. 



da "cadeia quantitativa". A descontinuidade não está do lado dos fenómenos, que podem 
perfeitamente ser compreendidos em "sistemas contínuos", mas sim do lado do valor em 
nome do qual julgamos, e que introduz uma ruptura numa descrição da realidade organi- 
zada segundo o modo quantitativo. O verdadeiro problema do avaliador não é o de inven- 
tar um sistema pertinente de notação, mas o de decidir o que significa e o que "vale" tal 
ou tal nota18. Nestas condições, a medição poderá ser um meio de captar os dados. É uma 
operação possível na construção do referido, embora não haja avaliação senão quando 
interpretamos os dados. Ou seja, a avaliação é uma nova maneira de afirmar que os indi- 
cadores só podem indicar ou significar alguma coisa em referência a critérios. 

Porém, ainda não está dita a última palavra, porque estas duas operações de medição e 
de avaliação possuem a mesma estrutura fundamental. Ambas são operações que põem 
em correspondência: um referente, ou um sistema de grandezas, e um objecto. Um refe- 
rente, um sistema de números, não serão duas grelhas de leitura que permitem captar a 
realidade? Não poderemos considerar o número como um referente de tipo particular e 
ver a medida como um caso-limite da avaliação? Haveria assim lugar para a medida 
quando o referente é "objectivável", quando podemos harmonizá-lo, de forma indiscutí- 
vel, com a grelha de leitura. Medição e avaliação, em sentido restrito, seriam então os 
dois pólos opostos de um mesmo continuum, o das operações de leitura da realidade, 
leitura essa coadjuvada por uma grelha "objectiva" que, face a um caso particular, se 
esforça por não se abstrair do universo dos fenómenos "dados"; grelha, que ultrapassa a 
realidade, entrando com considerações de dever-ser, no outro pólo. 

Tem então de se reconhecer que, se as duas operações são da mesma estrutura, os dois 
instrumentos de compreensão (de leitura) não são da mesma natureza. A ambição de um é 
a de estar o mais perto possível das coisas: a grandeza constante tomada como termo de 
referência deve ser da mesma espécie que a grandeza de que se quer determinar o valor. A 
do outro é a de reunir as ideias de que se quer determinar o valor, porque o valor em nome 
do qual se julga não é dado no universo das coisas. 

Entre a intenção de captar a realidade tal como ela é e a de a apreciar há uma ruptura 
indiscutível. O continuum ... não é contínuo. 

A última dificuldade é a de podermos dizer exactamente onde se situa a cesura, ine- 
rente às operações de avaliação, cuja intenção é a de "pesar" uma qualidade intrínseca do 
objecto e a de afirmar a realidade tal como ela é. Mas isso levanta a questão das filosofias 
da avaliação. 

AS FILOSOFIAS D A  AVALIAÇÃO 

Podemos descrever os jogos que se desenrolam no espaço das intenções referentes à 
própria avaliação como estando subentendidos em verdadeiras filosofias. Com isso queremos 

l8  J. Ardoino e C .  Berger, "L'évaluation comme interprétation". art. citado, p. 122. 



significar uma tomada de posição, a priori, sobre a própria operação de avaliação, sobre 
I uma determinada concepção desta actividade. Cada "filosofia" organiza-se em tomo de 

uma resposta à questão: "Para que serve avaliar?". 
A filosofia é, segundo Hegel, "a compreensão do presente e do real" e tem por tarefa 

"conceber o que é"19. Se cada uma das filosofias que desejamos assinalar corresponde, 
assim, a uma concepção particular da realidade "Avaliação", somos convidados, uma vez 
mais, a fazer um trabalho de leitura das práticas. Poderemos diferença subconjuntos de 
práticas exprimindo uma "concepção" suficientemente característica para poder ser iso- 
lada e distinguida das outras? 

J. Ardoino e G. Berger dão-nos uma primeira e decisiva resposta, ao distinguirem a 
avaliação estimativa, orientada para o quantitativo, e a avaliação apreciativa, que privile- 
gia o qualitativo. Mas sabemos que, para estes autores, só há verdadeira avaliação 
quando é qualitativa. Logo, a avaliação estimativa também nos parece merecer ser desig- 
nada pelo termo avaliação enquanto operação de leitura do real mais próxima da medição. 
O que estabelece a diferença é a ausência de um instrumento de medida apropriado. É por 
isso que nos propomos falar do processo da avaliação de medição por defeito. Desejaría- 
mos pesar, mas não dispomos de balança. A intenção é apreciar "objectivamente", captar 
certas características "objectivas" do fenómeno considerado. Mas, como não há uma uni- 
dade de medida indiscutível, contentamo-nos em calcular: calcular a gravidade de um aci- 
dente nuclear, situando-o numa escala que foi objecto de consenso entre especialistas; ou 
calcular a gravidade de uma doença, antecipando o seu provável desenvolvimento. Pode- 
remos calcular recorrendo a experimentação, para determinar, por exemplo, o "valor" de 
um novo método pedagógico, ou de um novo tratamento médico. O cálculo faz-se em 
referência à finalidade com que o tratamento foi inventado (cura "mesmo"?), ou à razão 
pela qual o método pedagógico foi realizado (melhora o resultado dos alunos?). Estamos 
então próximos da avaliação apreciativa. Mas o cálculo é orientado para o quantitativo. 
Gostaríamos de dizer, o mais objectivamente possível, o valor do produto ou do método 
avaliados, tendo em consideração esse valor como uma dimensão que lhe é própria. A 
intenção é a de medir bem, de dizer o "peso" do ser. De, em resumo, descrever o ser ou a 
realidade tal como são. Antes de efectuar a ultrapassagem, eu avalio a distância que me 
separa do veículo com que me vou cruzar, e o tempo necessário para ultrapassar o veículo 
que me precede. Um computador que fosse capaz de, instantaneamente, levar em conta 
todos os parâmetros da situação - como a minha própria velocidade, o estado do piso, a 
minha competência de condutor, etc. - poderia decidir a escolha acertada entre ultrapassar 

I ou não, e dar-me ou não luz verde para passar. A avaliação por "defeito de medida" assi- 
nala uma certa incapacidade: são as minhas próprias limitações - no conhecimento da 
situação, nas minhas capacidades de cálculo - que me impõem constrangimentos no acto 
de avaliar. 

I y  Hegel, Pi incipes de Ia phllosophie du droir, prefácio. . . 
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A avaliação apreciativa orienta-se, de forma privilegiada, para o qualitativo. A intenção 
dominante não é dizer o peso do ser, mas antes de determinar o seu valor (avaliação em sen- 
tido restrito). Contudo, a ambiguidade do termo, mesmo quando não significa medida mas 
norma ideal, que fundamenta a qualidade de um objecto, e lhe atribui um valor, é de tal 
ordem que podem-se desenvolver, no quadro geral da avaliação apreciativa, dois grandes 
tipos de procedimentos que correspondem a duas "filosofias" distintas. Na avaliação apre- 
ciativa com modelo predeterminado, o referente é construído antes da recolha da informação 
e orienta globalmente a leitura da realidade. A avaliação limita-se a procurar os signos que 
permitem dizer como se posiciona o objecto em relação ao referente. É o caso, na maioria 
das vezes, da avaliação dos funcionários de uma dada instituição. Como vimos na notação 
administrativa, a grelha utilizada propõe um "retrato-robô" do bom profissional. Utili- 
zando-a, podemos estabelecer um "professiograma" que traça, em função de um certo 
número de linhas de leitura (por exemplo, presença física, qualidades intelectuais, qualida- 
des morais, brio profissional...), o perfil de cada professor, que, para apreciação final, será 
comparado com o perfil-tipo. Para avaliar os funcionários de uma grande cadeia de televi- 
são, foi proposta uma grelha comportando quatro rubricas: qualidades profissionais, carác- 
ter, qualidades relacionais, qualidades pe~soais?~. O princípio de base é sempre o mesmo: 
apreciar uma pessoa ou alguma coisa situando-a em relação a critérios-alvo. Assim, a ava- 
liação criterial, que é o protótipo da avaliação apreciativa com modelo predeterminado, cor- 
responde ao projecto de descrever o ser à luz de um dever-ser previamente determinado. E a 
avaliação formativa, que tem por objectivo principal facilitar as aprendizagens, implica a 
construção de um modelo do bom funcionamento cognitivo, necessário, ao mesmo tempo, 
para orientar a actividade didáctica e avaliar a actividade dos aprendentes. A figura emble- 
mática não é já, como no jogo precedente, a do especialista capaz de descrever a realidade, 
ao sopesá-la, mas a do juiz capaz de apreciar serenamente a realidade à luz de determinadas 
Tábuas da Lei. 

Por fim, a ai~aliação apreciativa sem modelo predeterminado exprime uma terceira 
grande filosofia da avaliação, que vê na interpretação a sua significação essencial. Este 
último jogo corresponde àquilo a que J. Ardoino e G. Berger chamam precisamente avalia- 
ção: a interrogação sobre o sentido. Avaliar, agora, não um profissional. mas uma pessoa, é 
investigar e construir o "referente" capaz de permitir captar essa pessoa na sua irredutível 
singularidade, sem que essa construção possa, de uma vez por todas, estar terminada. Em 
Os Conquistatlores. André Malraux afirma que "julgar é, com toda a evidência, não compre- 
ender pois que, se se compreendesse, deixar-se-ia de poder julgar". Poderemos dizer, recipro- 
camente, que compreender é, com toda a evidência, não julgar, o que permite ver a distância 
que separa este jogo do precedente. A intenção de compreender leva a interpretar a realidade 
na sua complexidade, na sua multidimensionalidade. Mas, então, nunca deixamos de inter- 
pretar: "Não há avaliação completamente acabada, quer dizer, não há rede de significaçáo 

Cf. 15 Monde, 19 de Dezembro de 1987. A Direcção da TFI retira a grelha de avaliaçlo da redacção. 



que não possa ser completada e por isso mesmo alterada'"'. O especialista tentava captar o 
real medindo-o; o juiz apreciava-o em relação a um dever-ser. Aquele que designaremos 
como o filósofo, situado na extremidade do continuum que vai da medida a avaliação. tem 
em comum com o especialista a ambição de compreender o ser. No entanto, essa ambição já 
não é para lhe descrever o peso, mas o sentido. Trabalho que exige, ao mesmo tempo, as 
qualidades de Sísifo e de Penélope: de Sísifo, porque a realidade a avaliar é movediça e, 
como não podemos parar o tempo que a transporta e a modifica, esgotamo-nos a seguir o 
nosso objecto; de Penélope, porque continuamente temos de recomeçar a teia feita de pala- 
vras e de ideias que tecemos para exprimir o sentido do que se avalia em função, por um 
lado, da evolução das coisas e da sua própria evolução, e, por outro, da finitude do seu 
discurso e do seu saber. Para o filósofo que interpreta, não há saber absoluto. Tal como, 
segundo Valéry, não há um sentido verdadeiro de um poema, também não há o sentido 
"verdadeiro" da realidade avaliada (quadro 5). 

Avaliaçao por falta de medida 

Quadro 5 
As filosofias da avaliação 

Pesar quando não se dispõe de 
uma balança 

AVALIAÇÁO ESTIMATIVA 

Orientação para o quantitativo 

AVALIAÇÃO APRECIATIVA 

Medir 

I I I I 

Dizer o "peso" do ser 
Ex.: Avaliar um método peda- 
gógico 

Com modelo predeter- 
minado 

Orientação para o qualitativo I 

... Sem modelo predeter- 
minado 

Apreciar a situação em 
referência a um critério- 
-alvo 

Apreciar 

Interpretar a significação 
de unia prática ao cons- 
truir o "referente" multidi- 
mensional que permite 
"pensá-la" 

Dizer o valor do ser 
Ex.: Avaliar um professor 

Dizer o sentido do ser 
Ex.: Avaliar uma pessoa 
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Captar a realidade 
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Discurso objectivo 

O especialista 

" Guy Berger, "Mais-qu'est-ce qui nous prend ?I évaluer?", POUR, 55, Junho de 1977, p. 13. 

Julgar o ser 
à luz do dever-ser 

Discurso apreciativo 

Compreender o ser 
na sua multidimensiona- 
lidade 

Discurso interpretativo 



AS FILOSOFIAS DA RELAÇÃO AVALIADOR-AVALIADO 

Por último, é possível percorrer o espaço dos fins colocando, sob um outro ângulo, o 
problema das filosofias subjacentes aos projectos de avaliação. Porque, se os jogos se 
diferenciam segundo a função dominante do acto realizado sobre o seu objecto (de medi- 
ção. apreciação ou compreensão), esses jogos podem igualmente exprimir uma tomada de 
posição quanto a relação do avaliador com o seu objecto, quando este é um ser humano. 
Neste caso, o acto de avaliação apresenta o carácter de um discurso social pelo qual dize- 
mos qualquer coisa da nossa relação com o outro. De uma certa forma, o avaliador pro- 
nuncia-se sobre a natureza da ligação que une aquele que produz o juízo aquele que o 
suporta e a quem ele se destina. Porque um discurso destina-se a ser escutado. O risco do 
discurso avaliativo é, nestas condições, o da relação social, relação que se tomou, nos 
nossos dias, particularmente preocupante, e que é uma das razões pelas quais damos tanto 
interesse e atenção a avaliação. Aceitar avaliar um outro é tomar posição sobre a relação 
social. Segundo este ponto de vista, propomo-nos distinguir quatro grandes discursos em 
que cada um exprime uma intenção em relação ao avaliado, uma concepção do que se 
joga entre aquele que fala e aquele de quem se fala. 

Falar verdade: "Vou-te dizer quem tu és a fim de que tu possas tomar-te como eu". 

Podemos falar por dever, dever de dizer a verdade, ou, dito de outra forma, dizer a rea- 
lidade "verdadeira" daquilo de que se fala. Discurso semelhante, de alguma forma, ao do 
médico. Da mesma forma que este tem o dever de contribuir para a cura do paciente, o 
avaliador pode pensar e fazer compreender que tem o dever de contribuir para a constru- 
ção e o desenvolvimento de um sujeito "epistémico", tal como o concebe Jean Piaget: 
"Sujeito descentrado que coordena as suas próprias acções entre si e estas com as de um 
outro, que mede, calcula e deduz de forma verificável para cada um, e cujas actividades 
epistémicas são, pois, comuns a todos os sujeitos"22. Aquele que está em situação de 
saber (o avaliador) tem o dever de permitir que o outro (o avaliado) possa também alcan- 
çar o saber e tomar-se num sujeito conhecedor, antes de mais, da sua própria realidade. 
A relação "avaliador-avaliado" é concebida como uma relação de igual dignidade, sendo 
a intermutabilidade teórica das posições um dever de objectividade. A busca da nota 
verdadeira (e justa, porque verdadeira) traduz particularmente bem este querer-dizer-a- 
-verdade de uma paisagem filosófica caracterizada pela preocupação pelo saber objectivo. 

Ensino magistral: "Sou eu que mando e que possuo o poder". 

Podemos avaliar para afirmar poder. É este o sentido da maior parte dos testes feitos 
de surpresa e tal pode ser também a significação dominante da avaliação do pessoal de 

22 J .  Piaget, Épisrémologie des sciences de I'homme, Paris/Gallimard, coll. "Idées", 197 1 ,  p. 46. 



uma empresa. Avaliar é então pôr as coisas, quer dizer, as pessoas, no seu lugar. O avaliador 
afirma o seu poder (e a sua superioridade) marcando a distância que separa o mestre do 
aprendiz. Assim se compreende a avaliação por subtracção da qual são defensores apaixo- 
nados os júris dos grandes concursos académicos que fazem o encanto da vida intelectual 
francesa. A nota de 20120 para Deus. A de 19 para o mestre (para si próprio ... partindo do 
pressuposto que este tenha verdadeiramente capacidade para se candidatar de novo. 
Gostaríamos de poder dizer: "atreve-te!"). A partir desta base, que marca o nível teórico 
da excelência, contam-se os erros e atribuem-se os pontos. Não se hesitará em marcar 
com o ferro em brasa da infâmia aqueles que cometeram os erros mais crassos (ou os mais 
engraçados: divertimo-nos como podemos neste tempo em que, como escrevia Alain, "os 
prazeres são rarosHz3), com os quais será de bom-tom constituir um florilégio. Quem tem 
o poder de avaliar tem também o poder de legitimar ou de condenar o comportamento 
avaliado. A relação "avaliador-avaliado" é vivida, nestas condições, como uma relação de 
dominação hierárquica. Com o mesmo movimento com que impõe a sua leitura da reali- 
dade e a sua grelha de interpretação, o avaliador marca a superioridade da sua posição. 

Ajudar: "Não te preocupes, estou aqui para te ajudar". 

Salienta-se, hoje, frequentemente, a importância da avaliação formativa. Esta prefe- 
rência por uma função exprime uma terceira filosofia da relação "avaliador-avaliado", 
segundo a qual um está lá principalmente para ajudar o outro. O avaliador torna-se no 
humilde servidor do desenvolvimento do outro. Num tal contexto, propriamente dito per- 
sonalista (respeito pela pessoa do outro que necessita, sobretudo quando se está a formar, 
que venham em seu auxílio), a relação "avaliador-avaliado" é urna relação de protecção 
fraternal. Adivinhamos que, pelo menos, se colocam duas grandes questões aqueles que 
se lançarem neste jogo de ajuda: 

-Qual é a utilidade real do discurso avaliativo? Como tornarmo-nos verdadeiramente 
auxiliares do desenvolvimento do avaliado? 

- O  poder de ajudar não se arriscará, como todo o poder, a ser inebriante para aquele 
que o exerce? 

Compreender: "Vou esforçar-me por compreender o que nos liga e o que nos separa". 
A vontade de compreender, que caracteriza uma filosofia da avaliação, pode ir a par, 

como é evidente, na teoria da "avaliação como interpretação", desenvolvida por 
J. Ardoino e G. Berger, com uma concepção da relação social que faz dela uma relação 
opaca, complexa, equívoca. "Qualquer processo de avaliação mergulha na espessura e na 
opacidade dos inconscientes, no artifício, na própria duplicidade dos diferentes interesses 

-". 

23 Alain, Élemenrs de philosophie, prefácio à primeira edição. 



em presença"24. O outro está lá com "os seus artifícios, as suas estratégias e a sua inteli- 
gência" (p. 124). E, paradoxalmente, num mundo em que a relação com o outro é mar- 
cada por uma dialéctica conflitual, o avaliador deve precaver-se contra qualquer tentação 
de domínio e tem de se tomar capaz de elucidar a sua própria posição institucional, e pen- 
sar "o seu lugar em função dos interesses e dos desafios em presença" (p. 125). A relação 
"avaliador-avaliado" transforma-se então numa relação dialéctica que necessita. também 
ela, de ser interpretada. Aqui, finalmente, sobrepõem-se e correspondem-se três "filoso- 
fias": 

-uma concepção do mundo como esfera do opaco, do complexo e do equívoco, em 
evolução permanente; 

-uma concepção da relação com o outro como relação conflitual onde permanente- 
mente se produz o inesperado; 

-uma concepção da relação de avaliação como relação de interpretação, permanente- 
mente posta em causa e permanentemente retomada, que deve ser permanentemente 
reinterpretada. 

Esta última filosofia da relação avaliador-avaliado dá notável testemunho da complexi- 
dade dos jogos que se desenvolvem na esfera da avaliação e fazem desta uma actividade 
eminentemente plural (quadro 6, p. 8 1). 

J. Ardoino e G.  Berger, "L'6valuation comme interprétation", art. citado, p. 121. 



Quadro 6 

A avaliação "plural" em todos os seus espaqos 

TIPOS DE JOGOS 
I Grandes QUESTOES 

de partida 

Com o que é que se joga, 
quando se pretende ava- 
liar? 

ESPAÇOS OBJECTO (S) 
de posicionamento I FOCADO (S) 

Fins 
que caracterizam 

Com vista a quê? 

de avaliação) 

Intenções 
(respeitantes ao objecto 

Como arranjar formas de 
organização para avaliar? 
- O quê? 
- Quando? 
- Para quem? 
- Como? 

Modelos 
de avaliação 

Problemas técnicos Dispositivo 

- Para quê? 

Para que servirá a avalia- 
ção? 
- Para quem? 

: Medir 
ao Jogo do juiz : Apreciar 

: Interpretar 

Uso social 
(do acto de avaliação e dos 
seus produtos) 

Jogo pedagógico (espaço do processo didáctico) 
- Gestão didáctica 
Jogo institucional (espaço do diálogo social pais/pro- 
fessores/alunos) 
- gestão institucional 
Jogo social (espaço de articulação Escola/Sociedade) 
- Gestão social 

Quanto à 

Funçoes 
em relação a um 
Contexto decisional 

- falar verdade 
relação 
avaliador/ 

, - dominar 
- ajudar 

/avaliado de - compreender 





CONCLUSÃO 
DA PRIMEIRA PARTE 

Para bem jogar 
é preciso saber primeiro ao que se joga 

peração de cruzamento, a avaliação casa, por fim, o uno e o múltiplo. Por detrás da 
unidade de uma modalidade de juízo pela qual se toma partido sobre uma dada reali- 
dade dizendo o que, de um determinado ponto de vista, a seu respeito convém pensar, 

esconde-se uma pluralidade de jogos possíveis que implicam escolhas que se efectuam em 
espaços diferentes. Pudemos assim pôr em evidência duas grandes séries de escolhas. 

Em primeiro lugar, há escolhas axiológicas que determinam a construção do referente. 
É a escolha dos valores sobre os quais se fundamenta aquilo a que D. L. Stufflebeam 
chama modelo de "tipo 1 " e que é uma representação ideal do que deveria ser. Contudo, o 
avaliador não é livre de operar uma qualquer escolha de valores. A sua tarefa precisa é a 
de construir um referente operatório. Para isso é-lhe necessário identificar os diferentes 
actores sociais implicados na avaliação a realizar e as diferentes partes intervenientes. Por 
exemplo: para a avaliação de uma acção de formação, tem de se ter em consideração 
quem a pede (o Ministério), os responsáveis da formação, os formadores, os formandos, 
os responsáveis do (futuro) terreno profissional, etc. Para a avaliação dos alunos: a autori- 
dade administrativa (instruções oficiais), a direcção da escola, os colegas, os pais, os 
próprios alunos, etc. 

Depois, o avaliador, ao ter em conta o peso específico das preocupações de cada um 
(que é necessário avaliar: qualquer acto de avaliação implica outros) e o tipo de avaliação 
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a realizar (quer dizer, principalmente, a função e os fins principais), tem de traçar o 
modelo do que se poderia legitimamente esperar da realidade avaliada. Vemos que se o 
avaliador pode decidir que, neste ou naquele caso, determinada expectativa é prioritária e 
deve. pois, tomar-se um elemento central do referente, não tem, enquanto avaliador, de 
julgar da pertinência das diferentes expectativas sociais. O seu trabalho é posterior à escolha 
axiológica propriamente dita: por exemplo, o da escolha das finalidades que presidem a 
organização de um projecto de formação. O seu trabalho consiste em articular com coerência 
as escolhas necessárias nos três principais "espaços" que dizem respeito a realização da sua 
actividade. 

Porque, se a tomarmos em consideração, a multiplicidade das questões que levanta a 
avaliação ordena-se em três grandes espaços de posicionamento. Na maioria dos casos, 
antes de mais, o avaliador preocupa-se com questões de ordem técnica: como organizar?, 
que instrumentos utilizar'?, quando é que deve recolher informações?, etc. Pudemos mos- 
trar que as escolhas que se efectuam no espaço "metodológico" são determinadas pelas 
escolhas feitas, por um lado, no espaço do uso social, em que as funções poderão ser pri- 
vilegiadas em relação com o contexto decisional (nível de gestão e tipo de decisão a 
tomar); e, por outro, no espaço das intenções onde se organizam as estratégias em função 
de fins que podem dizer respeito ao objecto avaliado (para medir, para apreciar ou para 
interpretar), ou a natureza da relação "avaliador-avaliado". Nestas condições, assegurar a 
avaliação deverá principalmente levar-nos a: 

- interrogar o ou os jogos que são privilegiados para ver o que nos separa, ou, ao con- 
trário, o que nos une a esses jogos, os quais, tendo em conta valores e preferências 
próprias, gostaríamos de jogar, e aqueles a que estamos, pelo próprio contexto insti- 
tucional e social, coagidos a jogar; 

- interrogar as ciladas de cada um, a fim de tentarmos não ser vítimas delas; 
- desenvolver, a partir daí, estratégias coerentes no quadro das escolhas efectuadas. 

Só nos resta mostrar como nos podemos esforçar para alcançar estes dois últimos 
objectivos. 



- 

"TORNAR SEGURA" 
A 

AVALIAÇ AO 





"Tomar segura" a avaliação: 

das questões da avaliação 
aos problemas dos avaliadores 

e dos avaliados 

T ornar seguro, em sentido próprio, significa pôr em estado de segurança e de confiança, 
ao abrigo do perigo. Em que é que deve, pois, a avaliação ser verdadeiramente asse- 
gurada? Contra o que é urgente protegê-la? Ao afirmar-se, em primeiro lugar, a 

necessidade de assegurar a avaliação, não se estará a ceder as facilidades do discurso no 
aual se defende a disci~lina, e ao aual se curvam tão facilmente ~rofessores e ins~ectores? 
A avaliação, "disciplina" jovem e ainda frágil, teria necessidade de ser confortada e 
defendida contra certas tentativas de usurpação. É neste modo de conflito de território que 
os problemas dos horários são muitas vezes vividos pelos professores. Sempre que um 
projecto que visa adaptar melhor os ritmos escolares aos ritmos individuais imponha, no 
quadro de uma redistribuição dos tempos de ensino, uma ligeira diminuição do horário 
devoluto de uma ou outra disciplina, a mobilização é imediata. Ninguém quer perder uma 
só hora e as disciplinas estabelecidas acabam sempre por triunfar dos assaltos deste tipo. 
Estas continuam de boa saúde ... enquanto estão doentes os alunos sujeitos a um horário 
tão desmesurado, como inadaptado. Tal como uma criança "dominadora", como bem 
mostraram os trabalhos de Hubert Montagnerl, marca o seu domínio ocupando determina- 
dos lugares privilegiados, espaços-chave no espaço socialmente vivido do infantário, as 
disciplinas esforçam-se da mesma forma por conquistarem posições fortes no espaço-tempo 

Cf., em particular, L'enfant et Ia communication, Paris. Stock, 1978. 



escolar para manifestarem a sua existência e o seu valor. Nesta lógica, os alunos tomam-se 
todos... "os dominados". Não se trata, de modo algum, em participarmos em qualquer 
movimento de promoção de uma disciplina que se completaria em detrimento das outras, 
ao serviço das quais deveria estar. A questão de saber se seria necessário constituir a ava- 
liação em objecto separado, em "ciência" ou disciplina autónoma, foi posta recentemente 
no quadro de uma reflexão sobre a formação dos professores em avaliação2. Mas, cristali- 
zando-se sobre o problema da "entrada" no currículo (entrada pela didáctica ou entrada 
pela avaliação?), o debate sobre a formação arrisca-se, uma vez mais, em se atolar nos 
problemas estratégicos da ocupação do espaço, esquecendo o essencial. Ora, o essencial 
parece-nos ser, nas questões de formação, o interesse dos formandos. Quais são as neces- 
sidades as quais deve responder a formação? Quais são os problemas para cuja resolução 
a formação pode contribuir? O que torna a pôr, sob uma nova forma, o problema do 
modelo de funcionamento da actividade de avaliação. Para quê, e aqui mais concreta- 
mente, a quem deve servir a avaliação? Porque é esta a nossa hipótese de trabalho: a uva- 
liação é uma actividade que deve ser exercida em proveito daqueles sobre os quais ela se 
e-verce (por exemplo: os alunos). ou daqueles que dizem respeito ao objecto sobre o qual 
ela se debruça (neste caso, por exemplo, um método pedagógico). Esta hipótese privilegia 
um modelo de funcionamento: a avaliaçáo contribui para a ~~esoluçáo de certos problemas 
iividos pelos seus actores ou pelos seus agentes. Querer pô-la ao seu serviço conduz, 
pois, a interrogarmo-nos sobre estes problemas. 

Nas actividades de ensino ou de formação, como em qualquer processo de ensino- 
-aprendizagem, há dois grandes tipos de actores: os formadores e os formandos. Trata-se 
de ajudar estes últimos a ultrapassarem as dificuldades que lhes são próprias, enquanto 
formandos. Simplificando, este é o único problema dos formadores. É necessário, pois, 
para poder "tomar segura a avaliação", saber o que quer, do ponto de vista da avaliação, o 
formando na situação de ser-formado. Quais são, então, as exigências desta situação? 
Quais são as condições para uma formação com sucesso? 

Do ponto de vista da utilização social da actividade de avaliação, distinguimos, pelo 
menos, três grandes jogos possíveis: o da gestão didáctica (espaço das aprendizagens), o 
da gestão institucional (espaço de diálogo pais/professores/alunos), o da gestão social 
(espaço de articulação escola/sociedade). O formando pode assim ser encarado de um 
triplo ponto de vista: 

- enquanto aprendente; 
- enquanto aluno, submetido a uma acção de socialização no seio de uma instituição 

educativa onde "dialoga" com os parceiros do acto educativo; 
-enquanto indivíduo, destinado a inserir-se numa estrutura socioeconómica, e cons- 

truindo o que fará o seu valor social (ou societal). 

Cf. "Savoir évaluer pour mieux enseigner. Quelle formation des maitres?", Textos reunidos por Monique Thurler e 
Philippe Perrenoud. Cahiei. nP 26. Service de Ia recherche sociologique, Genève, 1988. 



A avaliação deverá estar ao serviço do aprendente, do aluno que se socializa, ou do 
futuro agente económico? É claro que a primeira resposta é: se possível, ao serviço dos 
três, pois trata-se sempre de uma única e da mesma pessoa! Mas vimos que as lógicas, 
segundo as quais se organizam os jogos, diferem consoante os contextos decisionais. 
É assim que o jogo social exigirá a eliminação daqueles que não têm sucesso nos exames, 
cada vez mais difíceis e formais (como testemunha o papel decisivo de selecção desempe- 
nhado hoje pela matemática), impostos por um sistema escolar que faz a triagem dos 
alunos em função de exigências de ordem social (interessado na perpetuação de uma 

1 estratificação social) ou técnico-económica (necessidades de mão-de-obra adequada a 
uma sociedade industrial avançada). O aluno, que começa a sentir-se perdido, logo no 

I primeiro ano da "classe préparatoire" *, não deve esperar qualquer ajuda do avaliador que 
só lá está para "cortar" (avaliação-cutelo), e separar os que vão continuar o curso dos que 
não continuam e que convém eliminar. O jogo institucional é menos cruel: só exige a 
compreensão e a transmissão ritualizadas da informação, segundo um ritmo comandado 

I 
pelos tempos fortes dos sucessivos cortes do tempo escolar (por exemplo, os conselhos de 
turma realizados no fim de cada período). A função de comunicação social que aí é asse- 
curada não é, no fundo, senão uma função auxiliar de orientação/selecção à volta da qual 
se ordena o jogo social, ou uma função de ajuda ao desenvolvimento individual que orga- r niza - ou devia organizar - o jogo pedagógico. A lógica deste último é uma lógica de 

ajuda a aprendizagem. Assim, no espaço do seu uso social, a avaliação pode concorrer 
para três grandes funções: 

- orientação/selecção do futuro produtor económico; 
- comunicação ritualizada entre os "parceiros" sociais de um acto educativo; 
- facilitação das aprendizagens dos formandos. 

A prirneira regra para quem quer avaliar com rigor é a de conhecer qual é, em cada 
caso ou em cada circunstância, o jogo principal. 

Se se trata de fazer a triagem e de seleccionar, que se faça! Mas na condição, por um 
lado, de nem os seleccionadores nem os seleccionados serem ludibriados pensando que 
estão a fazer outra coisa que não aquilo que realmente fazem; e, por outro, de se terem 
definido de forma clara os critérios de triagem. Em certas disciplinas, no concurso de 
agregação**, em cada dez candidatos só será seleccionado um. Seriam os candidatos 
eliminados os menos aptos para serem professores nesse grau de ensino? Se se trata 
de comunicar informação útil aos parceiros do acto educativo, o rigor exige que se saiba 

*Optou-se por conservar a expressáo original que corresponde a uma realidade francesa sem equivalência no 
sistema educativo português. Trata-se de cursos que preparam os alunos para a entrada nas chamadas grandes 
escolas ("grandes écoles") do ensino superior (N.T.). .. A agregação é uma certiíicação obtida apó, um exame de admissáo altamente selectivo e uma formação profissional 
de um ano. Este diploma permite que os seus titulares ensinem. nomeadamente, em liceus, em cursos preparatórios 
para a entrada nas "grandes escolas" e nas secções de técnicos superiores (N.T.). 



primeiro qual é o tipo de utilidade que está em questão. O que é que é importante dizer e 
visando o quê? Tomar segura a avaliação é jogar, da forma mais "limpa" possível, o jogo 
dominante. É pôr o problema dos direitos e deveres do avaliador nas suas "respectivas" 
obrigações. E quais são então essas obrigações, cujas funções estão determinadas social e 
institucionalmente'? Se o avaliador é um funcionário, essas obrigações são definidas pelo 
legislador, que traduz a vontade geral em textos de lei em que se inspiram notas e instru- 
ções. É neste quadro que o professor/avaliador deve orientar, comunicar e facilitar as 
aprendizagens. Mas cada coisa no seu lugar e no seu tempo. A primeira necessidade é de 
não as misturar e de respeitar, com toda a clareza, cada uma destas tarefas. 

Não tomaremos, todavia, esta última distinção de funções como o fio condutor da 
sequência do nosso trabalho, embora possamos, efectivamente, tentar dizer como cumprir 
sucessivamente com rigor cada uma dessas funções. Mas consideramos - segunda hipó- 
tese de trabalho - que há, de direito e de facto, uma fungão dominante para os professores 
ou para os formadores: a de facilitar as aprendizagens. E afirmamo-lo ao considerarmos o 
que nos parece constituir a essência dessa actividade. Temos assim de definir mais 
precisamente o que significa ensinar ou formar. 

Tentámos conceber a avaliação no vasto contexto geral da acção humana. Era necessá- 
no  balizar o âmbito dos juízos avaliativos para melhor compreendermos e efectuarmos os 
actos de avaliação exigidos pelo processo educativo. É neste quadro preciso que, daqui 
para a frente, nos manteremos. Mas, uma vez mais, do que é que estamos a falar? Do tra- 
balho dos educadores, dos professores, e/ou dos formadores? O processo educativo reduz-se, 
como o deixariam pensar as primeiras linhas, ao processo ensino-aprendizagem? Visto 
que a primeira obrigação do avaliador é a de actuar com toda a clareza, comecemos 
tentando tomar claro o nosso campo de estudo. 

Propomo-nos distinguir actividades de educação, de instrução e de formação. O termo 
educação é aquele que cobre o mais extenso campo de actividades. A educação é a acção 
exercida sobre um indivíduo ou um grupo de seres humanos com vista a inflectir ou a 
modelar o seu comportamento. Isto pressupõe que o indivíduo ou o grupo são modificá- 
veis e capazes de desenvolvimento. Poder-se-á dizer que, neste sentido, educar é intervir 
no desenvolvimento do outro para o tomar conforme a certas normas. O que deixa entre- 
ver que o primeiro problema para o educador será o da legitimidade das normas que ele 
próprio impõe. Esta acção, bem demonstrada de resto por Guy Avanzini3, é multidireccional 
e não visa um uso preciso, porque diz fundamentalmente respeito ao dever-ser. O ensino 
(conjunto de actividades ditas de instrução) é uma acção sistemática que tem por objec- 
tivo ajudar o outro a apropriar-se dos instrumentos intelectuais, de que fazem parte esses 
instrumentos privilegiados que são os conhecimentos. O ensino está assim orientado para 
promover e facilitar as aprendizagens. Em sentido lato, a aprendizagem é a construção 
(que envolve ao mesmo tempo uma operação e o seu resultado) de novos modelos de 

' Guy Avanzini, Introduction aux sciences de l'éducation, Toulouse, Privat, 1987, p. 136. 



comportamento. Estes modelos podem ser vistos como instrumentos, úteis ao indivíduo 
no seu diálogo com o ambiente físico e humano. O ensino que se efectua nos estabeleci- 
mentos escolares tem por objecto facilitar as aprendizagens particulares que a escola tem, 
em primeira instância, de gerir. Por exemplo: ler, escrever, calcular, na escola primária. 
Estas aprendizagens dizem respeito aos três grandes eixos do desenvolvimento: intelec- 
tual (construção dos saberes), mas também motor e sensorial. Por fim, falaremos de for- 
mação quando se exerce um conjunto coerente de acções com vista a conferir aos sujeitos 
uma competência precisa e predeterminada4. 

A própria organização da instituição escolar, em torno das "disciplinas" que estrutu- 
ram o seu espaço-tempo, mostra que a Escola tem, por primeira missão, instruir e que está 
aí a sua "essência". O que permite compreender, e fundamenta. a nossa segunda hipótese 
de trabalho: a tarefa central do ensino é a de assegurar as aprendizagens escolares. Esta 
tarefa é "educativa" na medida em que há intervenção num desenvolvimento. A plurali- 
dade das disciplinas assinala a preocupação de aumentar a polivalência da pessoa. Mas, 
por um lado, a escolha das disciplinas é fruto de uma primeira decisão social que diz 
respeito as direcções a privilegiar, e traduz (e estratifica ao mesmo tempo) um consenso 
sobre um programa comum e mínimo de desenvolvimento. E, por outro lado, visam-se 
capacidades e competências que, sem corresponderem a um saber-fazer em situação 
(competências profissionais), são relativamente precisas e limitadas, visto que teoricamente 
se poderá organizar a sua listagem. E, ainda por outro lado, esta tarefa é preformadora, 
na medida em que os instrumentos adquiridos por aprendizagem serão pré-requisitos 

Definições 

Intervir no decurso de um desenvolvimento, para 
o infectir para um sentido julgado desejável. 

I Educar Intervir no desenvolvimento de outro para o 
tornar conforme a certas normas. 

Ajudar um aluno a apropriar-se dos instrumentos 
intelectuais adequados a uma disciplina. Ensinar 

Gerir as aprendizagens do aluno. 

Conferir uma competência ao mesmo tempo 
Formar 

precisa e limitada, e predeterminada. 

Guy Avanzini, Introduction a1i.r sciences de I'éduc,ation, op. i i t . ,  p. 136. 

1 

i 

Conteúdos e domínios 
respectivos 

Saber-ser 

Saberes 

Saber-fazer 
em situação 

Relações 
inter-humanas 

Conhecimentos 

Actividades 
sociais 



necessários a uma autêntica formação que visa um determinado tipo de inserção 
socioeconómica. Pensamos que estas considerações nos autorizam a afirmar que, sendo a 
facilitação das aprendizagens a tarefa essencial dos professores, a avaliação escolar tem 
por primeira,funçüo contribuir para uma boa gestão dessas aprendizagens. E, em conse- 
quência disto, presumimos que assegurar a avaliação no domínio da "educação" (quer 
dizer, na Escola, em tomo do pólo central de ensino) é permitir-lhe assegurar eficazmente 
esta função. Mas, por um lado, a pluralidade de estratégias possíveis de ajuda à aprendiza- 
gem. organizadas em torno das tarefas consideradas prioritárias (individualização, 
controlo. facilitação), e a diversidade das funções assinaladas só no interior do espaço de 
jogo "pedagógico" demonstram que haverá várias formas de contribuir para uma boa ges- 
tão das aprendizagens. E como, por outro lado, a tomada de consciência da relação que 
une o avaliador ao seu objecto nos ensinou que as práticas de avaliação tomam, enfim, um 
sentido diferente consoante a "filosofia" predominante do avaliador, que se comportará 
como um especialista, um juiz ou um filósofo, pode ser sensato tentar assinalar as ciladas 
às quais nos expomos, mais particularmente em cada um destes três grandes casos. Além 
disso, cada uma destas filosofias, ao predispor para certos usos sociais do discurso avalia- 
tivo, permitir-nos-á, antes de mais, abordar também os problemas respeitantes às funções 
do diálogo sócio-institucional e de orientação-selecção, situando-os num quadro que 
deverá facilitar a sua elucidação. Assim, poderão ser postas em evidência algumas condições 
de emergência de uma avaliação posta ao serviço dos parceiros do processo de "instru- 
ção", e que permitem a uns cumprir com rigor o seu trabalho de facilitador da aprendiza- 
gem; aos outros, beneficiar de informações úteis para o seu próprio desenvolvimento. 
Deveremos então estar aptos a situar, com toda a clareza, o problema dos instrumentos e 
dos dispositivos. 



Primeiro momento 

Saber assinalar e desmontar as ciladas 
a que nos expomos 

consoante a nossa "filosofia" 





As ciladas da palavra objectiva: 
a problemática da avaliação 

e dos impasses do objectivismo; 
notas verdadeiras e falsas 

ornar segura a avaliação é, pois, antes de mais, permitir a quem trabalha no terreno do 
"ensino" fazer correctamente aquilo que há a fazer neste âmbito. Ora, a instituição 
espera que os professores lhe forneçam informações fiáveis sobre o trabalho dos 

alunos, sobre os seus resultados. Estas informações apresentam-se, ainda hoje, na maioria 
dos casos, sob a forma de notas. O lugar que ocupa a nota na vida escolar é bastante 
prodigioso. A vida institucional dos professores é, tal como a dos seus alunos, avaliada 
por notas numéricas: a nota administrativa e a nota pedagógica decidem a progressão de 
adultos que são, sob este aspecto, colocados na mesma situação (infantilizante?) que as 
crianças ou os adolescentes de quem eles são ... os "mestres"! Poderemos falar de um 
verdadeiro imperialismo, e de um imperialismo redutor. Com efeito, considera-se que um 
só algarismo diz tudo, enquanto que, originalmente, a nota é notação, com o duplo sentido 
de representação por um símbolo, e de breve comunicação escrita. O que é que resta da 
mensagem comunicada quando o símbolo é separado daquilo que tem a incumbência de 
representar? Poderemos considerar um discurso, mesmo breve, num só signo? Será neces- 
sário descodificar, quer dizer, interpretar, num signo sibilino que ele próprio exprime - ou 
deveria exprimir - uma primeira interpretação! O uso de um tal meio de comunicação 
abre a porta a todo e qualquer mal-entendido. Uma primeira necessidade, para diminuir os 



riscos de equívoco. seria a de criar as condições de uma linguagem comum que dotasse o 
locutor e o receptor de um referencial que permitisse evitar fortes distorções na compre- 
ensão da mensagem, quer dizer, no acto de fazer a correspondência entre o significante (a 
nota numérica) e o significado (o que há para comunicar). A nota só é útil se os parceiros 
do diálogo, de que ela é instrumento, possuírem o mesmo léxico que define os domínios 
de referência em que ganharão significação as observações que ela condensai, e que preci- 
sam as significações atribuídas, em cada caso, aos diferentes valores; o que permite ver 
que o problema do bom uso da nota ultrapassa largamente a questão docimológica. 

Durante muito tempo. o paradigma docimológico dominou os trabalhos sobre avalia- 
ção. Na própria medida em que se reduz a avaliação à classificação, encara-se a pesquisa 
de procedimentos "científicos" da classificação como o principal problema do avaliador. 
O termo docimologia foi proposto por H. Piéron em 1922, a partir de termos gregos: 
dokimê, que significa prova, exame; e logos, palavra, razão; donde: discurso científico. A 
docimologia corresponde à tentativa de construir um discurso "científico" sobre as provas 
e os exames, e pode ser definida como a ciência dos exames ou, de uma forma mais lata, 
como o estudo científico dos procedimentos de exames, em particular dos sistemas de 
classificação2. O paradigma docimológico, que foi dominante desde os anos 40 aos 
anos 60. conheceu uma primeira expansão importante quando se interessou, nos anos 70, 
pelo comportamento dos examinadores. 

Mas esta expansão não se traduziu por uma mudança significativa de perspectiva. Tra- 
tou-se sempre de determinar as condições de uma avaliação mais objectiva. Pretende-se 
poder captar, com mais rigor, o objecto avaliado. Mas qual é esse objecto? O simples 
facto de se colocar tal questão vai-nos permitir compreender que a realização da própria 
intenção, que subentende o projecto de produzir notas como medidas objectivas, implica, 
paradoxalmente, o deslocamento de uma problemática da objectividade para uma proble- 
mática da pertinência. Com efeito, não podemos esperar uma melhoria significativa das 
práticas por um simples aperfeiçoamento dos procedimentos e sistemas de cálculo. E nem 
o conhecimento dos mecanismos em jogo, nem o das causas das distorções são suficientes 
para garantirem a avaliação estimativa. 

A primeira condição para descrever "objectivamente" o "peso" da realidade, segundo a 
própria ambição da filosofia do discurso científico na qual adquirem, com toda a evidên- 
cia, sentido as práticas de classificação, é a de vencer a cilada do objectivismo, antes de 
mais e sempre, ao interrogarmo-nos sobre o que é necessário conhecer objectivamente. E 
esse é o preço que tomará mais rigoroso o jogo que tem lugar no espaço do diálogo social 
pais/alunos, e é esse jogo que poderá ser posto ao serviço do jogo "pedagógico" da facili- 
tação das aprendizagens e no qual nos pareceu exprimir-se a essência do trabalho dos 
professores. Tal é a principal lição que se retira de um estudo das dificuldades da classificação, 

Cf. B.  Maccario. "L'Cvaluation", art. citado, p. 365. 
Cf. Piéron, Examens et docimologie, Paris, PUF, 1963. 



que apresentará, para além disso, o interesse de nos permitir apropriarmo-nos de algumas 
aquisições fundamentais da investigação em docimologia. 

YOTAS VERDADEIRAS E FALSAS: 
O FIM DE UM MITO (PÂNICO NA CLASSIFICAÇÃO) 

Para o senso comum, classificar é medir. Todos sabemos que medir significa atribuir um 
número a um objecto comparando este com um sistema de unidades que se lhe aplicam, e 
que é válido para todos os objectos do mesmo tipo. E avaliar quer dizer aquilo que convém 
pensar de uma realidade em função de uma grelha de leitura particular e construída para 
esse efeito. O risco principal da avaliação estimativa - por ausência de medida - é o de 
esquecer esta distinção e de pretender então produzir um discurso que seja a medida das 
coisas. Se se pretende, de qualquer forma, poder medir imediatamente um objecto, mesmo 
que não se esteja verdadeiramente em condições de o fazer, por razões que se prendem 
com a natureza deste último (que não se reduz aquilo que dele é dado, no espaço). ou à 
sua ambiguidade ("o objecto" realmente visado - por exemplo, a competência do produ- 
tor - que é distinta do objecto apreendido - o exercício produzido), então. ainda que só se 
possa tentar dizer (produzir um discurso, necessariamente equívoco) sobre o que se dese- 
jaria medir (captar através de um sistema de símbolos unívocos), está-se quase condenado 
a deixar de se saber o que diz. Tal é a cilada do objectivismo, de que a crítica docimoló- 
gica nos deveria ter levado a tomar consciência. 

Porque esta critica pôs em evidência um facto constante, que é a ausência de fiabili- 
dade dos procedimentos de classificação. Lembremos três exemplos já clássicos. 

-Uma comparação das médias das notas atribuídas, numa mesma matéria, por dife- 
rentes júris do baccalauréat. pelos quais os candidatos tinham sido divididos ao 
acaso (relativo) por ordem alfabética, mostra que estas médias flutuam de uma forma 
considerável: por exemplo, de 5,81 a 9,06 para a prova escrita de Matemática, disci- 
plina tradicionalmente considerada como dando origem às avaliações mais objecti- 
vas (sessão de Julho de 1955, em treze júris) ... Os júris não corrigem da mesma 
forma, sendo as divergências ainda mais importantes para as provas orais. Conse- 
quência importante: as percentagens dos candidatos admitidos pelos diferentes júris 
flutuam (por exemplo, de 31 a 53% no caso acima citado3). 

-As experiências de multicorrecção puseram em evidência que examinadores diferentes 
não corrigem da mesma maneira. Uma experiência realizada em 1967 nas academias 
de Lyon, Clermont e Limoges, demonstraram a importância das flutuações. Três com- 
posições de Francês, corrigidas por 150 professores diferentes que leccionavam em 

Cf. Maunce Reuchlin. "Problèmes d'Cvaluation", in Traité des sciences pédagogiques. t. IV: Psychologie de i'édu- 
<.ation, Paris, PUF, 1974, pp. 7 13-214. 



turmas do 9P ano, obtiveram notas que variam de 4,5 a 13,75 para a primeira; de 2,5 
a 12,5 para a segunda; de 5,5 a 17,5 para a terceira4. 

- Por fim, as notas atribuídas variam igualmente no tempo, o que leva G. De Landsheere 
a falar da "infidelidade" do corrector" Uma investigação, citada por Piéron, que se 
centrou em provas de História, comprovou este facto. Quinze exercícios tiveram uma 
nota média, mas submetidos a apreciação de quinze outios correctores, obtiveram qua- 
renta notas distintas. Doze meses mais tarde, os mesmos correctores atribuem-lhe 
notas diferentes, e, sete meses depois, as notas diferem uma vez mais6. 

DA CONSTATAÇÃO A INVESTIGAÇAO DAS CAUSAS 

Tais resultados não nos espantarão se pensarmos na multiplicidade das causas possíveis 
de tais enviesamentos. Poderíamos distinguir três fontes principais de distorção, correspon- 
dentes a factores individuais, sociais, ou resultantes do próprio processo de avaliação. 

- A ausência de fiabilidade das notas resulta, em primeiro lugar, do papel desempe- 
nhado pela "subjectividade" daqueles que as atribuem. Podemos aqui ver tudo o que 
separa a avaliação por defeito de medida da avaliação-interpretação. Para J. Ardoino 
e G. Berger, enquanto o controlo assenta no "ideal da intermutabilidade perfeita dos 
correctores", a avaliação é inerente a um sujeito que não se pode substituir sem, por 
isso mesmo, modificar o discurso avaliativo7. Deste ponto de vista, o avaliador é 

- insubstituível. Ora, deplorar a não fiabilidade das notas é querer que os correctores 
"não avaliem" e lamentar que estes não sejam intermutáveis! Para que o "controlo" 
dos conhecimentos fosse assegurado e justo, conviria que diferentes correctores con- 
cordassem com as mesmas notas em relação às mesmas produções. Se isso não 
acontece (como acaba de ser constatado) é, por um lado, porque os avaliadores não 
controlam a dimensão subjectiva da sua reacção ao produto que classificam. 

Para já, as notas podem variar consoante o humor, a disponibilidade ou o estado de fadiga 
daquele que as atribui. Mas as notas são também a expressão daquilo a que cada um será 
mais sensível, para além da impressão imediata produzida. Assim, determinado corrector 
dará uma grande importância ao domínio da língua, mesmo num exercício de Matemática; 
outro, à apresentação, etc. A diversidade de critérios toma possível múltiplas combinações8. 
Por fim, as notas têm uma dimensão ideológica e dependem de certas representações que são 
próprias do avaliador: por exemplo, a imagem do seu papel e a forma como deve afirmá-109. 

Cf. Docimolo~ie et examens, Lyon, CRDP, Março de 1980.44 páginas. 
Cf. G. De Landsheere, Éijalitation continue et exameris ..., op. cit., p. 35. 
H .  Piéron, Exomeris et dociniologie, op. cit., p. 15. 

- %  
' J. Ardoino e G. Rerger, "L'évaluation comme interprétation", art. cit., pp. 122-123. 

Cf. B. Maccano, Ce que valerit nos enfants, op. cit., p. 43. 
Cf. Marie-Claire Dauvisis, "Quelques propos pour engager un débat", in De Ketele. ed., L'évaluation: approche 
des<.riptric> oir presc.i-iptive, Bmxeiles. De Boeck. 1986, p. 215. 



Os júris dos grandes concursos de recrutamento de professores distinguem-se neste sentido, 
pela vontade em manter o nível, e pela recusa em efectuarem uma avaliação "laxista" que 
desprezaria os imperativos de exigência e de excelência ... 

Mas a realidade, por vezes, oferece muitas surpresas, e os comportamentos nem estão 
sempre de acordo com as representações. Uma experiência citada por G. De Landsheere 
demonstra que os correctores não têm, necessariamente, uma consciência objectiva do seu 
grau de indulgência ou de severidade. A média das notas atribuída a quatro exercícios foi 
de 12,4 para os correctores que se consideravam severos e de 11,6 para aqueles que se 
julgavam indulgenteslo. 

-Em segundo lugar, as variações assinaladas podem ser de origem "social", na 
medida em que, como bem o demonstraram P. Bordieu e J. C. Passeron, o juízo do 
professor pode ser guiado, inconscientemente, por signos sociais. Isso é perfeita- 
mente visível na prova oral de alguns grandes concursos, em que a apreciação do 
saber e do saber-fazer dos candidatos é "contaminada" por preconceitos que têm em 
conta um "sistema de maneiras características de determinada posição social". 
O exame também é uma prova de reconhecimento social. A sociedade erudita e do 
saber vai certamente reconhecer (e agreg ar...) os seus, fundamentando-se em indica- 
dores de competência, mas também sobre índices que exprimem, através do manejo 
da língua, a manutenção de certos traços, os gestos, o vestuário, a mímica, uma relação 
à cultura e ao saber característicos de um determinado grupo sociall1. 

Para além destes mecanismos sociais de reconhecimento ou de exclusão que se jogam 
no momento do "frente-a-frente" classificador-classificado, podemos descrever igual- 
mente, como factor social de desvio e em sentido mais lato, o e~aizamento ou a inscrição 
"geográfica" do acto de classificação. As notas são relativas ao contexto e exprimem tra- 
dições ou particularidades locais, características de uma escola ou de uma região, con- 
soante a sua história. E os avaliadores adaptam, por necessidade, as notas que atribuem às 
características socioculturais do seu público, ao terem em conta o nível das suas classes. 

- Por fim, a análise psicológica do acto de avaliação, particularmente através dos traba- 
lhos de G. Noizet e J. P. Cavemi, pôs em evidência a existência de causas que estão 
em relação com o próprio acto de avaliar, na sua dimensão de tarefa psicológica. 

Pensando que qualquer modificação de procedimentos se arrisca a tomar-se vã de tal 
forma que não se saberia a que atribuir as divergências entre avaliadores, G. Noizet e J. P. 
Cavemi empenharam-se em conhecer a forma como o especialista se organiza para formar 
os seus juízos e em descrever os mecanismos psicológicos que os avaliadores-especialistas 
mobilizam na realização das suas tarefas. Estes autores conseguiram assim isolar algumas 

' O  Cf G. de Landsheere, Évaluation continue et examens , op cit , p. 30. 
' I  P Bordieu e .I -C Passeron, La reproduí tion, Paris, Minuit, 1970, pp. 149-150. 
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das características do funcionamento cognitivo do avaliador, realçando os efeitos produzidos 
na classificação por algumas variações provocadas na situação de avaliação. Entre outros, 
foram identificados e estudados experimentalmente cinco factores de variação: 

-a  ordem das produções no lote avaliado; 
- as informações de que se dispõe sobre os produtores; 
- o "lugar" dos índices pré-escolhidos numa produção apreendida necessariamente de 

fonna diacrónica; 
- a combinação ou articulação de índices que relevam de várias dimensões (ex.: estilo, 

ortografia, cálculo, raciocínio); 
- a natureza da linguagem utilizada para enunciar a avaliação. 

Os resultados mais interessantes dizem respeito aos dois primeiros factores, que se 
revelaram como importantes fontes de variação da nota. 

Por um lado, fenómeno importante na medida em que as produções avaliadas fazem 
em geral parte de um lote (por exemplo: uma série de exercícios), a investigação realizada 
pôs em evidência efeitos de ordem, em relação com aquilo que J.-J. Bonniol descreveu 
como fenómeno de ancoragem12. Alguns exercícios, com uma classificação situada nos 
extremos (muito boa ou muito má), jogam o papel de "âncora" e modificam a percepção 
dos trabalhos seguintes. Donde os efeitos de contraste: uma mesma produção é julgada 
mais fraca quando se encontra a seguir a uma "âncora" alta ou forte, e mais forte quando 
está a seguir a uma "âncora" baixa. As notas dependem, em parte, do lugar que a produ- 
ção avaliada ocupa no lote. 

Por outro lado, as notas podem flutuar consoante as informações que o avaliador pos- 
sui sobre o produtor. Fala-se então de efeito de origem: uma mesma produção é julgada de 
fonna diferente segundo a qualidade atribuída ao produtor; ou de efeitos de assimilação: 
assimilação de uma avaliação àquelas que foram atribuídas, anteriormente, ao mesmo 
aluno. Em qualquer caso, o estudante com uma auréola de bom aluno é mais bem classifi- 
cado; e, inversamente, os progressos do aluno considerado fraco terão dificuldade em 
serem notados, o que leva Noizet e Cavemi a concluírem que os procedimentos de avalia- 
ção têm a sua quota-parte de responsabilidade no insucesso escolar13. O efeito de origem 
está próximo do efeito de halo, quando há contaminação de aspectos diferentes: influência 
exercida, por exemplo, por índices de ordem "afectiva" (comportamento do candidato) ou 
formal (apresentação do exercício), sobre a apreensão dos aspectos técnicos (que expri- 
mem a competência pretendida). As análises da reprodução descrevem, neste sentido, um 
halo social. E o efeito de assimilação, do mecanismo geral de estereotipia, pode ser aqui 
definido como uma contaminação dos resultados (De Landsheere). Assim a nota pode ser 

l 2  Cf. G. De Landsheere. É,~aluation continue et exanlens ..., op. cit., p. 41. 
l 3  G .  Noizet e J.-P. Cavemi. "Les procédures d'évaluation ont-elles leur pari de responsabilité dans I'échec sco- 

laire?", Révue française de pédagogie, 62, Janeiro-Março de 1983, pp. 7-14. 



"ajustada" com a preocupação de minimizar um risco de errar e de evitar a dissonância 
entre duas séries de informações em relação: 

- aos desempenhos anteriores do aluno (efeito de assimilação); 
- ao seu estatuto escolar (efeito de origem); 
- ao seu estatuto social (fenómeno de categori~ação)~~.  

CONTRA O MITO DA NOTA VERDADEIRA 

Impedirá tudo isto que os avaliadores tentem progredir com vista a atingir uma classi- 
ficação mais justa e mais fiável? Deverá a constatação da importância das causas de envie- 
sarnento levá-los a desesperar? Estará a actuação do especialista fora do seu alcance? 

A primeira vista, não há nenhum obstáculo fundamental que tome caduco o projecto 
de progredir para uma avaliação de acordo com o modelo do especialista, capaz de des- 
crever a realidade tal qual ela é, segundo a intenção característica da filosofia da avaliação 
por falta de medida. Pelo contrário, o conhecimento dos factores de distorção não tomará 
precisamente possível a procura de procedimentos susceptíveis de os ultrapassar? Para 
cada grande causa de enviesamento poderiam ser utilizados meios de remediação, como 
se vê no quadro 7 (constatações, causas, remédios), p. 102. 

De facto, vários procedimentos passaram a ser de utilização, senão corrente, pelo menos 
frequente. Os mais conhecidos e utilizados tendem a lutar contra as divergências entre avalia- 
dores. Procede-se, a priori, por moderação, ou, a posteriori, por remediação. A posteriori, é 
possível proceder a uma multicorrecção, que se pensa poder diminuir a incerteza da nota, ou 
proceder a um tratamento estatístico, harmonizando as escalas e conferindo-lhes a mesma 
média e dispersão. A priori, podemo-nos prevenir das distorções harmonizando os pontos de 
vista e as expectativas pela classificação em comum de alguns exercícios ou, melhor, deter- 
minando uma tabela analítica onde se precisam as diferentes linhas de leitura do objecto 
avaliado (ou os diferentes "subobjectos" constitutivos da produção) e o valor ou a impor- 
tância a atribuir a cada aspecto considerado. Este último procedimento tem o mérito de 
começar a deslocar a importância da "verdade" de uma nota para o da sua significação. 

De facto, é notável que cada um dos remédios apresentados tenha suscitado críticas. 
As normalizações a posteriori não constituem senão uma remediação formal, e não fazem 
desaparecer a dimensão aleatória da apreciação daquilo que seria o nível intrínseco da 
produção, dimensão que não se consegue apagar de provas comuns e normalizadas ... 
excepto por supressão do próprio avaliador. A este respeito, a utilização dos QEM (questio- 
nários de escolha múltipla), ou dos testes de conhecimento, é exemplar. A classificação 
torna-se automática: basta contar as boas respostas. Mas, o que é que se classifica com o 

l 4  Cf. a experiência relatada por M. Postic de investigadores americanos que evidenciaram a influência que tem 
sobre a nota a natureza "favorável" ou "desfavorável" de um nome próprio! (M. Postic, L a  relation c;tlicc.crrii.e, 
Paris, PUF. 1986, p. 101). 



Quadro 7 
As dificuldades da classificação 

CONSTATAÇOES 

Divergências interindividuais 
(entre avaliadores) 

Disparidades locais 

Atenção dada às circunstâncias que reve- 
lam uma situação de classe 

Sobrevalorização da forma 

Relatividade da nota 
- com o que se sabe do produtor 
-com a situação do produto entre outros 

CAUSAS 

Particularidades dos pontos de vista 
- Preferências pessoais 
- Escolhas ideológicas 

Multiplicidades das dimensões consideradas 

Utilização diferente da escala de notas 

Pregnância do contexto 
- Tradições e particularidades locais 

Adaptação 
- às características socioculturais do público escolar 
- ao "nível" da classe 

Preferências de "classe" 

Efeitos de origem ou de assimilação (produzidos 
por informações disponíveis sobre o produto) 

Efeitos de ordem e de contraste (produzidos por 
informações provenientes de outros produtos) 

REMÉDIOS POSS~VEIS 

Supressão do corrector 
(ex.: QEM) 
Multicorrecção 
Avaliação analítica 

< dos objectivos 
explicitação 

dos critérios 

Procedimentos de harmonização 
(normalização a posteriori) 
(moderação a priori) 

Provas comuns e/ou normalizadas 

Avaliação "anónima" 

Avaliação "isolada" 



QEM, para além da capacidade de reproduzir conhecimentos, se tivermos ainda em conta 
os aspectos aleatórios de se poder responder sempre ao acaso? Resolve-se o problema 
suprimindo o avaliador? Estaria o triunfo da investigação da avaliação dos especialistas 
no próprio desaparecimento do especialista? Sem dúvida que o QEM apresenta um triplo 
mérito que lhe assegura uma reputação de "objectividade"15: procede por escala de ques- 
tões e constitui assim uma sondagem significativa, suprime praticamente as ambiguidades 
de formulação dos assuntos e problemas e permite chegar a um resultado único, sendo o 
cálculo do resultado final, em princípio, sempre automatizável. Todavia, como sublinhou 
Louis Legrand16, o QEM apresenta igualmente inconvenientes importantes, porque é ina- 
dequado para avaliar as actividades "superiores", tais como as actividades de síntese. ou 
comportamentos sociais. Para além disso, não permite avaliar criações complexas. Por 
fim, o QEM reforça a tendência "para a abstracção formal" e contribui, assim, para fazer 
desaparecer, como objectos de avaliação - e por isso mesmo, como objectos de ensino -, 
capacidades cuja aquisição deveria ser um objectivo essencial para a formação, tais como 
as capacidades de observar, de emitir hipóteses, de verificar essas hipóteses. Sem dúvida, 
como pensam Noizet e Cavemi, a pertinência das objecções levantadas pelos procedimen- 
tos de avaliação automatizados pode parecer muito desigual. Mas o facto que nos parece 
merecer reflexão é o da aparente desaparição do avaliador. Na realidade, o processo do 
QEM separa em duas partes distintas a tarefa deste último. O avaliador-classificador, 
aquele que atribuía penosamente uma nota, desapareceu e pode ser substituído por uma 
máquina. Mas somente na medida em que, a montante, o avaliador-idealizador-da-tarefa- 
-de-avaliação tenha cuidadosamente delimitado os campos do questionamento e precisado 
os critérios que constituirão a ossatura da tabela analítica. E é apenas porque houve todo 
um trabalho que incidiu no objecto de avaliação, no que é preciso avaliar, nas tarefas que 
permitirão manifestar o domínio das qualidades requeridas, que a classificação se pode tomar 
mecanizada. Porque o resultado não traduz senão o grau de "expectativa" do objectivo. 
A única conclusão a tirar é, como escrevem Noizet e Cavemi, "que convém a.justar o pro- 
cesso de avaliação ao objectivo pretendidoW17. Poderemos dizer que, deste ponto de vista, 
a objectividade está na centração no objectivo, e que a verdade da classificação só pode 
ser encontrada na construção de procedimentos criteriais - o que marcaria, de uma certa 
forma, um limite radical na filosofia da avaliação. Mas, ao contrário, o especialista surge 
mais como aquele que sabe do que está a falar do que quem diz as coisas tais como elas 
são (perspectiva objectivista). 

Assim, o interesse maior do QEM parece-nos ser o de induzir uma reflexão sobre os 
conteúdos e as tarefas de avaliação e, através dela, sobre os objectivos e os métodos. E o 
de fazer compreender, finalmente, que o problema essencial para o avaliador-classificador 

i ' 5  G. Noizet e J.-P. Cavemi, "Les procédures d'Cvaluation ...", art. cit., p. 8. 
' l 6  Louis Legrand, "Les problèmes de I'évaluation scolaire". in Les Amis de Sèvres, L'évaluation formative, n? 3, 

Setembro de 1983, pp. 9-10. 
l7 G. Noizet e J.-P. Cavemi, "Les procédures d'évaluation ...", art. cit.. p. 9. 



náo é o de encontrar o verdadeiro valor do produto, mas de poder comunicar, de uma 
forma clara. um juízo construído sobre o grau de realização de um prqjecto preciso. A 

- - 

busca de objectividade através da investigação da nota verdadeira é ilusória e mistifica- 
dora. como o confirma a reflexão sobre as experiências de multicorrecção. 

Visto isso, qual é o sentido da multicorrecção como processo de remediação? Se 
vemos a classificação como um procedimento de medida, é lógico pensar que, como no 
âmbito das ciências físicas, por exemplo, se poderá lutar contra a imprecisão e diminuir a 
incerteza multiplicando o número de medições concretamente efectuadas. O coeficiente 
de fidelidade de uma série de medidas aumenta com o seu número. Ao utilizar uma fór- 
mula que permite prever este aumento, pôde-se calcular o número mínimo de "medidas" - 
aqui, de correctores - necessárias para obter o que seria a nota "verdadeira", medidas 
suplementares que deixam de fazer variar significativamente a precisão. Obteve-se o qua- 
dro seguinte18: 

Composição em francês 78 
Versão em latim 19 
Inglês 28 
Matemática 13 
Dissertação em Filosofia 127 
Física 16 

Retomando o problema, J.-J. Bonniollg mostra primeiro que tendo em conta certos 
dados que permitiram obter estes números, e em particular o número inicial de correctores 
da investigação efectuada em 1933-1936, convirá multiplicar os resultados por 6. O que 
daria, por exemplo, 78 correctores em Matemática e 762 em Filosofia! Mas, sobretudo, ao 
criticar as hipóteses de trabalho sobre as quais se fundamenta essa investigação. Bonniol 
demonstra que esta não tem sentido. Com efeito, adoptar a teoria do erro válido para as 
ciências físicas implica que aceitemos duas hipóteses: 

a) o erro (a incerteza, a imprecisão) tem a ver com a operação de medida, e provém 
das condições de realização do instrumento de medida (constituído, aqui, pelo cor- 
rector). 

b) da mesma forma que um objecto não tem senão um comprimento ou uma espes- 
sura, um exercício não tem senão um valor, o seu "valor verdadeiro", que a medida 
(a nota) tem por função revelar, dar a conhecer. 

Estas duas hipóteses são particularmente contestáveis, e pela mesma razão, que tem a 
ver com a natureza do objecto avaliado, que o impede de ser "medido" em sentido estrito. 

l 8  H. Piéron, Examens ef dncimologie, op. ri!.. p. 23. 
l9 J.-J. Bonniol, "La fidélité en question, objet d'étude docimologique", Connexions, 19, 1976, pp. 63-78. 



A primeira apoia-se no facto de o corrector efectuar uma medida, de que ele é instrumento. 
A medida é, por essência, verificável. Para ser medido, um objecto deve ser definível numa 
só dimensão. Se o objecto tem várias dimensões, cada uma deve ser isolável, e será medida 
separadamente (comprimento, espessura, etc.). E só poderemos medir o conjunto. quer 
dizer, o objecto considerado ao mesmo tempo em todas as suas dimensões, se estas 
puderem ser remetidas para uma nova e única escala. De modo que, conclui 
J.-J. Bonniol, só poderemos medir de forma verificável um objecto complexo se cada uma 
das dimensões a tomar em conta for: 1. isolável; 2. provida de uma escala numérica; 
3. combinável com as outras mediante uma única regra de composição; 4. que a nova 

1 dimensão única obtida possa ser munida de uma escala numérica. Ora, a própria necessi- 
dade de construir tabelas analíticas demonstra que uma produção escolar é multidimensional 

I e não é um objecto "unívoco": e dimensões tais como o estilo, a precisão, a elegância não 
podem estar munidas de uma escala numérica. Que podemos fazer com um tal objecto? 
Avaliá-lo, quer dizer, apreciá-lo, em referência a uma escala, não de medida, mas de valor. 

Quer dizer que a avaliação-medida não passa de um logro? Sim, se se acreditar poder 
medir, se se pensar que uma nota é um valor numérico cuja atribuição é verificável. Não, 
se nos referimos à intenção que a caracteriza, de ser objectiva, e que ganha todo o seu 
sentido quando a relacionamos com a preocupação de "falar verdade", que domina a 
primeira filosofia descrita da relação avaliador-avaliado. Porque é preciso compreender 
que ser objectivo não é, aqui, apreender "cientificamente" um objecto mensurável, mas 
produzir um juízo seguro sobre o valor deste ob-iecto, encarado de um ponto de vista 
objectivável, quer dizer, explicitável e comunicável. Uma produção escolar não é um 
cofre que contém uma determinada quantidade de ouro. O seu valor não é uma qualidade 
intrínseca. A hipótese de trabalho (b) é essencialista. É por isso que precisamos de nos 
livrar do mito da nota verdadeira e abandonar um paradigma que leva a conclusões verda- 
deiramente delirantes, como o testemunham os números calculados no exemplo anterior 
para os correctores que seriam necessários. 

DO BOM USO DA NOTA 
PARA NÃO SERMOS V~TIMAS DO PARADIGMA DOCIMOL~GICO 

O avaliador não deve, pois, deixar-se ir no mito da analogia enganadora com o físico 
que se serve de uma balança para pesar um objecto. E o principal obstáculo à avaliação 
objectiva não é a subjectividade do corrector. Não é isso, exactamente. De facto, é impor- 
tante não nos deixarmos levar pelo humor ou pelas preferências ideológicas, é importante 
sobretudo sabermos o que fazemos, clarificar o jogo a que nos entregamos. Como é que o 
avaliador-instrumento da avaliação pode tornar-se num instrumento fiável? A habilidade é 
o carácter daquilo que é digno de confiança. De onde provém, pois, a confiança que se 



pode ter no indivíduo-instrumento? Sem dúvida, da sua probidade e do seu sentido de justiça. 
A classificação não deve tomar-se num meio de ajuste de contas. E, ainda que voltemos a 
este assunto, é preciso não misturar o trabalho de polícia com o trabalho de avaliador. Mas 
a confiança assenta também, e sobretudo, na qualidade das informações transmitidas. O 
que é, pois, uma informação de qualidade? Aquela que tem um sentido tanto para o locutor 
como para o alocutário. O que implica, como vimos, a existência de um léxico comum e a 
explicitação dos domínios de referência em que ganhem sentido as observações feitas. O 
primeiro trabalho do avaliador é o de assegurar a existência do referido léxico, ou de con- 
tribuir para a sua construção explicitando, com precisão, os domínios de referência em 
jogo. Porque avaliar não é pesar um objecto que pudéssemos isolar no prato de uma 
balança. É apreciar este objecto em relação a outra coisa que não ele próprio. 

Qualquer avaliação é uma ocasião para recolher e fornecer informação. A questão 
importante é a de saber que género de informação e para fazer o quê. O quadro das fun- 

- ções (preditiva, formativa, sumativa) poderá aqui servir de guia útil. Porque só poderemos 
dizer que utilizaremos a mesma balança consoante a função atribuída ao acto concreto de 
avaliação, que pode ser ordenado segundo lógicas diferentes, em função de objectivos 
diferentes. Dito de outra forma, para avaliar "objectivamente" convém: 

-determinar a questão precisa à qual a avaliação tem por objecto fornecer respostas 
precisas. Por exemplo, a respeito de uma dissertação, a pergunta: "Está bem feita'?" 
não é operatória. "Está organizada para dar uma resposta com argumentos à questão 
subentendida no tema?" é já uma questão mais precisa, que permite fornecer informa- 
ção útil ao autor do trabalho. Poderemos imaginar, a partir daqui, um instrumento de 
comunicação da avaliação que apresente, em tantas linhas quantas forem necessárias, 
que há, de facto, dimensões a apreciar. ou domínios de referência, em relação às 
questões que o avaliador colocou a si próprio, a propósito do produto, ou às respostas 
fornecidas. Porque, em segundo lugar, convém: 

- explicitar a resposta dada a cada questão, justificando-a. (Exemplo: Questão: "Foi 
capaz de discernir e exprimir o mais claramente possível, com o menor número de 
palavras possíveis, a questão contida no tema?"; Resposta: "Não, não é possível 
sublinhar na sua introdução uma frase que exprima esta questão.") 

É claro que um trabalho como este, que conduz a uma utilização dinâmica daquilo 
que. para além disso, poderia constituir uma tabela analítica (a grelha de compreensão ou 
de leitura do produto), equivale simplesmente, conforme os métodos descritos na nossa 
primeira parte, a explicitar critérios (linhas de leitura correspondentes a domínios de 
referência) e a procurar, em cada um deles, indicadores. 

A avaliação é pertinente quando, em função do contexto decisional, precisa os eixos 
. & questionamento do produto e se organiza para fornecer elementos fundamentados de 

4 respojta a questões claras. O avaliado, que sabe como é questionado, poderá então 
realmente beneficiar do que lhe é dito. Encarar o critério sob a forma de questão permite 

4 compreender como a avaliação é diálogo. 



PARA UM DIÁLOGO ÚTIL E UMA AVALIAÇÃO 
DELIBERADAMENTE INFORMADORA 

O interesse de uma avaliação pertinente é o de ser verdadeiramente informadora. A 
avaliação é o momento e o meio de uma comunicação social, e deve-se extrair disto todas 
as consequências. Nós começámos, ao colocar o problema da pertinência, por determinar 
as condições de uma boa comunicação. A avaliação deve sempre fornecer ao aluno infor- 
mações que ele possa compreender e que lhe sejam úteis. Se a nota fornece uma informa- 
ção compreensível e útil, porquê privá-lo dessa mesma informação? Mas, muitas vezes, a 
informação fornecida é indirecta e situa-se numa zona do não-dito, desenvolvendo-se o 
diálogo na base do implícito. Foi isto que Yves ChevallardZ0 deu muito bem a perceber ao 
descrever a "negociação didáctica". O acto de avaliação é um momento forte da peça com 
diferentes aspectos que, na dimensão por vezes dramática, em sentido restrito do termo, 
constitui o processo de ensino. Na vida, muitas vezes conflitual, da turma que, "numa 
perspectiva funcional de conjunto", pode ser compreendida como uma "totalidade de 
funcionamento e de significação", a nota atribuída tem o valor de uma mensagem, tradu- 
zindo, a maior parte das vezes, uma "espécie de regateio" entre o professor, que se esforça 
por fazer trabalhar e progredir os seus alunos, e estes que se ocupam em retardar, tanto 
quanto podem, o avanço da turma. Neste combate em que uns e outros, condenados a viver 
em conjunto, nunca deixam de "negociar", a classificação toma-se uma arma nas mãos dos 
professores, ou, mais precisamente, uma carta que se joga nos momentos de difícil "dis- 
cussão". Há uma "linguagem da nota", que não tem sentido preciso senão na "intimidade 
da turma". Assim, dar 9,s é recusar dar 10. Na verdade o professor não diz: "Este exercício 
vale 9,s" (linguagem do valor), mas antes: "Compro-o por 9,s" (linguagem do negócio). 

Entre o ideal mistificador da nota-medida, que nada diz porque não se sabe nem qual é 
o objecto "medido", nem qual é o sistema de unidades que se lhe aplicam, e a realidade 
quotidiana da nota-mensagem-elemento de negociação, que nunca diz francamente o que 
tem para dizer e só comunica pelo que não diz, comunica mal e diz sempre demasiado ou 
demasiado pouco, não poderemos, tomando em consideração o facto de a avaliação ser 
sempre comunicação, tentar pelo menos falar claro transformando o discurso avaliativo 
numa mensagem que faça sentido para aquele que a recebe? 

PARA UM DESLOCAMENTO DE INTERESSE DO PRODUTO PARA O PRODUTOR 

O mito da nota verdadeira nasce, entre outras coisas, de uma atenção excessiva concedida 
ao produto. Não centrámos também a nossa reflexão, neste capítulo, na avaliação das produ- 
ções escolares? Só nos libertaremos do mito se passarmos de uma problemática centrada no 
produto (que se pretenderia "pesar") para uma problemática centrada sobre o processo de 

20 Yves Chevallard, "Vers une analyse didactique des faits d'évaluation", in De Ketele, ed., L'évaluation approche 
descriprive ou prescriptive?, Bruxelles, De Boeck, 1986, pp. 3 1-59. 



produção, para o conhecer e o melhorar, e, finalmente, sobre o produtor, para o ajudar. 
Para ser um acto de comunicação útil, a avaliação deve retomar a ligação com o produtor, 
e dizer-lhe alguma coisa acerca da sua produção que lhe permita progredir com vista a 
melhores produções. Através do produto, é a actividade de produção, e o próprio produtor, 
enquanto construtor de capacidades e competências, que são visados pela avaliação, 
enquanto leitura orientada, animada e dinamizada por um questionamento. Este, no quadro 
de uma estratégia de ajuda, dirá respeito a tudo, tanto ao aluno-produtor (caracterizado por 
um conjunto de capacidades e competências), como à sua actividade de produção (realiza- 
ção das competências) ou aos próprios produtos (resultado desta realização). O que há 
para dizer de uma dissertação? Se nela encontramos ou não os critérios que a transformam 
num produto aceitável (ex.: discriminação e compreensão do assunto. organização do per- 
curso argumentativo da resposta, etc.), que manifestam o domínio de competências que o 
professor se esforça por desenvolver no aluno (ex.: compreensão, análise. expressão, síntese). 

NEM MEDIDA, NEM NEGOCIAÇAO: MAS UM DIÁLOGO PERMANENTE 
COMO ELEMENTO CENTRAL DE UMA CO-GESTÃO DAS APRENDIZAGENS 

A partir daqui toma-se, sem dúvida, claro que a avaliação, como medição, só realizará a 
sua ambição de descrever as coisas como elas são, não por ser capaz de captar a essência 
de um produto e de dizer o seu valor intrínseco, mas quando se esforça por falar verdade, 
de acordo com a primeira das "filosofias" descritas da relação social. E falar verdade não 
é dizer a verdade de um objecto, mas dar a um sujeito informações fiáveis - dignas de 
confiança -, sobre alguns aspectos das suas produções, importantes e significativas em 
relação as aprendizagens que se ajudam a desenvolver e as competências que se ajudam a 
construir. A avaliação, liberta da tentação objectivista, pode então alimentar um diálogo 
permanente que permitirá ao aluno-aprendente co-gerir, de facto, as suas aprendizagens, 
com o professor-facilitador. Este deverá apoiá-lo com informações que o vão esclarecer, 
guiar, encorajar, e ajudá-lo a analisar a sua actividade, ao chamar-lhe a atenção para 
pontos fortes e debilidades e ao permitir-lhe ver o estado em que se encontra. Qualquer 
informação que vá nesse sentido é útil. 

Nestas condições, será preciso conservar ou suprimir a nota? O único problema é o de 
saber que informação veicula essa nota. Se essa informação nos permite fazer o ponto da 
situação, então é o lugar que importa e não o resultado numérico"; se serve para materia- 
lizar um nível de competência?', por que privarmo-nos dela? Mas se a nota apenas dá 
testemunho da persistência do mito do valor verdadeiro, e é apenas o instrumento de 
perspectivas que nada têm a ver com a avaliação - manutenção da ordem ou imposição 
de força -. seria melhor deixarmos de a usar. 

2' Cf. "Ateliers lyonnais de pédagogie" Du hon usage de Ia notation, 2? ed., Méthode Baret-Becker. número especial, 
Novembro de 1987 (16, quai Claude-Bernard, 690007 Lyon). 

22 Encontraremos um exemplo deste uso nuni instrumento proposto no capítulo 8. 



Os limites do discurso apreciativo: 
a problemática da apreciação 

e as derivas autoritarista e tecnicista 

S e não quiser conhecer as derivas a que o podem levar a pretensão de saber e de descrever 
a natureza e o valor verdadeiros de um objecto ou de uma pessoa (tentação essencia- 
lista), e se estiver convicto que a objectividade e a subjectividade variam em sentido 

inverso e que, em consequência disso, a única salvação é a medida (tentaçio "quantofré- 
nica"'), o especialista deve ser modesto e compreender que, para ser válida, uma avaliação 
não tem de ser, acima de tudo, "exacta", mas de ser construída de forma coerente com as 
intenções que estão na sua origem. Então que dizer do juiz? Quais são os riscos a que este 
se expõe depois de compreender que as ambições do ensino são, antes de mais, de ordem 
qualitativa - visto que se trata, para o aluno, de construir competências, de desenvolver 
capacidades, ou de se apropriar de instrumentos, antes de efectuar "desempenhos" even- 
tualmente mensuráveis -, quando se propõe, precisamente, apreciar o comportamento dos 
seus alunos em relação a um modelo predeterminado que lhe serve de critério-alvo? Vê-se 
bem que não há que recear de modo nenhum a tentação da medida, visto que. ao fim e ao 
cabo, um objectivo é atingido ou não, uma competência está presente ou não. Traduzido 
em números, isso daria O ou 1, tal como na lógica informática. Contudo. o juiz que aprecia 
o valor do comportamento avaliado em relação ao comportamento-alvo expõe-se talvez a 

I Segundo o temio (quantofrenia) utilizado pelo sociólogo americano Sorokin para denunciar os abusos da quantifi- 
cação dos fenómcnos social\ e o uso intempestivo da estatística. 



ciladas ainda mais perigosas, não somente porque se arrisca sempre a errar na sua aprecia- *. ao atribuir, por exemplo, a uma ausência de competência, um erro originado por uma 
causa diferente. Isto acontece, também, porque a avaliação apreciativa com modelo pre- 
determinado, está exposta a uma dupla deriva, como poderemos ver se repararmos que a 
"tilosofia" do juiz pode acompanhar de forma electiva duas das quatro concepções de rela- 
ção social descritas anteriormente, para as quais essa filosofia constitui um segundo plano 
quase natural. Com efeito, e de forma bastante paradoxal, o discurso do poder, que permite 
ao avaliador impor-se ao avaliado, e o discurso do dever, que exprime a necessidade de vir 
em auxílio deste, encarnam-se nos métodos orientados pela filosofia do juiz e traduzem-se 
nas práticas em que se confronta o indivíduo avaliado com um modelo ideal que preexiste 
a este confronto. O recurso a um referente predeterminado para descrever o valor de uma 
produção ou de um produto predispõe assim para duas derivas: a deriva autoritarista, a 
recear particularmente no espaço do diálogo social pais/professores/alunos, e a deriva tec- 
nicista, de que estão ameaçadas, enquanto práticas, a pedagogia por objectivos (P P O), ou 
até a avaliação formativa. Como se caracterizam estas derivas? E como é que o avaliador 
poderá evitá-las? 

AVALIAÇÃO E PODER DE AVALIAR. 
A DERIVA AUTORITARISTA 

Como já vimos, Jean-Marie Barbier observa que se o direito de avaliar é apresentado 
como uma característica principal da avaliação das acções de formação para o conjunto dos 
actores implicados na sua realização, o exercício deste direito na realidade deriva das 
relações de poder existentes nas próprias acções2. O poder de avaliar não se distribui de 
forma igual e equitativa. De acordo com o seu grau de participação nos processos de 
definição dos objectivos e de determinação dos indicadores, o formando pode ser apenas 
um simples objecto que se submete a evolução do processo, ou. pelo contrário, ser um 
sujeito activo que constrói as condições de emergência de um juízo pertinente em relação 
as suas necessidades e preocupações, e de que poderá, finalmente, beneficiar para o seu 
próprio desenvolvimento. 

É certo que o caso mais desfavorável é aquele em que lhe escapa não somente a cons- 
trução do referente, mas até o próprio conhecimento deste. É o caso em que o avaliador 
julga em referência a "leis" que não são escritas nem comunicadas, utilizando critérios 
implícitos ou que ficam, de qualquer modo, escondidos. É então que pode nascer, e de 
forma justificada, um sentimento de injustiça fundamentado na percepção do carácter emi- 
nentemente arbitrário de uma tal prática. Como é que um aluno que não vê exactamente o 
que lhe censuram no seu trabalho, ou que se dá conta que os critérios do juízo do professor 

J.-M. Barbier, L'évaluation en formation, op. cit., pp. 238 e 249. 



flutuam de um "controlo" para outro, poderia não ser tentado a concluir que o professor 
avalia "consoante a fisionomia do cliente"? Então não é a subjectividade do professor que 
está verdadeiramente em causa e cria obstáculos, mas a incerteza quanto aos seus critérios 
de apreciação. Porque quando se conhecem esses critérios, apesar de estes poderem parecer 

I contestáveis, e a sua fundamentação poder ser discutível, dispõe-se, pelo menos, de pontos 
de apoio que permitem orientar e organizar o trabalho. Assim, a avaliação com referente 
predeterminado é um método particularmente contestável, quando, paradoxalmente, lhe 1 
falta esse referente. quer dizer, quando aquele a quem pertence o trabalho que vai ser jul- 
gado não tem nenhuma ideia precisa do que determina e fundamenta o juízo do avaliador. 
E, a primeira necessidade, para quem quer jogar correctamente este jogo, é, consequente- 

1 mente. dar a conhecer os seus critérios. P. Bordieu e J.-C. Passeron descreveram a acção 
pedagógica como violência simbólica, enquanto ela é imposição, por um poder arbitrário, 

1 de um arbitrário cultural3. Há violência simbólica quando um poder impõe como legítimas 
determinadas significações dissimulando as relações de forças que, de facto, presidiram a 
esta imposição. Neste sentido, poderíamos falar de violência suave, tanto mais pérfida 1 quanto dissimula a realidade, visto que o avaliado é constrangido, ao receber a nota ou a 
apreciação que lhe é proposta, a admitir, por isso mesmo, a legitimidade de uma operação 
de juízo que assenta em critérios ocultos ou obscuros, ainda que esta ausência clara de refe- 
rente tenha criado as condições de uma contestação desta legitimidade. Haverá poder mais 
arbitrário que aquele que dissimula o seu carácter arbitrário ocultando cuidadosamente o 
que o toma arbitrário? É esta a primeira, e sem dúvida a mais insidiosa, forma daquilo que 
nos propomos denominar de deriva autoritarista. 

Y 
Poder-se-ia aqui ob.jectar que a não-comunicação dos critérios de avaliação manifesta 

1 apenas uma negligência, sem dúvida censurável, mas que essa atitude não traduz uma von- I 
i tade de poder; e que conviria mais lastimar uma insuficiência que deveria ser fácil de reme- 

diar, do que condenar um autoritarismo que não é evidente. Claro que é necessário preca- 
vermo-nos de generalizar prematuramente, e de condenar demasiado depressa. Mas não é 
também real o risco de nos comprazermos numa situação ambígua, e de a etemizar, porque 
tem a a vantagem de exercer um poder sem ter de o justificar, de julgar sem ter de apresen- 
tar as suas razões? Não haverá motivo para ficarmos inquietos pelo facto de, no início de 
numerosos estágios de formação contínua de professores, a afirmação de que é preciso 
"permitir ao aluno apropriar-se dos critérios do professor" ser rejeitada em massa? Não 
recusaremos assim o que seria vivido como uma violência exercida pelo aluno sobre o pro- 
fessor - qualquer coisa que lhe fosse "arrancada" - para podermos continuar a exercer, 
com toda a impunidade, a violência subtil do juízo soberano? Sem dúvida, para a maior 
parte dos professores, uma deriva como esta não passa do estádio de tentação. Mas convém 
tomar consciência desta tentação para não nos deixarmos cair no prazer "culpável", denun- 
ciado por Patrice Ranjard, que experimentamos na embriaguez de sermos "donos absolutos 

i 
P. Bourdieu e J.-C. Paiseron; La reproduction, op.  cit., p. 19. 



das nossas notas", no prazer do "Poder com P grande" que ocasionará o exercício do "juízo 
sem apelo". 

Para Ranjard, este prazer é verdadeiramente infernal e de tal modo intenso que nem nos 
apercebemos dele. Isso seria reconhecer que, contrariamente ao que se pretende e 
proclama, não se é tanto o humilde servidor do desenvolvimento do aluno mas mais um 
homem que detém o poder e que busca um "prazer de má qualidade mas certo, garantido, 
quotidiano", que é proporcionado pelo prazer "todo-poderoso de classificar: um prazer que 
vem dos infernos e que não se pode encarar de frente..."4. Para evitar esta deriva, a 
primeira regra da avaliação com modelo predeterminado deve ser a de tomar este modelo 
transparente. 

Mas, mesmo quando o "modelo" é explicitado e comunicado, o risco não fica ainda 
completamente afastado. Porque põe-se aí a questão da sua legitimidade. A violência que 
constitui a imposição de normas de comportamento só se justifica na medida em que essas 
normas possam ser, de uma forma ou de outra, consideradas legítimas. Dito de outra 
forma, não podemos fugir ao problema da avaliação, e ao problema dos meios por que ava- 
liamos. O avaliador, que não é. enquanto tal, um prescritor, deve, no entanto, para não 
exercer um poder de prescrição que se apresentaria então com o duplo carácter de ser sub- 
-reptício e arbitrário, poder levar a reconhecer a boa fundamentação do referente que lhe 
serve de grelha de leitura. Poderíamos dizer, ao referirmo-nos à teoria da dupla arbitrarie- 
dade, que a violência do modo de imposição arbitrário (a forma particular dessa posição de 
força que é um acto de avaliação que, mesmo quando as coisas acontecem de uma maneira 
afável, não é menor em "violência simbólica" exercida sobre o sujeito avaliado) será tanto 
mais duramente sentida, quanto o conteúdo imposto pareça arbitrário. Não se trata aqui da 
forma, das condições e circunstâncias do acto, mas da natureza do modelo imposto. 
Quanto mais contestável for a norma, mais constrangedora será a avaliação nos seus proce- 
dimentos. Inversamente, quanto mais o referente for entendido como legítimo, mais a 
operação poderá ser aceitável. Assim, uma das condições de possibilidade de auto-avaliação 
é a da apropriação pelo sujeito de um referente que, do seu ponto de vista, seja absoluta- 
mente legítimo. 

Assim, o problema da legitimidade põe-se diferentemente consoante o acto de avaliação 
se situe num contexto educativo, instrutivo ou formativo. Se se trata de formar, a norma 
fundamentar-se-á na medida em que exprima bem uma tarefa fundamental no campo 
profissional para que se está a fazer a formação. É legítimo avaliar um professor pela bitola 
das suas capacidades de comunicação, se o acto pedagógico é acto de comunicação. Se se 
trata de instruir, o problema é duplo. A primeira questão é a legitimidade da disciplina 
como meio de deienvolvimento. Ao admiti-lo, é preciso confrontarmo-nos então com a 
questão da pertinência do modelo escolhido para julgar os progressos do aprendente, como 

Pairice Ranjard, Les enseignants persécurés, Roben Jauze, 1984, pp. 94 e 99. 



veremos ao examinar o risco da deriva tecnicista. Se se trata de educar, a legitimação das 
normas não é evidente, e o risco de deriva autoritarista toma-se forte. 

Uma primeira forma de ultrapassar este risco seria, pois, a de nos dedicarmos mais a 
formar ou a instruir do que a educar: porque, como o testemunharam algumas críticas da 
educação escolar, particularmente pertinentes nos anos 70, a vontade de educar faz nascer a 
suspeita de querer encerrar os indivíduos num modelo, de querer levá-los a pensar e a agir 
de acordo com um modelo social dominante. Esta denúncia da acção normalizadora da 
escola desenvolveu-se em tomo de quatro argumentos? 

- o sistema escolar é por natureza autoritário e repressivo; 
- opera uma modelagem arbitrária; 
- provoca a esclerose do indivíduo; 
- limita-se ao quantitativo. 

O quarto argumento que exprime, à sua maneira, a recusa da avaliação-medida, foi par- 
ticularmente estudado por Carl Rogers e Ivan Illich. Para C. Rogers, a utilização daquilo a 
que chama "a horrível maquinaria" dos testes, exames e avaliações, assenta no erro funda- 
mental que consiste em acreditar na pos~ibilidade da existência de uma medida exterior do 
desenvolvimento pessoal. Ora, seria "absurdo" querer medir a aprendizagem por notas de 
exames6. A crença estigmatizada é um dos aspectos do que Ivan Illich designa como "o 
mito dos valores padronizados", que considera particularmente perigosa. Porque "os 
homens que se reconhecem numa determinada unidade de medida definida por outros para 
julgarem o seu desenvolvimento pessoal só passarão a saber julgar segundo a sua própria 
bitolaw7. A avaliação com referente predeterminado, ao impor normas, que são exteriores 
ao indivíduo, corre assim o risco de criar hábitos de submissão, acabando por levá-lo a des- 

I 
ligar-se de si próprio e vir a ocupar na sociedade o lugar que esta lhe tinha destinado. 
Vemos, assim, como este último argumento retoma e congrega os outros três. 

De facto, um sistema autoritário educa o indivíduo para a obediência, e este, ao subme- 
ter-se, acaba por aceitar e admitir como legítima uma modelagem arbitrária que o toma 
esclerosado. Esta análise crítica fundamenta-se em duas concepções concordantes em rela- 
ção ao desenvolvimento e à educação. Um desenvolvimento pessoal é qualquer coisa de 
irredutível, que não pode ser relacionado com nenhum outro. "É crescimento, desenvolvi- 
mento único de uma dissidência pessoal e, contudo, ordenada, que não se mede por 
nenhum padrão de c~mparação."~ E a educação tem por função acompanhar o desenvolvi- 
mento, e não de o paralisar; de salvaguardar e fazer frutificar as potencialidades pessoais, e 
não de as sufocar sob uma máscara social. 

Cf. Charles Hadji, Pédagogle e1 bhéralion. thèse de doctorat d'État, vol I, pp. 131-144 
Carl Rogers, Liher~époi~r apprendre, Paris. Dunod, 1972. pp. 200 e 230 
Ivan Illich, Une soriété sans école, Paris, Le Seuil, 1971, p. 73. 
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Não poderíamos ter aqui a pretensão de dizer em que pode consistir uma educação que 
respeite a natureza, nem de mostrar como a socialização pode ser, apesar de tudo, liberta- 
ção individual9. Mas não podemos deixar de reconhecer a existência do risco de normaliza- 
ção e convidar o educador-avaliador a interrogar-se sempre sobre o interesse e o valor, 
tendo em vista um autêntico desenvolvimento do sujeito avaliado, e a norma através da 
qual este desenvolvimento é apreciado. Por exemplo, qual é o valor do modelo, que hoje 
parece dominar, do aluno que "vence" porque, em abstracto, trabalha depressa, e ultrapassa 
com facilidade as provas que lhe impõem a um ritmo acelerado? Rapidez de execução, 
domínio formal das linguagens abstractas e sobretudo capacidade para resistir a pressão 
dos exames, serão estas as características principais de um indivíduo bem desenvolvido? 
Em qualquer dos casos, talvez seja necessário reflectir no assunto, antes de se entrar neste 
jogo, antes se lhe juntarem de novo as peças, como o sabem fazer tão bem os defensores do 
"nível". Quando faltam pontos de comparação, e agora que o público escolar se transfor- 
mou, que sentido pode ter a afirmação quase obsessiva de que é preciso manter o nível? 
Não é uma maneira de se exprimir o desejo de manter as coisas na ordem, e de fixar cada 
um no seu lugar? 

O recurso a um referente predeterminado pode certamente assim permitir ao avaliador 
afirmar o seu poder exercendo-o de forma a contribuir para a conservação e/ou para a 
reprodução de uma certa ordem das coisas, em particular de uma certa estratificação social, 
tal como o uso da "medida" pode ter por efeito submeter e tomar dócil. Contudo, sem que 
a vontade de compreender "objectivamente" seja, em si mesma, condenável, a questão 
essencial é a de saber quais são, exactamente, as propriedades "mensuráveis", já que a 
utilização de um modelo predeterminado não transforma automaticamente o avaliador em 
agente de polícia social. É preciso recordar aqui a distinção feita por J. Ardoino entre as 
formas, arcaica e moderna, do controlo, para nos interrogarmos sobre as condições que 
farão da avaliação um acto, não de polícia social, mas de optimização de um funciona- 
mento que é a verdadeira ambição da avaliação formativa. 

Mas, antes de se ver como esta poderia superar o risco de deriva tecnicista, que lhe é 
inerente, podemos, tomando em consideração esta ambivalência do controlo, compreender o 
mecanismo da armadilha que aqui se lança ao avaliador, e precisar ao mesmo tempo os 
meios de a ultrapassar. Porque o controlo é o caso-limite da avaliação apreciativa com 
referente predeterminado. Quando o referente pode ser totalmente "explicado", quando se 
pode tomar transparente, não se limitará o avaliador a verificar e a procurar concretamente o 
que está inscrito na clleck-list* em que o referente se transformou? É por isso que, enquanto 
que a avaliação, como interpretação, é multidimensional, isto é, é um produto da compreen- 
são e da mudança e tem um carácter democrático, "permissivo" e dinamogénico, o controlo 
tem um carácter normalizador, hierarquizante, usurpador, sancionante, e não só limitador, 

Poder-se-á consultar sobre este assunto Charles Hadji. Pédagogie er iibération, op. cit., vol. 2. 
* Em inglês no original (N.T.). 



mas também, e sobretudo, conservadorlO. Mas o controlo é também, enquanto processo de 
verificação periódica do estado de um sistema, um tempo indispensável na condução da 
acção, porque é fundamental controlar a existência das aquisições ou a posse pelos apren- 
dentes dos instrumentos intelectuais que o professor tem por tarefa central fazer adquirir. 
Ardoino e Berger notam que com os sistemas de autocontrolo "o controlo desaparece ... 
como acto exterior específico para se integrar totalmente no processo da própria pro- 
dução"ll. Mas não constituirá isto, de um certo ponto de vista, o ideal para o processo de 
autoprodução do aprendente das suas próprias capacidades? Tudo depende da utilização 
que se faz do controlo: simples meio de verificação externa de uma presença esperada; ou 
acto que dá uma visão de um sistema em evolução e que permite, pelo conhecimento que 
fornece das fases dessa evolução. guiá-la, conduzi-la. Se o risco de deriva autoritarista é 
real, nem toda a situação de poder é condenável. A dificuldade para o avaliador é a de 
saber ser um mestre ... auxiliar, que coloca a sua actividade de controlo ao serviço do 
desenvolvimento do aprendente. Como'? Precisamente no quadro de uma pedagogia do 
desenvolvimento: 

a) ao recusar referentes "estereotipados", para construir e propor referentes dinamogé- 
nicos. Dito de outra forma, construindo, para cada controlo, o referente adequado: 
- que constitua um alvo verdadeiramente "desejável" para o aprendente, porque cor- 

responde a uma etapa superior do desenvolvimento; 
-que não esteja fora do alcance do aprendente relativamente às suas capacidades e 

competências actuais; 
b) ao tomar este referente claro para o aprendente (levando-o a apropriar-se dos crité- 

rios de sucesso e de realização, como precisaremos mais à frente); 
c) ao permitir, em última instância, que o aprendente se aproprie dos resultados do con- 

trolo, quer dizer, comunicando-lhe informações úteis, porque passíveis de utilização. 

É evidente que isto nos conduz a uma pedagogia por objectivos e a uma avaliação for- 
mativa ou "formadora". Para terminar este ponto, poderíamos dizer que a utilidade da ava- 
liação apreciativa com referente predeterminado depende, antes de mais, do próprio valor 
do referente, enquanto instrumento de desenvolvimento. A dificuldade reside mais na esco- 
lha de um alvo apropriado que na "medida" do desvio em relação a esse alvo. 

OBJECTIVOS E u ~ ~ ~ ~ ~ ç Ã ~ f l .  
A DERIVA TECNICISTA 

A referência às armadilhas do discurso de pretensão objectivista e uma primeira análise 
da problemática da apreciação levam à mesma conclusão: quer para superar o risco de 

: . -  , . 
' O  Yvette Harvois. "Le controle. cet obscur objet du désir", POUR. 107, pp. 117-1 18. 
' ' J. Ardoino e G. Berger, "L'évaluation comme interprétation", art. cit.. p. 123. 



deriva autoritarista, quer para evitar cair no impasse do objectivismo, convém determinar, 
de forma rigorosa, o objecto da avaliação (saber o que se quer "medir" num caso, definir a 
competência-alvo, no outro). 

O avaliador deve, pois, precisar os seus objectivos de formação (ou de educação, ou de 
instmção), visto que se trata de apreciar os resultados alcançados em função desses objecti- 
vos. O jogo da avaliação apreciativa implica a forn-iulação de objectivos pedagógicos, tal 
como o jogo da avaliação estimativa implica a procura de uma coerência objecto/critério/ 
indicador. Quando se trata da avaliação escolar, e tendo em conta que prioritariamente 
entramos no jogo pedagógico de ajuda à aprendizagem a que chamámos espaço do pro- 
cesso didáctico, a razão de ser do objectivo pedagógico é exprimir e fazer surgir o objecto 
que se quer "medir". Aqui juntam-se as duas filosofias do especialista e do juiz. A filosofia 
do especialista só se pode realizar no quadro do jogo "social" acima recordado por meio da 
formulação precisa de objectivos, a que naturalmente conduz a construção de tabelas analí- 
ticas quando são definidos, não simplesmente os critérios dar boas produções, mas também 
os do bom "produtor" ... dito de outra forma, as competências que a acção de formação 
deve tomar por alvo. Isto permite compreender o favor que desfruta, pelo menos nos 
discursos, a avaliação formativa. 

Porque as práticas nem sempre correspondem aos discursos e fala-se sem dúvida muito 
mais da avaliação formativa do que da sua prática. Se chegarmos a compreender por que é 
que isto acontece, veremos melhor em que consiste o segundo maior obstáculo com que se 
defronta o discurso apreciativo. Com efeito, o problema é o de saber como fazer da avalia- 
ção criterial um verdadeiro instrumento ao serviço do desenvolvimento. O exame desta 
questão vai confirmar, antes de mais, o que acabámos de prever: não é possível, quando a 
intenção é a de gerar aprendizagens, de tratar separadamente problemas de avaliação e pro- 
blemas de gestão didáctica. 

A didáctica pode ser definida como "o estudo dos procedimentos de ensino e de for- 
mação e a procura dos mais pertinentes". O seu objecto é o "de iluminar os caminhos que 
simultaneamente convêm aquele que ensina e àqueles que são ensinados"12. O acento 
posto na necessidade de uma avaliação formativa marca o significativo deslocamento de 
uma problemática autónoma da avaliação para uma problemática da avaliação como auxi- 
liar da aprendizagem. A avaliação formativa está centrada na gestão das aprendizagens e, 
ao procurar guiar o aprendente para facilitar os seus progressos, reclama-se de procedi- 
mento pertinente de formação. É por isso que a reflexão sobre os seus problemas e os seus 
limites nos ajudarão a precisar o que é a actividade didáctica. A noção de avaliação for- 
mativa assenta em três conceitos-chave: os de critério, de diagnóstico e de regulação. 
Examinaremos sucessivamente as dificuldades inerentes a realização das intenções que se 
expressam em cada um destes conceitos. 

'2 Guy Avanzini, "A propos de didactique: i1 n'y a pas de consensus". Bulleriri Binet-Simori, 606,1, 1986, pp. 3 e 9. 



DIFICULDADES DE REALIZAÇÃO DE UMA AVALIAÇÃO CRITERIAL 

A avaliação formativa tem por primeiro objectivo permitir que o aprendente saiba o que 
espera dele e que se saiba situar em função disso. É aqui que reside o interesse maior 
daquilo a que se chamou a pedagogia por objectivos. Um objectivo é um "enunciado de 
intenção pedagógica" que traduz, em termos de capacidade ou de competência do apren- 
dente, o resultado antecipadamente esperado de uma sequência de formação1? Exprime a 
esperada mudança observável no comportamento do aluno. Diz-se que o objectivo é opera- 
cional ou operacionalizável quando ele precisa (regra dos três "C"): I I 

a) que Comportamento será observável; 
b) em que Condições será observado; 
C) que Critérios permitirão apreciar o seu sucesso (nível de desempenho aceitável). 

Exemplo 1: Sem ajuda, sem documentos, mas sem limitação de tempo. o aluno será 
capaz de escrever quatro linhas sem erros. 

Exemplo 2: Utilizando o manual de estatística e uma calculadora, o estudante em ciên- 
cias da educação será capaz de calcular, sem erros, o coeficiente de correlação entre duas 
variáveis. 

É evidente que uma formulação como esta sobre aquilo que o aluno deve ser capaz de 
fazer, após uma sequência de formação, apresenta numerosas vantagens. A "entrada" pela 
pedagogia por objectivos permite, entre outras coisas: 

- distanciarmo-nos em relação à prática e instaurarmos uma reflexão concreta sobre o 
acto de ensino e as suas condições. Como referiu J.-P. Astolfi14, um quadro de objec- 

I tivos é um instrumento "de autoscopia" que reenvia aos professores uma imagem 
distanciada do seu próprio trabalho; 

-planificarmos o processo educativo por referência aos resultados esperados, o que, 
simultaneamente, clarifica as perspectivas e obriga a articular as finalidades (grandes 
intenções) e os conteúdos (saberes assimilados e saberes a ensinar) com a prática 
concreta; 

-tomar as coisas mais transparentes para o aprendente, que compreende o que dele se 
espera, o que toma possível o estabelecimento de negociações didácticas claras. 

Contudo, também é claro que a realização de uma pedagogia por objectivos não é em si 
evidente, e expõe-se a vários riscos: 

- risco de fazer um uso directivo e normalizador dos quadros de objectivos; 
-risco de formalismo: podemos traduzir todo um programa. exprimir todas as suas 

intenções em termos de objectivos que correspondem à regra dos três "C". Será isto 

Daniel Harneline, Les objertifs pkdagogiquex en formation initiale et en fonnation continue, Paris. ESF, lm: 
'' In Cahiers pédagogiques, 148- 149. 



uma garantia do sucesso pedagógico? As listas mais detalhadas e as formulações 
mais adequadas podem dar ao seu redactor a satisfação de ter pensado em tudo e de 
ter encontrado óptimas fórmulas ... que não passarão de letra-morta se não se tiverem 
encontrado os meios concretos para fazer progredir o aluno. Ora, a definição 
precisa do objectivo não diz como será possível ajudar o aluno a atingi-lo. O facto 
de a avaliação se ter tomado auxiliar da didáctica não lhe confere, como por magia, 
um poder pedagógico; 

-por fim, há o risco de parcelização em objectivos cada vez mais reduzidos. Não se 
processa, afinal, a escolha, entre objectivos muito gerais e objectivos demasiado pre- 
cisos? Como encontrar a justa medida entre uma "programação atomista, objectivo 
por objectivo", que faria perder de vista a unidade do desenvolvimento pretendido e 
avaliadoi5, e a dos objectivos que, pela sua generalidade, permaneceriam demasiado 
abstractos e não seriam apreensíveis pelo aprendente? 

Esta última dificuldade coloca-nos no bom caminho para compreender como, parado- 
xalmente, ao formularmos objectivos em termos de competência observável, nos arriscamos 
a ficar à superfície das coisas, e sem nos darmos conta disso, o que constitui o primeiro 
aspecto da armadilha "tecnicista". Com efeito, a deriva tecnicista espreita todo aquele que 
acredita que a aquisição de uma técnica de formulação de objectivos basta para resolver, 
simultaneamente, os problemas da avaliação e da aprendizagem. Porque a competência do 
avaliador não se reduz, em caso algum, a "saber formular um referencial". É ainda preciso 
poder fundamentar, em particular, esse referencial num modelo pertinente de desenvolvi- 
mento cognitivo, e poder fornecer àquele que se esforça para atingir os alvos propostos 
informações susceptíveis que o ajudem a alcançá-los. 

Dissemos já que os objectivos formulados no quadro da avaliação apreciativa explici- 
tavam o objecto que a avaliação estimativa se esforçava por medir. Mas não há uma 
correspondência ou adequação automática entre objecto/objectivo. Um objectivo peda- 
gógico pode corresponder a vários objectos possíveis (fig. 6). Porque os objectivos nunca 
são senão indicadores ou índices que reenviam para uma outra coisa, cuja mestria é 
efectivamente visada através deles. 

A este propósito, podenamos distinguir três tipos de objectos, em função de dois eixos: 

- um eixo concreto/abstracto (ou observável/inobse~ável); 
- um eixo funcional/estrutural, separando os métodos e os produtos do pensamento. 

Os objectivos podem reenviar: 
1. para os conteúdos: factos, leis, conceitos, etc., que são descritos e enumerados nos 

programas (ex.: a simetria ortogonal. a Revolução Francesa); 

l 5  J. Caniinet, Évolution scolaire erprarique, Bruxelles, De Boeck, 1986, p. 75. 



Figura 6 
Os objectos possíveis dos objectivos pedagógicos 
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2. para operações intelectuais ou cognitivas: actividades mentais que permitem ao 
sujeito fornecer uma resposta adequada a uma dada situação (ex.: reproduzir, concep- 
tualizar, explorar); 

3. para tarefas socialmente significativas, ou competências sociais (ex.: cuidar de 
alguém, ensinar, etc.). 

O comportamento-alvo descrito pelo objectivo, por definição sempre observável, não é 
assim, segundo uma expressão feliz de Jean Cardinet, senão "a ponta aparente de um ice- 
bergue dificilmente c~ntrolável"~~.  A descrição do comportamento desejado "não esgota" 
tudo aquilo que o professor-formador entende por mestria do objectivol7. Mesmo quando o 
objectivo se centra numa competência social observável (saber reparar uma torneira que 
não veda), este põe em jogo saberes e um saber-fazer que nunca são directamente observá- 
veis (saber analisar uma situação, explorar, mobilizar, etc.) e que constituem, portanto, 
operações ou capacidades cuja mestria se procura atingir com a acção de formação. Com- 
preendemos agora por que motivo a pedagogia por objectivos deixa em aberto o problema 
das aprendizagens. Ao deixar de fora esta questão, nada diz quanto ao caminho que per- 
mite construir a competência pretendida. A fortioi~i, quando o objectivo se refere a um 
objecto "abstracto": um saber a adquirir, ou uma operação intelectual a desenvolver, nem a 
evolução da estrutura cognitiva nem o desenvolvimento das funções intelectuais são dados 
da observação. A dificuldade da avaliação formativa é, pois, a de se dotar de critérios que, 
para além do desempenho pretendido, meçam bem uma evolução positiva das estruturas e 
funções do aprendente. Ora, estas não são observáveis directamente, mas apenas através 
dos seus produtos. Para preparar eficazmente um meio de avaliação formativa, será neces- 
sário, e voltaremos ainda a este assunto, possuir um modelo da progressão cognitiva, e um 
quadro de correspondência desempenho/competência que permita apreciar a evolução da 
competência através das melhorias do desempenho. 

É por isso que alguns autores decidiram centrx-se neste trabalho e pôr a avaliação ao 
serviço, antes de mais, de uma melhoria dos produtos, visto esta ser observável e apreciável 
em relação a critérios susceptíveis de serem objectivamente definidos. Esta é a ideia de 
partida da avaliapío formadora. Considerando que o trabalho do aluno é o de vir a obter 
sucesso em certas tarefas predetenninadas (ex.: fazer uma dissertação, escrever um texto 
narrativo, resumir um texto escrito), os professores-investigadores da Universidade da 
ProvençaIs questionaram-se sobre as condições de possibilidade deste sucesso e sobre a 
forma como a avaliação podia contribuir para ele. O ter em conta a importância da represen- 
tação dos fins a atingir, e a convicção que só o aprendente é verdadeiramente capaz de regular 
a sua actividade de aprendizagem, porque só ele é capaz de conhecer os seus processos e de 

l6 J .  Cardinet, Évaluatiorr scolaii-e etpi-atique, op. cit.. p. 218. 
Ihid. p. 36. 

l8  J.-J. Ronniol, R. Amigues e G .  Nunziati. 



os comgir, levou os autores a afirmarem que, antes de tudo, a avaliação deve visar a apro- 
priação pelo aprendente de duas séries de critérios, cujo conhecimento e posse são uma 
forma de favorecer o êxito na tarefa, quer dizer, a realização de um "bom" produto: 

- os critérios ou sinais de êxito, que permitem julgar o produto acabado; 
-os  critérios de realização, que correspondem às exigências objectivas da tarefa. ou, 

por outras palavras, as operações que é absolutamente necessário efectuar para a rea- 
lizar. 

Por exemplo, para um resumo de um texto constituirão critérios de realização: 

- a repetição das ideias essenciais, e só delas; 
- o respeito das proporções; 
- a utilização dos termos de ligação. 

Os critérios de sucesso precisarão, para cada critério de realização, o limite mínimo de 
aceitabilidade. Por exemplo: não esquecer a ideia essencial; presença de termo-chave, etc. 

Estes diferentes critérios poderão ser reconhecidos pelos próprios aprendentes, num 
momento de análise de produtos já realizados, o que faz da avaliação formadora uma prá- 
tica deliberadamente pedagógica, centrada sobre os percursos dos alunos, e privilegiando a 
auto-regulação. 

Esta proposta de trabalho tem numerosos méritos. Leva o aluno a confrontar-se com 
uma tarefa que, pela sua relativa complexidade, tem mais hipóteses de ser mobilizadora 
que um objectivo que, devido à simplicidade do seu enunciado operacional, permanece 
formal e artificial e permite evitar a armadilha da parcelização em micro-objectivos, ao pri- 
vilegiar o que o aluno constrói, em relação àquilo que se lhe dá. Finalmente, dispensa a 
necessidade de se possuir um modelo preciso da competência cognitiva ou do desenvolvi- 
mento intelectual, ou a de um modelo de funcionamento dos saberes a ensinar (natureza do 
conteúdo), o que é uma forma elegante de superar o obstáculo da actual limitação dos 
conhecimentos no duplo domínio da análise didáctica dos saberes e da análise psicológica 
das competências. 

Contudo, estas vantagens têm o seu reverso, e a avaliação formadora chama-nos a 
atenção para duas observações importantes. Antes de mais, tratar-se-á ainda da questão da 
avaliação? A preocupação dominante - e louvável - é a de acompanhar e de auxiliar a 
aprendizagem. Deste ponto de vista, a avaliação formadora é uma forma acabada da avalia- 
ção formativa. Mas a busca da eficácia pedagógica leva praticamente ao desaparecimento 
da avaliação em sentido próprio, que não intervém senão como avaliação de um produto 
acabado. Paradoxal passo a retaguarda: ficando o percurso do aluno fora de alcance. con- 
tentamo-nos em avaliar os resultados. Deste ponto de vista, a avaliação formadora é simé- 
trica da pedagogia por objectivos (fig. 7). No acto de aprendizagem, o sujeito-aprendente 
que, munido das suas capacidades e competências, enfrenta um objecto de aprendizagem, 
modifica-as no momento deste confronto. O ideal seria poder apreciar esta modificação em 
consonância com um objectivo expresso em termos de processos a adquirir ou de objectos 



Figura 7 
Pedagogia por objectivos e avaliação formadora 
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mentais a construir. Mas estes, no essencial, são inobserváveis, enquanto são observáveis, 
por um lado, o comportamento, na sua dimensão exterior (desempenho), e, por outro, o 
produto, resultado do confronto com a tarefa. A PPO centra-se na primeira observação, a 
avaliação formadora na segunda. Uma e outra põem entre parêntesis o sujeito em desen- 
volvimento, que, contudo, se pretendia ajudar pela avaliação. 

Isto não retira nenhum mérito a avaliação formadora na sua dimensão de proposta con- 
seguida de ajuda a produção, mas também permite ver, no caso da avaliação formativa, 
onde está o risco de deriva tecnicista, na determinação dos seus critérios. A procura de 
condições de realização de um melhor produto, no quadro de uma pedagogia centrada na 
tarefa, pode fazer esquecer a reflexão sobre o próprio valor formador desta última (qual é, 
por exemplo, o verdadeiro interesse da "competência": saber fazer uma dissertação?), tal 
como a formulação de objectivos perfeitamente definidos podia fazer esquecer a necessária 
investigação sobre as condições que permitem alcançá-los. A PPO arriscava-se a não ser 
eficaz, ao satisfazer-se com objectivos formais. A avaliação formadora arrisca-se em sê-10 
em demasia ao contentar-se com as tarefas tradicionais da actividade escolar. 



DIFICULDADES DE REALIZAÇÁO DE UMA AVALIAÇAO DIAGNÓSTICA 

A avaliação foqnativa é, em segundo lugar, uma avaliação que se esforça por fazer um 
diagnóstico preciso das dificuldades do aluno, a fim de lhe permitir "encontrar-se" num 
duplo sentido: compreender os seus erros e, em função disso, tomar-se capaz de os ultra- 
passar. 

A primeira dificuldade liga-se então com a distinção que é necessário estabelecer entre 
desempenho e competência. A informação útil é aquela que permitirá compreender o per- 
curso do aluno, e determinar a significação da resposta produzida, quer ela seja verdadeira 
ou falsa. Consideremos a este propósito o caso mais simples, analisado por Pierre 
Vermersch19. Um desempenho pode ser correcto ou incorrecto, e isto em função da sua rea- 
lização, relativamente a competência pretendida pela sequência de formação, ou a uma 
outra competência. O sucesso (desempenho correcto) pode assim ser atribuído, por um 
lado, ao emprego da competência visada (caso 1): há então sucesso pedagógico. Mas o 
sucesso pode ser também atribuído a intervenção de uma outra competência, ou, de uma 
maneira geral, ficar a dever-se a uma outra determinante (receita prévia, acaso): neste caso 
(nP 2), há fracasso pedagógico. Qual será então a interpretação correcta? Todo o problema 
reside em bem interpretar. Qual é o valor do movimento de inferência pelo qual passamos 
do desempenho à competência? Da mesma forma, o erro (caso 3) pode inscrever-se no 
quadro da competência pretendida: erro de cálculo, falta de habilidade, incompreensão 
pontual, e pode também manifestar a ausência desta competência. Tal como o sucesso não 
é uma garantia absoluta da existência da competência pretendida, o erro não é a prova I r 

absoluta da sua ausência! Mas para nos podermos pronunciar de uma forma segura - o que 
é sempre arriscado -, não nos podemos contentar, em caso algum, apenas com o resultado 
final, pelo que é necessário recolher observações no decurso da elaboração das respostas, 
ou conduzir um inquérito complementar após a realização da tarefa. 

Com efeito, o que é que podemos realmente observar? Ou as acções do sujeito em situa- 
ção, face a tarefa, no decurso da prova (observação directa), ou os testemunhos que pode 
fornecer sobre a sua actividade sob a forma de respostas verbais, de desenhos, de esquemas 
ou de textos escritos (observação indirecta). Os procedimentos (forma de se comportar) têm 
por vezes uma dimensão exterior: apanhar o aluno a copiar, ou a contar pelos dedos, ou a 
manipular dados de um jogo. Mas estes procedimentos são muitas vezes inobserváveis e só 
podem então ser inferidos (ex.: encontrar o resultado de uma subtracção ao efectuar uma 
adição lacunar ao contrário20). Por fim, as representações (o que se passa "na cabeça" do 
aluno sob o aspecto estrutural) não são, como os processos (o que se passa sob o aspecto 
funcional ou dinâmico), nunca directamente observáveis, e só podem ser objecto de hipóte- 
ses, a partir de exercícios de emergência (de representações) ou de entrevistas clínicas. 

l9 P. Vermersch. "Problématique générale: performance et cornpétence", texto dactilog., Junho de 1983. 
20 Cf. J C~rdinet, Évaluatrorr scolaire utpratrqrie, op cit , p. 33. 



A gestão do erro não é, pois, um assunto fácil. O principal problema é dispor-se de um 
modelo de funcionamento pertinente do sujeito que aprende, e a primeira necessidade é a 
de multiplicar e diversificar as informações que devem servir para a avaliação; porque só 
se poderá identificar, recolher e, por conseguinte, comunicar informações úteis, na medida 
em que se disponha de chaves que as tomem inteligíveis. É este o dilema de uma avaliação 
que se pretenda formativa: 

-ou recusamos a fuga em frente no conhecimento do sujeito que aprende (psicologia 
da aprendizagem), ao fazer a economia de um modelo de desenvolvimento cognitivo, 
e isso obriga-nos quer a usarmos referenciais sempre contestáveis, quer a permane- 
cermos centrados nos produtos (método pedagogicamente conservador); 

-ou, então, vamos até ao fim na lógica da ajuda a aprendizagem, e os progressos da 
avaliação ficam dependentes dos progressos do conhecimento das aprendizagens e da 
teoria da competência cognitiva2I. 

Poderá a avaliação formativa evitar esta dupla fuga: em sentido descendente, numa prá- 
tica centrada nos produtos escolares que não clarifique um modelo que tome inteligível a 
sua construção; ou. no sentido ascendente, na busca de uma teoria do sujeito aprendente 
que não coloque o profissional do terreno, pedagogo e/ou avaliador, a reboque do investi- 
gador especialista em aprendizagem? Ou poderá então privilegiar a eficácia imediata na 
construção dos produtos escolares, com o risco de apenas formar o aluno com esta constru- 
ção; ou tomá-lo sabedor, com o risco de ficar paralisado, na acção quotidiana, pela impor- 
tância do saber a adquirir'? Não estará a avaliação formativa condenada a uma deriva tecni- 
cista, quer pragmática (ser bem sucedido no dia-a-dia das produções escolares), quer inte- 
lectualista (perder-se na elaboração teórica)? Que fazer? 

O problema é bem real, e a resposta não se afigura evidente. Não podemos, no entanto, 
deixar de tomar consciência de uma dupla necessidade: 

- a  de tentar sempre tomar inteligível um resultado, comportamento ou produto, a fim 
de permitir que o aluno tire proveito da sua avaliação, apoiando-se nela para analisar 
o seu trabalho, na esperança de que um melhor conhecimento e compreensão da sua 
actividade servirão para melhorá-la. Porque esta primeira necessidade não é caracte- 
rística da actividade de avaliação em geral, mas apenas do jogo que analisamos aqui 
e que privilegia a dimensão pedagógica da avaliação escolar, que se fundamenta 
numa exigência de coerência interna. O avaliador é então forçado a interessar-se 
pelas teorias da aprendizagem e do desenvolvimento cognitivo, mas somente na 
medida em que estas podem esclarecer a actividade do sujeito que aprende. O avalia- 
dor não tem, por isso, de tomar-se num "cientista", mas tem de saber o suficiente 

2' Cf. C. Hadji, "Sur le projet d'évaluation formatrice: I'évaluation formative de I'illusion à I'utopie", acles de Ia  
renconrre inrerna~ionale: "Évaluer I'évaluation", INRAP, Dijon, 1986, pp. 173-176. 



para compreender, ou tentar compreender, o que se passa, e isso, principalmente, mais 
no tocante ao aluno com dificuldades na aprendizagem do que em relação àquele que 
aprende facilmente; 

- a de nunca perder de vista a dimensão concreta do comportamento a melhorar. O refe- 
rente predeterminado tem como principal interesse visualizar o objectivo, constituí-10 
como alvo concreto para o aluno, para quem as exigências de "formação" se tomam 
assim mais claras. E a teoria só tem interesse se tomar possível e acompanhar uma 
progressão concreta. 

O avaliador está assim entre dois fogos, entre o observável e o inobservável: o observá- 
vel, donde é preciso partir, pois que não há avaliação sem produção de informações relati- 
vas a um objecto concreto, a que se deve voltar, pois que a ambição do avaliador é a de 
facilitar uma progressão concreta e a de permitir que o aprendente construa um comporta- 
mento mais eficaz; o inobservável. a que o avaliador deve reportar o real observado para o 
compreender e dar a compreender, visto que é preciso analisar e interpretar a realidade 
sobre a qual se pronuncia, sem o que não haverá nunca avaliação, mas simples fotografia. 
Desde que ultrapassemos o estádio de controlo que constitui, tal como vimos, o caso-limite 
da avaliação apreciativa com modelo predeterminado (caso-limite porque, a partir daí, não 
avaliamos mais, apenas constatamos), a avaliação é interpretação. Se queremos "gerir" o 
erro, para lá do desempenho registado, é preciso tentar determinar as razões que lhe deram 
origem, e dizer o que ele revela dos conhecimentos adquiridos ou das falhas do aluno. Não 
há gestão possível senão por este meio. 

De facto, a avaliação formativa quer-se, afinal, reguladora. O seu objectivo é o de per- 
mitir ajustar o tratamento didáctico à natureza das dificuldades constatadas e à realidade 
dos progressos registados. Na lógica de uma integração da avaliação no processo didáctico, 
esta toma-se um instrumento privilegiado de regulação das actividades de aprendizagem 
dos alunos. Como referiu com clareza Linda Allal, a pedagogia da mestria, na qual se inte- 
gra, por assim dizer, naturalmente, a avaliação formativa - visto que se trata de permitir 
que o maior número de alunos possível atinja a mestria dos objectivos pedagógicos - 
adquire todo o seu sentido no quadro de uma teoria construtivista da aprendizagem. 
Segundo J. Piaget, toda e qualquer aprendizagem põe em jogo um mecanismo de regulação 
de duplo efeito: por um lado (mecanismo de,feedback), o sujeito situa-se em relação a meta 
pretendida; por outro (mecanismo de orientação), haverá ajustamento ou reorientação da 
acção'2. Poderíamos falar de um primeiro processo de controlo-verificação e de um 
segundo processo de orientação. 

** Linda Allal, "Veri un élargissernent de Ia pedagogie de rnaitnse", in Assirrer Ia réussite des apprentissa,qes sco- 
luii-ri. 1988, p. 96, Delachaux e Niestlé, Neuchâtel. 



Ora, há várias maneiras de conceber e de organizar a regulação. Classicamente, na 
sequência dos trabalhos de Bloom, distinguimos três fases no trabalho de "ensino": 
sequência de ensino ou de formação, avaliação dos resultados, actividades de correcção ou 
de remediação (retroacção correctiva). Jean Cardinet23 defende que podemos pelo menos 
distinguir dois círculos de adaptação, como o demonstra a analogia com a pilotagem de um 
navio. Pontualmente é preciso fazer o ponto de situação em relação a marcos fixos (regula- 
ção a longo prazo, círculo de adaptação de segunda ordem). Entre dois pontos, mantém-se 
o rumo certo com a ajuda da bússola e do piloto automático (regulação a curto prazo, adap- 
tação de primeira ordem). Poderlios distinguir assim uma regulação imediata ou contínua, 
no dia-a-dia, mais intuitiva, e integrada num método tacteante; e uma regulação a longo 
prazo, pontual, que poderemos denominar como "avaliação formativa por etapas", e que 
situa o comportamento em relação ao objectivo. Esta última levanta, pois, as mesmas ques- 
tões que a PPO: como saber se um objectivo é realmente atingido? Será a "competência" 
ensinada relativa a uma classe de situações? Não serão todos estes trâmites da avaliação 
demasiado pesados? Não seria de dedicar mais tempo ao ensino propriamente dito e menos 
à avaliação? Não será ilusório, afinal, guiar a aprendizagem por um referencial de objecti- 
vos? E a regulação a curto prazo não se defronta com menos dificuldades: sendo natural e 
espontânea, então como poderá deixar de ser uma mera tarefa caseira e quotidiana? Poderá 
a intuição ter foros de competência para avaliar? Além disso, tratar-se-á sempre de avaliar? 
Não estaremos a chamar, abusivamente, "avaliação formativa contínua" ao que é apenas 
actividade de ensino? 

Linda Allal, por seu lado, distingue uma regulação integrada e uma regulação diferida. 
No primeiro caso - regulação dita interactiva - há adaptação imediata da actividade de 
aprendizagem do aluno. consoante a natureza das interacções professor-aluno, alunos-alu- 
nos ou alunos-material. A regulação é quase espontânea, e é totalmente integrada na situa- 
ção vivida. A regulação diferida pode tomar duas formas: a regulação retroactiva implica 
um retomo aos objectivos não atingidos ou às tarefas não conseguidas, e leva à realização 
de actividades de remediação, destinadas a superarem, posteriormente, dificuldades, ou a 
corrigirem erros (ex.: exercício suplementar do mesmo tipo; retomar a redacção de uma 
conclusão). Por fim, a regulação proactiva conduz a realização de novas acções de forma- 
ção, diferentes e orientadas para a consolidação e o aprofundamento das competências ". 

Qualquer que seja a sua forma, a regulação é, antes de mais, uma actividade pedagógica 
e a avaliação é apenas o seu suporte, ou um dos seus momentos, que corresponde ao pro- 
cesso de feedbuck, no qual assenta o mecanismo de orientação. Para ajustar a acção reali- 
zada ao fim pretendido, temos de dispor de informações sobre a situação em relação a esse 
fim. Quando o fim não é um simples ponto geográfico, mas é constituído pela preocupação 
de se conseguir atingir um objectivo em que, em si mesmo, ultrapassa o que é estritamente 

23 J. Cardinet, Éi,olution scolaire etpratique, op. rir., pp. 152, 153, 180, 21 1,213, 216,226,232,247, 261. 
24 L. Allal, "Vers un élargissement de Ia pédagogie de maitrise", art. cit., pp. 97-100. 



observávei, a informação de retorno fornecida deve poder ser interpretada, porque só se 
toma inteligível no quadro de um modelo do "funcionamento" do aluno que aprende. É por 
isso que não nos podemos deixar enganar pela analogia com a pilotagem de um navio. O 
capitão sabe exactamente para onde é que vai. O professor só o sabe formalmente quando 
o objectivo é operacionalizado, mas os fins continuam vagos. Uma personalidade é 
qualquer coisa de complexo e de opaco, que não se desenvolve num espaço em que tudo 
seria mensurável, mas num espaço-tempo multidimensional, em que o essencial escapa à 
apreensão externa. A dificuldade é sempre a mesma: para regular eficazmente, é preciso 
poder diagnosticar, quer dizer, dispor de um modelo de funcionamento em relação ao qual 
só poderemos assinalar disfunções. 

Para além disso, é requerida uma segunda condição para uma regulação eficaz. Mesmo 
quando o propósito não é o de remediar, mas o de se abrir a novas formas de actividades, 
como é que sabemos que a natureza da actividade proposta lhe permite atingir os fins? O 
que é que valida o tipo de trabalho proposto? É preciso dispor de um modelo de actividade 
didáctica (arte de organizar as circunstâncias da aprendizagem) e poder apreciar o valor da ' 

remediação ou, simplesmente, da vertente formativa, das novas actividades propostas em 
relação ao "objecto" visado: conteúdos, operações intelectuais ou tarefas socialmente sig- 
nificativas. E mesmo quando dispomos de modelos pertinentes de funcionamento do 
objecto de aprendizagem e do sujeito que aprende, o sucesso pedagógico nunca está, por 
isso, assegurado. A descrição, mesmo científica, do sujeito aprendente e das condições de 
aprendizagem nunca permite, em caso algum, que se prescreva de forma segura um trata- 
mento susceptível de garantir a aprendizagem. O pedagogo deve inventar este tratamento, 
que nunca é dedutível de um saber positivista. A avaliação dita formativa não é senão o 
momento em que tentamos esclarecer e tornar inteligível uma acção sempre tacteante e 
necessariamente arriscada. 

Deste exame das dificuldades de preparação de uma avaliação que se quer criterial, 
diagnóstica e reguladora, podemos reter alguns ensinamentos. 

1. O primeiro parece-nos ser o da pertinência do que se poderia designar como a inten- 
ção fundamental de uma avaliação formativa: pôr a avaliação ao serviço da regulação 
da acção pedagógica. Esta (fig. 8) compreende, a montante do trabalho pedagógico 
propriamente dito (realização da acção nas situações de face a face professorlapren- 
dente), um trabalho de definição de objectivos e de escolha de situações-problema 
com referência aos três modelos de funcionamento: do sujeito aprendente. do objecto 
ensinado, da situação didáctica, o que implica, durante a realização, um esforço de 
avaliação para fins de regulação. 

2. Como não se trata simplesmente de situar, mas de dar ao aluno elementos pata analisar 
e compreender a sua situação a fim de progredir em direcção ao objectivo pretendido. o 
trabalho de avaliação formativa exige a posse dos três modelos de funcionamento 
acima nomeados, e necessários, afinal, para construir o referente susceptível de dar 



Figura 8 
A actividade didáctica 
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sentido ao referido constituído a partir daquilo que se poderá ter observado. A 
avaliação formativa implica um triplo esforço de teorização. 

3. Contudo, não é necessário esperar que nos tomemos especialistas no domínio da 
aprendizagem para avaliar correctamente. O imobilismo gerado pelo sentimento de 
um conhecimento insuficiente seria uma forma, no mínimo, de deriva tecnicista. O 
avaliador não é um técnico superior da aprendizagem, mas é, aqui, um pedagogo que 
se esforça por determinar e propor alvos claros, que façam sentido para si e para os 
seus alunos ... É alguém que se dedica a conceber a sua própria prática e a organizar a 
acção da forma mais racional possível em função do conhecimento que possui da 
situação didáctica e dos seus actores. 

4. O avaliador, se bem que não seja um especialista puro, também não é um mero arte- 
são prático da acção quotidiana. A avaliação está ao serviço da regulação, mas não se 
confunde com ela. É necessário um mínimo de conhecimentos para construir o refe- 
rente (as metas, centradas nas competências) e interpretar o referido (o desempenho, 
o comportamento observado). E o trabalho de produção de um juízo, assente em 
determinadas normas, que só são possíveis devido a este conhecimento. serve para 
ajustar a acção pedagógica. Mas só existe ajustamento automático e digno de credibi- 
lidade quando houver conhecimento directamente operatório. O avaliador está, de 
,facto, em posição de intermediário, ou de mediador, entre o especialista, que sabe 
como se aprende, e o pedagogo do terreno. que imagina como se poderia levar a 
aprender. A avaliação é sempre este momento em que tomamos posição sobre um 
objecto, em função de uma análise-identificação, e com vista a uma tomada de deci- 
são. E é apenas isso. 

5. Em última instância, a existência das dificuldades assinaladas não deve impedir as 
tentativas de realização destas práticas; não só porque não é necessário estar certo de 
se ter sucesso para lançar mãos à obra, mas também porque a reflexão sobre o risco 
de deriva tecnicista nos permitiu compreender como é pertinente o trajecto represen- 
tado pela avaliação formativa, que exprime a coerência de um jogo em que tudo está 
posto ao serviço do desenvolvimento de um sujeito que aprende. 

RISCOS E OPORTUNIDADES DE UMA PEDAGOGIA DE MESTRIA 

Como tal, a determinação dos limites do discurso apreciativo põe finalmente em 
evidência os riscos e as oportunidades de uma pedagogia de mestria. O risco é o de alimentar 
um discurso de poder subjacente a um discurso de ajuda, de reduzir o avaliado à sua mercê, 
de impor-lhe, simultaneamente, normas arbitrárias de desenvolvimento e as formas arbitrá- 
nas do seu controlo. Poder de juiz que impõe a sua lei, ou, por outras palavras, do educador 
que impõe o seu modelo, ou do especialista-investigador que impõe o seu saber (e que se 
impõe pelo seu saber) ao avaliador-pedagogo, reduzido então à dimensão de simples execu- 
tante no terreno. Contudo, se a mestria, enquanto sinónimo de um ascendente, que limita e 
paralisa o outro, é, com efeito, condenável, isso não deve fazer esquecer que o domínio da 



situaqão de aprendizagem pelo "mestre" é legítimo na medida em que cria as condições de 
um progresso do aluno, orientando-o para a mestria de competências que caracterizam e 
medem um desenvolvimento positivo. A avaliaqão apreciativa com modelo predeterminado 
pode ser o auxiliar útil deste movimento de desenvolvimento positivo. Para o professor- 
-avaliador há, pois, aqui, um imperativo de utilidade, como perfeitamente o compreendeu a 
corrente favorável à avaliação formadora. 

Escaparemos tanto à deriva tecnicista como à deriva autoritarista, interrogando-nos 
sobre o valor, o sentido e o interesse pelo desenvolvimento realmente positivo do aluno, 
em relação às metas que lhe propomos e cujo domínio lhe pretendemos facilitar. 



As dificuldades 
do discurso interpretativo 

U m referente predeterminado é exterior à pessoa a quem é "aplicado". E, no processo 
de orientação da acção pedagógica, a sua utilização marca um tempo de paragem. 
Durante o "exame", no momento em que o aluno é submetido à prova, pede-se-lhe, 

de uma certa forma, que não se mexa, a fim de se lhe poder tirar um bom retrato do que ele 
é, que se comparará com o protótipo do que deveria ser. Mesmo quando a prova pretende 
ser interactiva, e tenta integrar-se na dinâmica do processo de aprendizagem, a avaliação 
apreciativa com modelo predeterminado procede por paragem da imagem, paragem neces- 
sária para que se possa efectuar uma comparação com o objectivo predeterminado. Mesmo 
"imediata", a regulação não pode, pois, deixar de vir a seguir a este primeiro tempo de 
compreensão-comparação-análise. Mas v lotógrafo não só produz apenas um instantâneo, 
imagem de um momento que está longe de revelar toda a riqueza e complexidade do 
movimento paralisado pelo negativo, como ainda só dá da realidade uma visão particular, 
relativa ao objectivo utilizado e ao ângulo escolhido. Toda a arte está na escolha do ponto 
de vista. É por isso que a imagem, construída com a ajuda de um "objectivo", nunca será 
"objectiva", e não dá as coisas tal como elas são. Os avaliadores não são intermutáveis, 
pelo que devemos tomar consciência e reconhecer que, como bem frisaram J. Ardoino e 
G. Berger, qualquer avaliação é interpretação. 

Significará isto que os "jogos" do especialista e do juiz desembocam fatalmente nos do 
filósofo? A analogia com o trabalho do fotógrafo não será enganadora? O temo interpretação, 
por sua vez, não necessita também de ser interpretado? Aqui, mais ainda do que em qualquer 



lucoar, é necessário precisar esse quê de que falamos. Isso vai obrigar a que nos inter- 
roguemos sobre o olhar do avaliador, para especificar as condições de observação e o esta- 
m do observável num percurso de avaliação deliberadamente interpretativo. Mas, desde 
logo. podemo-nos interrogar se o risco principal a que se expõe o discurso interpretativo 
nào resulta de uma certa particularidade original do ponto de vista do avaliador. Quando 
tomamos consciência, ao mesmo tempo, da necessidade de, por um lado, ficar o mais perto 
possível do sujeito em evolução, e, por consequência, de não avaliar um ser em movimento 
por meio de um quadro estático e exterior, e, por outro, da irredutível particularidade do 
discurso, o que podemos fazer realmente para lhe dar credibilidade? Seria necessário 
construir um "referente" simples, adaptado, que se coadunasse com a vida do sujeito que 
avaliamos. Mas. como é também um sujeito que efectua este trabalho, e porque não podemos 
substituir a avaliação1 sem a modificar, como fundamentar e validar o discurso produzido? 
Escaparemos ao risco do imperialismo mascarado apenas para melhor nos expormos ao 
risco da insignificância tagarela? Recusando a violência "suave" que ameaçava o jogo 
precedente com a imposição, por meios arbitrários, de um referente arbitrário, não estaremos 
como que condenados a exercer a violência, ainda mais dissimulada, da interpretação que 
se considera como admissível (pertinente, autêntica, válida) quando esta é só a expressão 
de um ponto de vista que a sua irredutível particularidade toma eminentemente suspeito e 
contestável? Recusando-nos a usar um referente predeterminado, não estaremos a lançar ao 
mar a bússola e o sextante, o que significa querermos ser pilotos de um barco a deriva? 
Embriaguez do discurso de quem tem o outro a sua mercê! O juiz, ao crer tomar-se filósofo, 
metamotiosear-se-ia em xerife ... a partir de agora sem fé nem lei? 

O PARADIGMA DA INTERPRETAÇÃO 

Para aqueles que vêem na passagem do controlo à interpretação uma verdadeira e neces- 
sária mudança de paradigma, o melhor que há a fazer é, sem dúvida, antes de mais, com- 
preender que sentido dar ao termo. Fomos talvez um pouco apressados ao avançar a hipótese 
que o intérprete devia lançar ao mar os instrumentos que lhe permitiam fazer o ponto da 
situação para "pilotar" a sua acção. Porque, se Ardoino e Berger proclamam a sua recusa em 
"se ligarem a um modelo predefinido9'2, não foi para concluírem da nocividade do 
referente em si mesmo, mas, pelo contrário, para criarem as condições de emergência de um 
"referente" útil e operatório, porque apropriado ao objecto complexo e movediço de que só 
esse referente poderá permitir a apreciação. "A avaliação, nos problemas que coloca quanto 
à questão de sentido, consiste essencialmente em produzir, em construir, em criar um 
referente". Cada "referente" assim construído, sempre provisório e susceptível de ser posto 

' J. Ardoino e G. Berger, "L'évaluation comme interprétation", an. cit., p. 123. 
lbid. 



em causa, é uma pedra-de-toque, um "sistema de interpretação" destinado a dar sentido ao 
real. Como diria Pascal, quando se está embarcado é mais difícil perceber a significação do 
que acontece. Um avaliador em movimento para se posicionar. num universo em movi- 
mento, deixa de ter o socorro de pontos fixos e externos, e deve encontrar as suas bases no 
próprio momento em que efectua o seu trabalho. Mas isto não significa que seja 
"apanhado" pelo presente, sem poder criar distanciação. A noção, proposta por J. Ardoino, 
de "projecto-objectivo" permite compreender melhor a sua situação. Com efeito, o texto 
que define a avaliação como interpretação indica que a interrogação sobre o sentido ou a 
pertinência de um programa ou de um plano reenvia "infalivelmente" para a avaliação dos 
projectos objectivos que os inspiram. Isto significa que, antes de mais, é preciso interro- 
garmo-nos sobre a existência de um projecto-objectivo, o único capaz de dar sentido a um 
"projecto programático". O projecto-objectivo é o produto de um imaginário motor e cria- 
dor, e preocupa-se com a "significância", ao articular-se com os valores, que especificam 
intenções e finalidades, ao precisar por outros termos os fins visados. Por seu lado, o pro- 
jecto programático define os meios de alcançar as metas, explicitando em pormenor o que 
se pretende fazer, ao nível de estratégias e métodos, e tem uma dimensáo essencialmente 
técnica, quase tecnocrática. Com efeito, e este é o tema dominante de Ardoino3, sem 
"intenção significante", sem a perspectiva e o sopro do projecto-objectivo, um projecto 
programático toma-se insignificante. 

Avaliar um programa é, pois, colocar a questão das intenqões, dos fins e das metas, 
é interrogarmo-nos sobre o seu sentido, que só pode nascer de uma articulação entre os 
valores e as intenções. É este, parece-nos, o primeiro sentido do verbo interpretar no 
quadro deste novo paradigma: procurar a "intenção" susceptível de tomar significante 
a realidade avaliada. O avaliador é um construtor de sentido na medida em que o seu 
trabalho ("de ~ l í n i co" )~  é o de ajudar a emergência do ou dos sentidos implicados na e 
por uma realidade descrita como opaca, complexa e equívoca. Mas, mais do que um 
parteiro, o avaliador-intérprete seria um barqueiro que ajuda a enfrentar o inesperado, 
ao deslocar as interrogações, ao fazer nascer novas questões e ao permitir fazer a 
irrupção de outras dimensões. "A avaliação volta a pôr em confronto ordens e níveis 
de sentido diferentesmn5 

A concepção da interpretação que propõem J. Ardoino e G. Berger deixa ver na paciência 
e na modéstia duas qualidades maiores do avaliador. Não há, como escreveu Guy Berger, 
avaliação acabada, porque uma rede significações pode sempre ser completada e 
deslocada, por um lado, em função da evolução das coisas, e, por outro, da particularidade 
do olhar do insubstituível sujeito-avaliador. A avaliação é um processo parcial, por 
essência inacabado. 

J. Ardoino, "Pédagogie de projet ou projet éducatif?", POUR, 94, Março-Abril de 1984, pp. 5-13. 
A I. Ardoino e G. Berger, "L'évaluation comme interprétation". art. cit., p. 124. 
' Ihid , p. 125. 



Podemo-nos perguntar então se esta impossibilidade de acabamento, assinalada pelo 
facto de "não existir um ponto de vista de todos os pontos de vista"6, não tomará caduco 
um possível remédio contra o risco de interpretação abusiva. Com efeito, poderíamos 
imaginar podermo-nos precaver contra a subjectividade da nossa abordagem e assentar o 
nosso discurso numa multiplicação dos pontos de vista e numa variação dos ângulos de 
observação. "A objectividade" poderia ser uma conquista resultante de um esforço de 
correcção por descentração. Não é isto que sugerem precisamente Ardoino e Berger, 
quando afirmam que o avaliador deve elucidar a sua própria posição instituciona17? 
Contudo, para que poderá servir uma tal elucidação, senão para "purificar", por um lado, 
um ponto de vista que, por isso mesmo, não é particular e, por outro, como indica Guy 
Berger, para determinar o sentido da própria avaliaçãos? Novo deslocamento da questão, 
do sentido da realidade avaliada para o da operação pela qual tentamos explicitar esse 
sentido. Não somente porque não há "significação que seja o lugar geométrico de todas as 
significações possí~eis"~, como também porque a interpretação consiste em "saltar" de 
uma ordem e de um nível de sentido para outro, para certamente "confrontar todas estas 
ordens diferentes"lO, mas sabendo que este confronto não coloca aquele que a opera num 
ponto de vista objectivo, de onde nasceria uma interpretação mais segura. A delicada 
palavra interpretação não estará na passagem, no deslocamento de um ponto de vista para 
outro, de um sentido para outro? Interpretar não será correr atrás do sentido? A avaliação 
interpretativa não se arriscará a ficar sem fôlego? 

O problema, para o avaliador-intérprete, é o de traduzir correctamente a realidade de 
que tem, de uma certa forma, por ambição entender a significação. A objectividade poderá 
ser definida aqui, não como a impossível adequação ao real, visto que não há sentido ver- 
dadeiro para uma realidade sempre movediça, mas como a marca de um discurso que não 
se deforma, que dá, não a última palavra, mas a que é necessária para compreender. A 
interpretação é "objectiva" e justa quando não engana; quando não se lança sobre pistas 
falsas; quando não embala o avaliado para o adormecer com palavras bonitas. 

O avaliado não tem necessidade nem de um tratado de sabedoria, nem de um conto de 
fadas. Tem simplesmente necessidade que o ajudemos a compreender o que se passa, a 
assinalar os riscos, a estimar as forças em presença, a fim de melhor poder ajustar o tiro em 
função dos seus próprios "alvos". O discurso útil é aquele que, não só o informa, mas tam- 
bém lhe permite ainda entrever os elementos que dão sentido a situação sobre a qual o 
informamos, um discurso que o esclareça sobre as dimensões ocultas da sua actividade no 
quadro escolar, e antes de mais (caridade bem ordenada...), da actividade da própria avalia- 
ção. O intérprete deverá, por exemplo, situar tal controlo de conhecimento no espaço dos 

Ihid., p. 127. 
7 Ihid., p. 125. 
R G. Berger, "Mais, qu'est-ce qui nous prend a évaluer?", POUR, 55, Junho de 1977, p. 14. 

hid. 
' O  "L'évaluation cornrne interprétation", art. cit., p. 125. 



usos sociais da avaliação, e deixar ver, para além da aposta no progresso individual. a do 
posicionamento social: isso conduzirá infalivelmente a reflectir sobre as necessidades e os 
constrangimentos do desenvolvimento socioeconómico, e a pôr a questão da pertinência do 
modelo de desenvolvimento que domina na nossa sociedade. 

Será, pois, necessário desconfiar simultaneamente da eficácia ilusória daquele que julgaria 
poder dizer tudo, desvendando, no seu discurso, a realidade tal como ela é, e da impotência 
desconfiada daquele que se condenar a uma fuga em frente, em busca de um sentido que é, 
afinal, impossível de encontrar. Entre a segurança enganadora daquele que crê saber e a 
lucidez paralisante daquele que tem consciência que nunca vai saber, o avaliador, que se 
quer, antes de tudo, intérprete, terá dificuldade em encontrar o seu caminho. 

Contudo, a consciência desta dificuldade permite-nos precisar em que sentido qualquer 
avaliação é interpretação. Avaliar sem interpretar equivaleria a dar resultados brutos. No 
"jogo'7 do especialista, isto corresponde à tentação objectivista, que leva a querer instru- 
mentos para medir o verdadeiro valor dos alunos, e termómetros para avaliar a escola. Esta 
última preocupação dá testemunho de uma "febre avaliadora" de que uma avaliação 
interpretativa poderá tentar explicitar o sentido ao deixar ver o jogo das pressões de ordem 
económica e orçamental". No "jogo" do juiz, este desejo de "falar verdade" traduz-se na 
preocupação de operacionalizar os objectivos, que vimos estarem na origem de uma possível 
deriva tecnicista. Porque a vontade da transparência nem sempre é inocente! A afirmação 
que a avaliação é interpretação pode ter como primeiro efeito curar-nos desta tentação de 
"verdade", fazendo-nos lembrar que o avaliador não tem que ser um conhecedor profundo 
do assunto. A verdade que procura não está na produção de um discurso que traduza 
adequadamente uma realidade, quer dizer, que exprima, nas suas articulações, as dos 
elementos que a constituem. Porque com o avaliador há sempre um terceiro, que não é um 
simples observador, mas é alguém que lê, que escolhe antecipadamente os índices para lhes 
conferir sentido em função de uma grelha de interpretação: modelo de tipo 1 (Stufflebeam), 
referente (predeterminado), ou "referente" (criado para e no momento da avaliação: 
Ardoino e Berger). 

Com o avaliador introduz-se o Valor ou o Sentido. O seu trabalho consiste, como 
tentámos mostrar, em pronunciar-se sobre uma realidade à luz de qualquer coisa que é da 
ordem de uma "realidade" de uma outra ordem. 

Assim, a procura das condições de pertinência da interpretação levanta o problema do 
papel exacto da observação. A este propósito, talvez já devêssemos ter compreendido há 
muito tempo que o observador nunca é um espectador passivo que se limita a registar. Porque 

- 

" Cf. "Des thermomètres pour évaluer l'ÉcoleW, Le Monde, 31 de Mar~o de 1988. - .. 



Ilk só há observação quando um sujeito opera uma leitura orientada da realidade. Os 
investigadores em ciências humanas tiveram de enfrentar este paradoxo, que surge numa 
situação de observação apoiada em grelhas. Sabemos que qualquer observação é caracte- 
rizada por uma "equação pessoal". Cada um de nós faz a triagem e a selecção de elementos 
de uma forma relativamente constante, em função de preferências pessoais (pressupostos, 
conceitos) e de particularidades da sua história, as informações a que é sensível. A reali- 
dade é filtrada; apropriamo-nos dela através de quadros específicos. Quando o objecto 
filtrado é um ser humano, há, como escreve G. De Landsheerelz, uma dupla equação 
pessoal. Estão em presença dois observadores que interpretam mutuamente aquilo de que 
se apercebem e modificam o seu comportamento em consequência disso. É, pois, particu- 
larmente necessário que o observador saiba situar-se e tomar consciência dos filtros que 
permitem habitualmente recolher informações. Para falar verdade, nunca há dados, mas 
simplesmente "recolhas" de dados! 

Contudo, uma investigação levada a cabo sobre as características dominantes de indiví- 
duos, que deformam pouco (low distorters) ou que, ao contrário, deformam muito (high 
distorters) o que é observado, produziu resultados paradoxais, que poderíamos resumir 
assim: aquele que observa melhor é aquele que analisa melhor? o "que deforma muito" 
tenta reproduzir as coisas tal como elas são, sem se interrogar sobre o que vê; o "que 
deforma pouco" estabelece relações entre os factos, integra o conteúdo nas suas ideias, 
domina a respectiva matéria. Mas este resultado só é paradoxal se reduzirmos a observação 
a um simples registo. Confrontamo-nos então com o que constitui uma verdadeira antino- 
mia para a observação directa e sistemática. Na observação em directo do fenómeno in 
situ, o observador é uma testemunha que regista da forma mais neutra possível. A câmara 
vídeo não poderia então substituí-10 com vantagem? Não, porque o problema é somente 
deslocado. A câmara registou tudo: que fazer do material assim produzido? Será necessário 
analisá-lo bem. E quanto mais o registo for completo e fiel, mais a análise será delicada e 
complicada ... É por isso que o risco contra o qual deve lutar o utilizador da câmara é o "da 
ilusão que se pode proceder a observações antes de se ter definido o que se quer fazer"I4. 
Não há observação possível senão para quem sabe, de uma certa forma, o que quer ver. É 
esta a antinomia: qualquer observação implica uma análise que é, ao mesmo tempo, registo 
e análise, que assenta em observações prévias, que são objecto de uma formalização. Na 
observação com grelha, as categorias existem a priori em relação à observação actual, mas 
a posteriori em relação às observações precedentes, que permitiram determiná-las. Toda a 
dialéctica é possível de encarar, desde a observação "selvagem" ou "nua" (registo bruto), à 
observação fortemente instrumentada (observação com uma grelha "de análise" muito 

G. de Landsheere, Introductron a lu recherche en éducation, op. cit., p. 49. 
' 3  Ihid. 

l4 Hélène Chauchat, L'enquête enpqcho-sociologie. Paris. PUF, 1985, p. 90. 



completa). E a construção de uma grelha poderá compreender uma série de etapas, a partir 
de uma primeira observação selvagem ou de registos episódicos, que passam por fases 
sucessivas de elaboração e de ensaio. Mas não há grau zero em que o observador esteja 
totalmente "nu" ... 

Como descreve Hélène Chauchat, a observação é sempre "uma percepção orientada 
segundo esquemas, conceitos, hipóteses"15. 

Contudo, se o observador analisa, devemos dizer que interpreta? A análise põe em jogo 
operações de classificação e eventualmente de seriação. Tem-se então de estabelecer rela- 
ções de equivalência (juntar o que é "semelhante"), ou de ordem (agrupar o que difere 
segundo uma ou várias dimensões), entre os objectos recolhidos na observação. O intér- 
prete vai mais longe, ao procurar dizer o que aprendemos com o facto de esses objectos lá 
estarem, e com o facto de os podermos agrupar em "categorias". O observador, por exem- 
plo, assinala o comportamento agressivo de um aluno, e ao interrogar-se por que motivo 
esse aluno é agressivo, e o que isso significa quanto ao funcionamento desta escola, levará 
a passar da análise, que agrupa, à interpretação, que cria distanciação para compreender. 
Vai-se mais longe a interpretar do que a analisar. 

Nestas condições, qual é o interesse da reflexão sobre as dificuldades da observação em 
ciências humanas? Em primeiro lugar, o de preparar o trabalho de investigação dos instru- 
mentos adequados, ao precisar o quadro em que esta investigação poderá ser efectuada. O 
avaliador, que necessariamente deve produzir informações por observação daquilo que 
avalia (construção do referido), desde logo terá de defrontar-se com todos os problemas 
que a observação levanta. É, pois, importante compreender que não há nunca facto puro, 
dado em si mesmo, neutro ou objectivo. Não só porque a avaliação não se reduz à produ- 
ção de informações, mas apenas por esta ser possível, quando é orientada por intenções e 
dinamizada por questões. Donde a necessidade de nos tratarmos definitivamente da ilusão 
objectivista, e de reconhecermos os limites radicais de uma política de avaliação baseada 
na procura de indicadores. 

A falta de encontrar termómetros para avaliar a escola, os caçadores da objectividade 
puseram-se à procura de indicadores indiscutíveis, que, por exemplo, permitiriam conhecer 
o valor real dos estabelecimentos escolares ou dos diplomas entregues pela instituição. A 
avaliação rigorosa do sistema escolar, para os que desejam "calcular a sua capacidade", 
passa assim pela definição consensual de indicadores, se possível simples e fáceis de com- 
preender, que poderiam fornecer informações claras, e directamente exploráveis para uma 
melhor gestão dos recursos escolares16. A preocupação é certamente louvável. Tentámos 
assinalar, num primeiro momento, os domínios de investigação que correspondem aos 
fenómenos a observar de perto (exemplos: os resultados dos alunos, a vida dos estabeleci- 
mentos, as opiniões dos respectivos actores, as formas e taxas de escolarização). Um grupo 

' 5  Hélène Chauchat, L'enquête enpsycho-sociologie, op. cit., 1985, p. 142. 
l 6  Cf. "Diplômes et débouchés. Mesurer Ia réussite scolaire", Le Monde, 28 de Outubro de 1987. . . 



& trabalho, a fim de poder apreciar a eficácia do sistema escolar nos seus diferentes campos, 
propôs que fossem considerados indicadores tais como: 

- taxas de escolarização; 
- taxas de sucesso dos alunos; 
- taxas de adaptação ao meio; 
- capacidade de acolhimento dos alunos; 
-níveis e taxas de inserção de diplomas, etc.I7 

Mas que uso fazer das informações que aparecerão no "caderno de bordo"? Um número 
só se toma uma informação se lhe captarmos o sentido, por exemplo, em relação a determi- 
nados patamares. Quando o nível de gasolina é muito baixo, o respectivo indicador entra 
"na zona vermelha". Como é que saberemos se estamos ou não no vermelho? Um mostra- 
dor dos resultados escolares, para lá do interesse da produção de dados factuais - que, de 
resto, se não tiverem uma base concreta, depressa correm o risco de se tomarem embaraço- 
sos e de não terem qualquer efeito real -, só será verdadeiramente útil se produzir verda- 
deiros "indicadores". Um indicador é um significante que testemunha a existência de um 
fenómeno determinado. É um signo no qual reconhecemos a presença de um efeito pre- 
visto, ou a iminência de um perigo. Do que é que dá, pois, testemunho uma taxa de escola- 
rização? Os signos que aparecem no caderno de bordo só ganham uma significação se os 
definirmos, a montante, em termos dos níveis de "desempenho" aceitáveis, dos limiares de 
sucesso ou de insucesso, se precisarmos objectivos e descrevermos efeitos esperados. Sem 
tais critérios, o avaliador fica cego, porque os indicadores fornecem algarismos que dão 
informações difusas, e que, para falar verdade, não significam nada. Como salienta J.-M. 
Dupuis, se as taxas de sucesso no baccalaur.éat sobem à custa de uma "eliminação feroz" 
nos anos terminais do secundário, dever-se-á aplaudir ou deplorar este resultadolE? 

Qualquer indicador é, pelo menos, ambivalente. Com efeito, que significa a taxa de 
sucesso no baccalauréat? Será um índice seguro para se apreciar o valor de um estabeleci- 
mento? Se nos limitarmos a dividir o número de alunos que "passaram" pelo número dos 
que se apresentaram a exame (indicador I), ignoramos a transferência de alunos de um 
estabelecimento para outro ao longo do curso, ou até mesmo em fim de escolaridade, e não 
temos em conta nem a duração do percurso escolar, nem a característica dos estabeleci- 
mentosI9. Poderemos, pois, ter o propósito de estabelecer a relação (indicador 2) entre o 
número de alunos que obtiveram o seu baccalauréat em três anos e o número de alunos 
que entraram en seconde*. Mas este último indicador não tem em conta nem a caracterís- 
tica do estabelecimento, nem as diferenças do "valor escolar" dos alunos antes da sua 
entrada no liceu. Em definitivo, um indicador é, por si só, sempre insuficiente. Isto leva-nos, 

l 7  Cf. "L'éducation aura ses "indicateurs" d'efficacité", L e  Monde, 9-10 de Março de 1986. 
l u  J.-M. Dupuis. "Guide du bon usage des indicateurs d'évaluation". POUK, 107, p. 35. 
l 9  Cf., "Les résultats du baccalauréat; une lettre du proviseur du lycée Champollion", Le Monde, 8 de Abril de 1987. 
* Correspondente ao 10: ano do sistema educativo português (N.T.). 



pois, a uma dupla conclusão. Não só devemos ser desconfiados, e fazer um esforço para 
interpretar de uma forma "sã" os indicadores, mas até, e talvez por isso, devemos estar 
atentos àqueles cujo sentido parece mais evidente. Mas importa, antes de mais, definir o 
que se quer apreciar - por exemplo, a qualidade de um liceu - a fim de se poderem deter- 
minar indicadores pertinentes. 

Assim, "os números não falam nunca por si próprios, e só ganham sentido numa p 
blemática e~plicativa"~0. O aspecto quantitativo do indicador não deve criar ilusões. Todos 
os dados são construídos, e os dados que devem servir para a avaliação também o são 
duplamente: enquanto "dados" de observação e enquanto dados que nada indicam a não ser 
em referência a critérios que, logicamente, lhes preexistem. Um descritor só se toma num 
indicador relativamente a um contexto de projectos ou de expectativas. É preciso pôr as 
coisas nos seus lugares: a linha de pertinência vai dos critérios para os indicadores. 

DIFICULDADES E PERIGOS DA INTERPRETAÇÃO 

O observador constrói o objecto de percepção ao analisá-lo, ao mesmo tempo que o 
regista. O avaliador que não tem apenas o projecto de ver, mas de se pronunciar sobre o 
que vê, vai tecer com palavras uma tela onde articula observações e ideias, representações, 
projectos, intenções, etc., que o levam à produção de sentido. Há uma parte de interpreta- 
ção logo a partir da avaliação estimativa, visto que o ser que se quer descrever ultrapassa o 
que pode ser captado de forma instrumental. "Avaliamos por estimativa" quando o ser pelo 
qual nos interessamos não se reduz a ser mensurável e escapa às nossas capacidades de 
captação "objectiva". Com a avaliação sem modelo predefinido, o acento é posto, de forma 
radical, na necessidade de interpretar, quer dizer, de procurar as pedras-de-toque que per- 
mitem pensar a realidade observada. Se não encontramos estas pedras-de-toque, o que é 
observável arrisca-se a ser, literalmente, insignificante. O observável - comportamento, ati- 
tude, discurso - é apenas um signo em que é preciso encontrar o sentido. Os números 
devem ser decifrados! Interpretar significa pôr a claro, descodificar. 

Como estarmos então seguros do nosso texto, quando não dispomos da ajuda de um 
texto-chave ou de um texto-fundador? 

O filósofo é um tradutor que deve construir o seu dicionário à medida que vai tradu- 
zindo. Uma operação desta natureza não pode deixar de ser delicada. O principal risco a 
que se expõe o discurso interpretativo é visível, aqui, neste trabalho do funâmbulo que 
trabalha sem rede. É o da embriaguez do discurso e da pretensão filosófica de saber tudo 
sobre tudo. 

Será necessário mais modéstia para escapar à armadilha da tagarelice pretensiosa, nesta 
situação particular em que nos propomos explicitar a interpretação ascendente ou indutiva. 

20 J.-M. Dupuis, "Guide du bon usage ...", art. cit. 



Podemos definir a indução como a operação intelectual pela qual remontamos aos factos, 
considerados então como consequências, que é, em princípio, susceptível de os explicar, e 
de dizer a sua causa possível. "Em presença de fenómenos, construímos uma hipótese a 
qual presumimos que permitirá considerá-los como conseq~ências."~~ 

Ora, no domínio das práticas sociais, o esforço de avaliação concretizou-se por meio da 
análise dos efeitos que põem em jogo um mecanismo de tipo indutivo. Trata-se de relacio- 
nar os efeitos observados com os objectivos que presidiram a realização de acções sociais 
determinadas. Num primeiro tempo, "medimos" "a variação de uma situação". E, num 
segundo tempo. tentamos dizer o que, nas mudanças observadas (a variação medida), fica a 
dever-se à política ou ao trabalho social que se quer avaliar22. A eficácia de uma política 
social é assim apreciada através dos seus efeitos, que convém assinalar e analisar. Mas este 
trabalho de "análise dos efeitos'' implica, quando partimos da realidade, um duplo movi- 
mento de inferência. Porque a análise articula, não dois, mas três níveis de "realidade": 

- o dos "efeitos", que se situam no campo da realidade social concreta, em que as varia- 

E- ções poderão ser medidas. É sobre tais variações que um "caderno de bordo" poderá 
dar instruções. Mas, como já vimos, sem "dados" de uma outra ordem, os indicadores 
fornecidos não significam nada. É preciso interpretá-los, o que exige pô-los em rela- 
ção com dois outros níveis: 

- o das acções concretamente realizadas; 
- o  dos objectivos que estas acções tinham por ambição alcançar. 

Ora, como salienta de forma pertinente J.-M. D ~ p u i s ~ ~ ,  não é fácil identificar efeitos, 
mesmo no caso de intervenções sociais aparentemente simples ou transparentes. Por um lado, 
as relações de causalidade entre as acções e os efeitos são sempre problemáticas, e por duas 
razões. A primeira é de ordem metodológica: uma causalidade não se demonstra, mas perma- 
nece hipotética. A segunda é de ordem prática: como saber se é preciso atribuir o efeito 
assinalado a determinada acção social, a uma causa, ou a qualquer outra? Por exemplo: seis 
meses após uma acção de formação na avaliação de um collèRe*, constatamos que as prá- 
ticas evoluíram. A evolução ficar-se-á a dever a esta acção, a um outro estágio que reuniu na 
mesma altura os professores do collège, à mudança de director, entretanto ocorrida, ou à 
pressão dos pais dos alunos? É sempre arriscado atribuir um efeito a uma acção precisa. 

Para além disso, as relações entre a acção realizada e os seus objectivos são ténues e 
equívocas, e isto tanto mais quanto os objectivos são genéricos. Os objectivos enunciados 

P. de Bruyne et al . ,  Dynamique de Ia recherche en sciences so~~ia les ,  Paris, PUF, 1974, p. 91. 
22 Cf. Maurice Blanc, "Travail social et politique locale: de I'évaluation implicite à I'évaluation explicite", POUR, 

107. p. ?h. 
23 J.-M. Dupuis. "Guide du bon usage ...". art. cit.. pp. 30-32. 

Em Franqa os "collèges" sào estabelecimentos do ensino oficial, mais ou menos equivalentes às nossas escolas de 
2P e 3kiclos do Ensino Básico (N.T). 



podem não passar de fachada. Os intervenientes sociais têm muitas vezes os seus 
próprios objectivos, que podem ficar na esfera do inconfessado. A acção concretamente 
realizada toma em conta necessidades e constrangimentos, por vezes muito afastados da 
pureza de intenções afixadas nos objectivos. Em resumo, "convém ... ser extremamente 
prudente na interpretação"24, quando, para tentar apreciar uma prática social. remonta- 
mos dos efeitos às acções, e destas aos objectivos. Há demasiada incerteza na relaqão 
efeitos/objectivos. 

Contudo, a avaliação interpretativa, tal como a concebem Ardoino e Berger, não se 
reduz a este movimento de interpretação ascendente. Com efeito. poderíamos formular de 
uma forma diferente as conclusões desta primeira análise, dizendo que os objectivos oficiais 
de uma acção social não constituem necessariamente o melhor referente para a avaliar. 
É preciso termos em conta o contexto geral, interrogarmo-nos sobre as outras causas pos- 
síveis de mudança, atermo-nos às próprias intenções dos diferentes actores envolvidos. A 
interpretação exige um vaivém constante entre a situação observada e o sistema de ideias e 
de princípios destinados a tomá-la inteligível, e exige um ajustamento permanente da gre- 
lha de leitura ao objecto "lido". Para cada situação, o seu sistema de interpretação. Quando 
possuímos um sistema (referente predefinido), empenhamo-nos numa interpretação que 
podemos qualificar de "descendente": procuramos. no real, os signos (indicadores) que 
correspondem aos diferentes critérios considerados, isto é, aos principais efeitos previstos. 
O que não entra no quadro da grelha de leitura escapa ao avaliador. É por isso que "a ava- 
liação como interpretação" necessita de dois movimentos, ascendente e descendente. 
Temos de ir dos factos ao sistema de ideias que permite tê-los em conta, modificar este 
sistema em função dos factos analisados, voltar aos factos para os apreender com a ajuda 
deste sistema modificado, etc. 

Para escapar a embriaguez das palavras 

É sem dúvida a vontade de voltar aos factos, e de os ajustar constantemente a sua gre- 
lha de leitura, que pode salvar o intérprete da tagarelice pretensiosa. É certamente tentador 
impor a nossa interpretação e é difícil escapar à embriaguez que acompanha o exercício do 
poder de dizer a outro o que acreditamos ser a nossa verdade. 

Como canta Guy Beart, as palavras "lançadas assim a cabeça dos outros" podem doer 
muito e ferir para sempre: 

São tão leves para aquele que as lança, 
tão pesadas para aquele que as recebe, 
a flecha partiu e já tu a lamentas, 
porque ficou cravada no fundo de mim. 



A primeira condição para não sucumbir a esta "híbris" é principalmente a de nunca 
esquecer que as palavras são destinadas a exprimir "coisas". O que legitima um discurso é 
a sua capacidade de expressão da realidade na qual esse discurso se apoia, mas, talvez e 
sobretudo até para o filósofo, é a realidade que é juiz. Trata-se de compreender uma reali- 
dade particular. Não podemos produzir sentido senão com a ajuda das palavras. Mas a 
pedra-de-toque da validade do discurso construído é a realidade de que se parte e onde é 
necessário voltar. Deste ponto de vista, Hegel situou e descreveu muito bem o trabalho do 
filósofo, que consiste, e já fizemos alusão a isso, em conceber o que é. Ora, "cada um é 
filho do seu tempo", e a filosofia "resume o seu tempo no pensamento" da melhor maneira. 
Não é possível evadirmo-nos do mundo contemporâneo. É por isso que a pretensão de 
dizer ao mundo o que deve ser é ridícula e leva ao erro. "Se uma teoria ... constrói um 
mundo tal como ele deve ser, este mundo existe, mas somente na sua opiniã0."~5 "A filoso- 
fia deve defender-se de querer ser edif i~ante."~~ O mundo não esperou pela aparição da 
filosofia "para saber como ele deve ser e como ele não é"27. O intérprete que quer evitar 
tomar "os sonhos da sua abstracção por ~erdadeiros"?~ é solicitado a regressar ao real. 

Com o esclarecimento de Hegel, poder-se-ia quase dizer que o intérprete é um especia- 
lista que compreendeu a necessidade da mediação pela palavra. Do especialista, reteve o 
primado do real, a impossibilidade de se evadir do mundo, a vaidade da tagarelice "aérea". 
Sabe que é preciso ultrapassar a ilusão da "pomba leve" que, como escreve Kant, "quando, 
no seu voo livre, fende o ar de que sente a resistência, poder-se-ia imaginar que teria um 
sucesso ainda bem maior no vazion29. É preciso termos cuidado em não abandonar o 
mundo sensível "nas asas das ideias", ao lançarmo-nos "no vazio do entendimento puro", 
para nos contentarmos em conceber o que é, segundo a fórmula hegeliana. Mas o que é não 
se aprende imediatamente. A realidade não se revela espontaneamente aos oihos de um ser 
que apenas teria de olhar e registar. É preciso concebê-la, o que implica um difícil trabalho 
do pensamento. Como filósofo, o intérprete sabe que o mundo tem necessidade da negati- 
vidade de um pensamento que o exprima, de um discurso que o traduza. Mas, se a media- 
ção da palavra é necessária, o filósofo não é livre de dizer tudo o que quiser, mas tem de - 
é esse o seu imperativo categórico - traduzir o mundo tal qual ele é. Em definitivo, o abs- 
tracto (do discurso avaliativo) só tem sentido se se esforçar por dizer o sentido do concreto 
(da realidade avaliada). 

Quando esta realidade é constituída por alunos, aprendentes, uma segunda condição, 
para que o intérprete se previna da embriaguez interpretativa, é a de ter sempre consciência 
da sua posição de auxiliar, ao serviço do desenvolvimento daquele que avalia. Trata-se de 
exprimir adequadamente a realidade do sujeito avaliado na situação presente, para lhe 

25 Hegel, Principes de laphilosophie du droir, préface. 
26 Hegel, Laphénonie'nologie de 1'E.rpi.it. Paris. Aubier, Montaigne, t .  I ,  p. 11 
27 Hegel, Précis de l'En<:vclopédie des sciences philosophiques, 6, R. 
28 Ihid. 
29 Kant, Critique de Ia raison pure, Paris, PUF, 1963, p. 36. 



permitir ultrapassar esta situação e "transformar" a sua realidade. A vontade de ser útil 
pode ser uma plataforma eficaz contra a tentação do discurso altivo e edificante. se essa 
vontade reconduzir o avaliador ao seu lugar, que não é um todo-poderoso profissional da 
palavra, capaz de efectuar uma síntese donde sairia uma verdade sufocante, porque defini- 
tiva. O avaliador não é mais que um acompanhante dando a ajuda pontual de uma análise 
esclarecedora, ou um "guarda de sentido", que convida a compreender melhor o que 
fazemos, para nos tomarmos melhores que aquilo que somos. 

É por isso que uma terceira condição, para o avaliador intérprete, é, em última instância, 
a de compreender, como escrevem Ardoino e Berger, que está "sobretudo lá para se deixar 
apagarn30. A verdade última do trabalho de interpretação é a auto-avaliação ao serviço de 
uma autogestão dos desenvolvimentos. Segundo uma excelente fórmula de Michel Juffé, o 
avaliador é um "agente catalítico", que desapareceria, sem deixar rasto, uma vez terminado 
o trabalho3'. A interpretação não é mais que um momento numa dinâmica na qual se 
inscreve: a dinâmica do desenvolvimento de um sujeito, ou de uma instituição, que se 
apoiará no esclarecimento temporário trazido pelo discurso interpretativo para melhor se 
desenvolver. 

Assim o avaliador, quando constrói um sistema de interpretação, defronta-se com o 
duplo risco de comentar abusivamente, ao propor uma grelha de leitura inadequada e de 
submeter o indivíduo avaliado à prisão de um discurso hegemónico. A avaliação interpre- 
tativa superará estes riscos dando provas de contenção e de modéstia. O que significa, 
concretamente: 

1. Nunca perder de vista que um discurso se perde e se perverte, se se afastar da 
realidade que tem a função de explicitar. A interpretação tem de ser, de certa forma, 
terra a terra. Certamente que é necessário criar distanciação em relação àquilo que é 
avaliado, para tentar compreender o que se passa à luz de um modelo de funciona- 
mento da realidade construído para esse efeito. Mas há várias espécies de modelos de 
funcionamento. No quadro de uma avaliação apreciativa, o referente é, para falar em 
sentido próprio, o modelo de dever ser. O avaliador sabe qual é o alvo que o avaliado 
deve visar. Mas, para o discurso interpretativo, o problema é sensivelmente diferente. 
Não se trata de construir uma grelha para julgar. mas uma rede (de significação) para 
compreender, para nos pronunciarmos de forma diferente. O "referente" não constitui 
um modelo ideal, mas um modelo de inteligibilidade. 

Ter consciência desta necessidade característica da avaliação interpretativa pode permi- 
tir-nos precisar a nossa concepção de avaliação, porque nos poderíamos interrogar se este 
método de interpretação não sai fora do quadro das práticas avaliativas. J. Ardoino e G. 
Berger excluíam o controlo da avaliação. Não conviria dar o mesmo destino a interpretação, 

.- & 

'O I. Ardoino e G Berger, "L'évaluation comme interprétation". art. cit.. p. 127. 
Michel Juffe, "Le bon évaluateur eFt celui qu'on perd", POLIR, 107, p 114. 



m própria medida em que a adequação ao real se toma numa exigência primordial? Deve- 
remos ainda falar de avaliação? Responderemos pela afirmativa, considerando que a 
interpretação, como qualquer acto de avaliação, constitui um tempo de paragem em que 
rios interrogamos sobre a acção empreendida af im de melhorarmos esta orientação. Mas 
há várias formas de nos interrogarmos, que correspondem precisamente as "filosofias" 
que atrás descrevemos: 

- o especialista interroga-se sobre a realidade dos efeitos e a eficácia da acção, que quer 
poder medir; 

- o  juiz interroga-se sobre o valor das transformações operadas, que quer poder 
apreciar; 

- o filósofo interroga-se sobre o sentido do que se passou, que quer fazer emergir. 

O segundo jogo é aquele que corresponde mais directamente à nossa primeira definição 
de avaliação. Mas podemos legitimamente considerar que cada uma das outras duas, no 
quadro geral de uma gestão do provável, representa uma forma particular de actividade da 
avaliação. E, para além das questões de definição e de fronteiras, o essencial é, como temos 
tentado mostrar, conhecer e respeitar as regras próprias de cada um dos jogos, a fim de se 
entrar no jogo e respeitar a sua essência. 

Assim, o jogo da interpretação deve respeitar uma segunda regra fundamental. 

2. Pôr a interpretação ao serviço da mudança. Ainda que qualquer evolução diga 
respeito "a uma intenção global e procure levar em conta todas as interacçÕe~"3~, o 
intérprete deve resistir à miragem da avaliação acabada. Ninguém tem o poder de 
dizer a última palavra. Querer fazê-lo voltaria a paralisar a evolução das coisas, a 
tomar mais difícil, senão a impedir, a mudança. O avaliador deve saber calar-se e 
desaparecer, para deixar que os actores sociais, mais ricos com o que os tiver ajudado 

j a compreender, retomem o seu movimento em frente. Ele poderia tomar como lema 
este verso de Valéry: 

"EU SOU em ti a secreta mudança." 

Só assim a avaliação terá então realmente constituído um tempo de formação para os 
seus actores. Poderíamos deste modo considerar a avaliação interpretativa como uma ajuda 
dada ao formando na construção dos seus próprios alvos. 



Segundo momento 

Saber construir dispositivos pertinentes 
e utilizar 

os instrumentos adequados 





Para coi~stmir 
dispositivos pertinentes 

ara tomar segura a avaliação, convém precisar algumas regras fundamentais caracte- 
rísticas dos principais jogos que distinguimos, ao examinarmos os obstáculos com 
que cada um se defrontava, e os riscos de deriva que daí decorriam. 

Mas não basta saber assinalar e desmontar as ciladas a que nos expomos consoante a 
nossa filosofia da avaliação. É ainda preciso que sejamos capazes de implantar, concreta- 
mente, na prática outros procedimentos. Ao delimitarmos urri objecto preciso, temos de 
escolher os instrumentos, definir os intervenientes, determinar os momentos. Mostrámos 
que as respostas as questões de ordem metodológica, respeitantes as formas da actividade 
de avaliação, dependiam das intenções que animavam o avaliador e da finalidade do seu 
trabalho. Mas, ainda que o espaço técnico não seja autónomo, não deixa dc scr, por isso 
mesmo. o espaço privilegiado da acção concreta do avaliador. Haverá regras metodológi- 
cas a respeitar quando construímos um dispositivo? E como levar em conta, nos factos, o 
primado das intenções'? Teremos de elaborar dispositivos diferentes consoante a intenção 
dominante, ou poderemos conceber um "dispositivo modelo", formal e geral, em que só 
os elementos constitutivos mudariam nas diferentes situações? 

Mas, antes de mais, o que é exactamente um dispositivo'? 

O DISPOSITIVO DA AVALIAÇÃO 

Qualquer que seja a nossa concepção da avaliação, e qualquer que seja a sua função 
principal, devemos, para poder avaliar, considerar um certo número de dispositivos. 



É fundamental precisar as circunstâncias (Quando? Em que contexto?), prever os 
instrumentos a utilizar, distribuir as tarefas, etc. Poderemos então definir o dispositivo 
como o conjunto das modalidades previstas de levantamento e tratamento da informação. 
O dispositivo descreve e articula, em primeiro lugar, determinadas modalidades de recolha 
de informação: 

- circunstâncias e momentos; 

- natureza das informações a recolher; 
- instrumentos de ajuda à elaboração deste trabalho. 

Mas sabemos que a avaliação não se reduz a uma produção de informações. Não será 
suficiente ordenar procedimentos e instrumentos para recolher "dados". Ainda - e sobre- 
tudo - ter-se-á de tratar esses dados. Sem critérios, em relação aos quais adquiram uma 
significação, os indicadores são mudos. É por isso que é também necessário prever modali- 
dades de tratamento de informação. Qualquer que seja a natureza do referente, de tipo 
quantitativo (modelo de eficácia, na avaliação por defeito de medida) ou qualitativo 
(modelo de valor, ou modelo de sentido), a avaliação é uma leitura da realidade à luz de 
uma grelha de referência, com que estabelece uma relação, e donde nasce o juízo que a 
define. Temos, pois, de considerar níveis e tipos de comparação referentelreferido. Além 
disso, é só a partir daí que se pode decidir das modalidades de recolha de informação, sob 
pena de se correr o risco de fazer um levantamento de informações que se verificarão 
inúteis. Aqui, ainda, a linha de pertinência vai do referente ao referido, do tratamento 
previsto a informação necessária. Por outros termos, poderemos dizer que construir um 
dispositivo é organizar os meios conformes a um plano, que será estruturado em função de 
um certo número de dados de que convém fazer o repertório. Vamos fazê-lo a partir de um 
exemplo, analisando uma situação concreta. 

Retenhamos para já uma primeira regra fundamental: 
Nunca pode haver irnz dispositiito sem plano prévio. Para podermos fazer o levanta- 

mento de informapies, é preciso sabermos que informação é necessúrio recolhei: 

COIVSTRUIR UM DISPOSITIVO DE AVALIAÇÃO 
DE UMA ACÇÃO DE FORMAÇÃO 

Propomo-nos ver corno se coloca o problema do dispositivo no caso da avaliação das 
acções de formação. Esta escolha é motivada por duas considerações. Em primeiro lugar, 
tivemos a ocasião de indicar que a avaliação formativa correspondia a uma direcção posi- 
tiva, na medida em que exprime a vontade de colocar tudo ao serviço do desenvolvimento 
do sujeito que aprende. Entendendo o acto de ensino, na sua essência, como um acto de 
"formação" em sentido lato, ao serviço do qual se coloca a avaliação quando se toma 
formativa, qualquer avaliação dos alunos é, ao mesmo tempo, avaliação das acções de 



formação realizadas pelo professor. Posto isto, deveria ficar claro, a partir daí, que uma 
avaliação de um aluno de que o professor não retire nenhum ensinamento para si próprio, e 
que não seja seguida de nenhuma modificação na prática pedagógica, não tem qualquer 
sentido - salvo, bem entendido, se deixarmos de estar em situação de formação. 

Em segundo lugar, ainda recentemente foi lamentado o facto de subsistir um grande 
mal-estar "sobre o que constituiria as características ou as regras elementares" de um 
método de avaliação das acções de formação. Se pudéssemos contribuir para dissipar as 
"c~nfusões"~ que marcam as práticas actuais, mataríamos, pois, dois coelhos com uma 
cajadada. 

Consideremos um grupo de formadores que organiza um estágio, ou um professor que 
prepara uma série de sequências ou um módulo, e desejosos de prever um dispositivo ade- 
quado a servir a avaliação do seu trabalho. Que "disposições" deverão tomar? 

Formalmente, podemos dizer que deverão dar respostas precisas às quectões fulcrais do 
espaço dos "problemas técnicos": O quê? Quando? Para quem? Como (com que)? Mas 
toda a dificuldade está aí. Podemos tratar, em primeiro lugar, a questão: "O quê?" Por que é 
que nos vamos interessar? É claro que isso depende ... De quê? Primeiro que tudo, da razão 
pela qual julgamos pertinente avaliar, e que constitui o que designaremos por intenção 
dominante do pro-jecto de avaliar. Os "métodos" identificados por Stake correspondem 
assim a outras tantas diferentes intenções dominantes: 

Avalia-se: 

- para medir os progressos concluídos; 
-para estudar e aumentar a eficácia do corpo docente; 
- para melhor compreender os actores e as suas actividades; 
-para racionalizar as decisões quotidianas, etc. 

A intenção dominante pode oscilar entre o simples conhecimento (análise) ou a acção 
(gestão), entre o controlo e "a avaliação", entre o cálculo e a apreciação. Em tomo de cada 
uma destas intenções, que constituem a base do que denominaremos por modelo de ui~aliu- 
cão, poderá desenrolar-se um jogo particular. Descrevemos três grandes "jogos" - o do 
Especialista, o do Juiz e o do Filósofo - que correspondem assim a três modelos diferentes. 
Como se coloca, pois, em cada caso, a questão "O quê"? Como é que a escolha do modelo 
orienta o ângulo de recorte do objecto? 

- O  especialista, desejoso de medir o mais "objectivamente" possível, procurará 
desempenhos mensuráveis, e será levado a interessar-se, prioritariamente, pelos resul- 
tados dos alunos ou dos formandos, apreendidos através dos testes de tratamento 
numérico. Mas poderá também interessar-se pelos seus próprios resultados que serão 
"medidos", por exemplo. numa escala de avaliação de tipo igualmente numérico. I 

' J.-M. Barbier, L'éi.u/i<ariori t~nfi~rmutiori. op. rir., pp. 175 e 183. 1 



- O juiz, preocupado em apreciar o valor do seu trabalho em relação aos alvos predehi- 
dos, poderá, também ele, proceder de duas formas. Pode ir comparar a sua actividade 
pedagógica com um modelo ideal, o da "lição-tipo". É assim, notemo-lo, que funciona 
a maior parte das visitas feitas aos professores estagiários, ou as inspecções aos pro- 
fessores efectivos. O formador, ou o inspector, compara a prestação realizada com um 
modelo ideal de prestação pedagógica que fica, na maioria das vezes, não explicitada, 
atitude que não deixará de os pôr em grande perigo de deriva autoritarista. Ou, então, 
podem comparar-se os desempenhos dos alunos em relação aos desempenhos-alvo, 
para apreciar o valor da acção em função dos desvios constatados. 

- Ojlósofo, para compreender o que se passa e retirar a significação do trabalho realizado, 
estará atento aos signos - factos particulares, atitudes, incidentes, propósitos de uns e de 
outros - susceptíveis de revelarem tensões, sofrimento, ou então progressões, conquistas; 
quer dizer, susceptíveis de servirem de analisador da situação de aprendizagem. 

Vemos como tudo isto está ligado. Da "escolha" de um modelo de avaliação decorre 
não somente a perspectiva do recorte do objecto, mas também a escolha dos momentos, 
dos actores e dos instrumentos. O especialista, por exemplo, para calcular a eficácia da sua 
acção através dos resultados dos formandos, deverá submetê-los a duas séries de provas, 
antes e depois da sequência de formação. E estas provas deverão ser, se possível, testes 
(situações experimentais estandardizadas). O filósofo não tem nenhuma necessidade de 
uma instrumentação pesada. Só lhe é necessário prever os momentos precisos de recolha 
de informação. É por isso que, para ele, a questão dos dispositivos tem pouco interesse. 
Construímos um dispositivo em função do que desejamos ver. Um andaime só poderá 
importunar o intérprete que quer poder percorrer todo o estaleiro como entende e descobrir 
novos pontos de vista. 

Contudo, os projectos de avaliação ultrapassam, na maioria das vezes, estas grandes 
"filosofias". E isto por duas razões. A primeira é que o modelo de avaliação privilegiado é, 
de qualquer forma, um "misto", que articula intenções atinentes à actividade da própria 
avaliação (para que serve avaliar?) e as intenções respeitantes à sua prática social (para que 
serve a avaliação?). Cada modelo faz as suas escolhas, simultaneamente, a partir do 
funcionamento da actividade e da utilização dos seus produtos, como é visível nos quatro 
modelos que J.-M. de Ketele considerou como os mais significativos2: 

- o  de Tyler, centrado nos objectivos. Para Tyler, a meta essencial da avaliação é a de 
apreciar um desvio entre um desempenho observado e objectivos predeterminados. , ' Os objectivos são definidos pelos responsáveis da formação. Os avaliadores limitam-se / a observar os resultados por meio de instrumentos "preconstruidos~'. Os formandos 
submetem-se ao juízo final; 

Cf. J.-M. de Ketele. "L'évaluation du savoir-être", in L'évolution approche desrriptii,e ou prescriptive, Bnixeiles, 
De Boeck. pp. 187-197. 



- o  de Stufflebean~, para quem a meta essencial é a de produzir informação útil para 
quem decide (modelo CIPP, para uma avaliação global); 

- o  de Scriven, centrado no formando ou "consumidor". O avaliador tem a tarefa de 
apreciar o valor de uma estratégia de formação em relação às necessidades reais dos 
formandos. Ser-lhe-á necessário relacionar os efeitos da formação (análise dos efei- 
tos) com, por um lado, as necessidades pessoais do formando e, por outro, com as 
necessidades do "mercado" (análise das necessidades); 

- o  de Stake, centrado nas pessoas implicadas no processo de formação. A meta é a de 
produzir informação útil para a compreensão deste processo. Tratar-se-á, pois, de 
recolher o máximo de dados relativos aos diferentes "clientes", a fim de lhes permitir 
compreender melhor a sua acção e melhorá-la. 

Mas a construção do dispositivo depende do enfoque dado ao modelo de avaliação que 
se privilegia. Porque o projecto de avaliar põe também em jogo um modelo de funciona- 
mento da realidade avaliada. As informações a recolher serão diferentes consoante a ideia 
que eu faço do objecto avaliado, e de para que é que ele serve. Queremos, por exemplo, 
avaliar o sistema escolar. Antes de se descobrir os "termómetros", é preciso saber qual é a 
sua função dominante. A que é que ele se destina? 

-A produzir profissionais que possam inserir-se convenientemente num tecido socio- 
económico? 

- A produzir sujeitos cognoscientes, em tomo dos pólos de saber que constituem as dis- 
ciplinas? 

- A  produzir indivíduos felizes e "que se sintam bem na sua pele"? 
- A  produzir o maior número possível de diplomados? 

O modelo de funcionamento reflecte a ideia que o avaliador faz dos objectivos gerais 
do sistema, e é apenas em relação a estes objectivos que se poderá, concretamente, avaliar. 
E sem dúvida que as incertezas e as confusões na avaliação da escola não são mais que a 
outra face da sua indecisão quanto aos objectivos, e da ausência de consenso quanto a este 
assunto. Nestas condições, como poderia haver consenso sobre a didá~tica?~ Porque pode-se 
pôr a mesma questão para a actividade de formação. Para que é que ela serve? Guy Avanzini 
distingue dois grandes modelos de formação: 

- o  modelo FA (formação de adultos), segundo o qual a formação serve para "dar a um 
sujeito uma competência precisa que visa uma actividade determinada", seja por 
"reciclagem", ou aumento de competência, seja por "conversão", ou aquisição de 
competências novas; 

- o modelo FP (formação permanente), que privilegia a transformação da pessoa4. 

Cf. Guy Avanzini, "A propos de la didactique: i1 n'y a pas de "consensus". Bulletin Binet-Simon, 606,1, 1986. 
Guy Avanzini, Introduction aux sciences de I'éducation, Toulouse, Privat, 1987, p. 136. 



Na maior parte dos casos, propomo-nos avaliar os formandos. O que quer isto dizer? 
Tomaremos em consideração: 

- O futuro agente económico, de quem apreciaremos o valor profissional? 
- O aprendente, de quem "mediremos" as aquisições? 
- A pessoa, de quem nos esforçaremos por compreender o desenvolvimento? 

É certo que estes diferentes pontos de vista não são exclusivos. J.-M. Barbier mostrou 
que, em relação ao que se chama os "quadros ideológicos-teóricos de referência", podemos 
assinalar "sistemas de objectivos" que presidem ao funcionamento das instituições de 
formação5. 

Mas, mesmo que um modelo de funcionamento seja compósito e articule vários objecti- 
vos, isso não faz desaparecer, antes pelo contrário, a necessidade de saber o que esperáva- 
mos do objecto a avaliar para o podermos fazer. Um dispositivo só poderá ser construído 
com estes custos e, quanto mais se desejar ter um dispositivo preciso, mais necessidade 
haverá, por um lado, de se ser preciso na explicitação do modelo de avaliação, e, por outro, 
na do modelo de funcionamento do objecto avaliado. 

Este último trabalho conduzirá, em última instância, como acabámos de tomar 
consciência, a interrogarmo-nos sobre o nosso projecto de formação. Sem dúvida que as 
frnnlidades se arriscam a ser muito gerais para atribuir um peso real à construção do dispo- 
sitivo. Contudo, desde que o sistema de valores que dá sentido ao projecto seja suficiente- 
mente claro, esse sistema determinará, em parte, a natureza das informações a colher e, por 
conseguinte, das modalidades de recolha. Se nos propomos formar sujeitos autónomos, 
deveremos imaginar as circunstâncias nas quais esta autonomia poderá manifestar-se, e 
prever provas, testes ou situações, que permitam apreciá-la. Poderá ser necessário construir, 
como o fez Carl Rogers, um modelo da "pessoa funcionando em pleno"6, para fabricar, em 
função desse modelo, testes de desenvolvimento. A fortiori, será necessário levar em conta 
as intençóes dominantes de mudança em que se especificam, em relação a um modelo de 
formação, as principais modificações esperadas no fim da acção. 

Segundo G. Nunziati, por exemplo, para uma formação de professores, as mudanças 
poderiam situar-se em quatro eixos7: 

- os pontos de vista; 
- os conhecimentos; 
- as técnicas pedagógicas; 
- os comportamentos relacionais. 

' J.-M. Barbier, L'évaluation en formation, op. cit., p. 76. 
Carl Rogers. Lihei-répoui apprendir, Dunod, 1972. p. 278. 
' Georgette Nunziati. "Pour évduer une fom~ation", in Caliier de l'évaluation. no 2,  Évaluation des actionr de fomotion, 

Lea dossiers de Sèvres, p. 44. 



O que há de interessante a observar situa-se, por definição, ao nível das transformações 
desejadas. Além disso, é a partir da especificação. em termos operacionais. das mudanças 
esperadas que será possível definir objectivos deformaçáo, distinguindo eventualmente os 
objectivos da progressão, que vão avaliar o desenvolvimento para quem esses objectivos 
constituirão as metas temporárias, os objectivos de resultados a alcançar no fim da formação 
e os objectivos a longo prazo, que só serão atingidos quando o formando tiver deixado o 
lugar da formação e enfrentado directamente os problemas para os quais foi preparado. 

Assim, e com todo o rigor, o plano que permite ajustar os meios só pode ser traçado se 
se possuírem informações suficientemente explícitas sobre o duplo projecto de avaliar e de 
formar (fig. 9). Evidentemente. é talvez vão esperar poder explicitar cada um dos elementos 
que acabámos de descrever. Esperar saber tudo arriscar-nos-ia, de resto, a ficarmos conde- 
nados à impotência ou à paralisia. Mas, sem os eixos directores de um projecto de avaliação 
que tenha um mínimo de realidade, e de um projecto de formação que possua um mínimo 
de consistência, o dispositivo só poderá ser construído às cegas. No domínio da avaliação 
das acções de formação, a incerteza metodológica não é, na maioria das vezes, mais do que 
a expressão e o reflexo da imprecisão e da indeterminação das intenções, tanto no que 
respeita ao projecto de avaliar como ao de formafi. A segunda grande regra para construir 
um dispositivo é a de ser de maneira a precisar as suas intençóes. 

SEJAMOS CONCRETOS: REGULAE AD INSTRUMENTUM PARANDUM * 

Mas talvez estas considerações sejam ainda muito abstractas e possam, por conse- 
guinte, parecer insuficientemente operatórias. Não será já tempo de mostrar, concreta- 
mente, como se estabelece a ligação entre as intenções e os instrumentos? Resumamos. 

Um dispositivo de avaliação: 

- descreve e articula determinadas modalidades de recolha de informação; 
-prevê os níveis e os tipos de confrontação referentelreferido a realizar. 

Construir um dispositivo é, pois, organizar meios (instrumentos, actores) de acordo 
com um plano. que será estruturado em função: 

a) da natureza do projecto de avaliação. Em particular: 
- do modelo de avaliação privilegiado; 
- do modelo de funcionamento que domina a realidade avaliada; 

b) da natureza do projecto de formação: 
- finalidades gerais; 

R Cf. C. Hadji, "Élenients pour un modèle de I'articulation formation/évaluation", R6i.u~ française de pédagogie, 
nP 86, Janeiro de 1989. pp. 49-59. 
Em latim no original (N.T.). 
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- intenções dominantes de mudança; 
- modelo de formação privilegiado; 

c) particularidades concretas do sistema de formação no seio do qual o objecto de obser- 
vação será recortado. 

Os nossos professores elou formadores, que queiram construir um dispositivo ade- 
quado, poderão, pois, partir do instrumento seguinte, que funcionará como fio condutor. 

O repertório das operações enumeradas são "incontomáveis" neste sentido em que apenas 
se poderá trabalhar com rigor na condição de as cumprir, e de as cumprir a todas. Mas será 
preciso fazê-lo na ordem indicada? Não podenarnos começar directamente pelo "concreto", 
no ponto 3? Tentemos. 

Quando se trata de educação, de ensino elou de formação, queremos avaliar qualquer 
coisa que se inscreve no desenrolar do projecto. O plano de avaliação deverá, pois, ter em 
conta as particularidades do objecto nesse "desenrolar do projecto". Poderemos, de uma 
maneira geral, prever uma pluralidade de unidades de avaliação correspondentes às 
diferentes unidades e aos diferentes momentos da acção. Assim a dinâmica do projecto 
encadeia um certo número de fases-chave9: 

1. nascimento do projecto (recenseamento das necessidades, emergência da ideia, 
análise da situação, inventário dos recursos e actores); 

2. estruturação do projecto (formulação dos objectivos, escolha dos intervenientes, 
definição das acções, etc.); 

3. realização do projecto; 
4. análise dos resultados. 

Onde, quando e como o avaliador vai actuar? 
Pode considerar-se que é necessária uma avaliação final. Que resultados, então, ter em 

conta? Ter-se-ão de assinalar os objectivos e definir linhas de leitura dos "resultados" que 
lhe respondam em consonância, porque os objectivos especificam as modificações esperadas. 
Não poderemos, por isso, deixar de os assinalar. 

É preciso avaliar a realização? Sim, se queremos compreender o que se passou, com 
vista a uma acção ulterior mais eficaz (contexto de regulação). Não, se queremos simples- 
mente pronunciarmo-nos sobre a eficácia da acção, numa óptica de medida (filosofia do 
especialista). Nunca nos podemos deixar de interrogar sobre o nosso projecto de avaliação. 

Da mesma forma, a decisão de avaliar ou não o projecto em sentido restrito (orientações, 
finalidades, estratégia), assim como o plano de formação (objectivos e meios), depende da 

Sobre este assunto, poderíamos consultar a recolha de trabalhos realizados pelos participantes na Universidade de 
Verão de Autrans, Dispositifs et méthodes de formation a la conception et a I'évaluution des PAE, Université de 
Grenoble 11, Ministère de ltÉducation Nationale, 1988. 
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FIO CONDUTOR 
PARA 

CONSTRUIR UM DISPOSITIVO DE AVALIAÇÃO DE ACÇOES DE FORMAÇÃO 

Lista de operações incontomáveis 

1. Questionar-se sobre o seu projecto de avaliação 

Qual é a intenção dominante do projecto de avaliação: 
- Medir, apreciar, interpretar? 
- Controlar, regular, compreender? 

Que concepção dominante se tem da realidade avaliada? 
(que3tão: Para que serve?) 
Modelo de funcionamento privilegiado: 
- do ensino ou do sistema de formação; 
- do indivíduo em formação. 

2. Precisar o projecto de formação 

Finalidades 
que formas? 

Transformações desejadas 
que níveis? 

Tipo de expectativa fundamental em relação aos formandos 
- competências? 
- qualidades pessoais? 
- atitudes? 

3. Prever os procedimentos 

Determinar a informação útil 
-POR QUE é que nos vamos interessar (objecto)? 

Explicitar como é recolhida a informação útil 
-QUEM vai efectuar a recolha? 
-QUANDO? 
- por meio de QUE INSTRUMENTOS? 

Definir o quadro de interpretação dessa informação 



natureza do projecto de avaliação. Pode ser útil reflectir no valor do projecto antes da sua 
realização. interrogando-nos sobre a sua coerência interna, a forma como foram tomadas 
em consideração os condicionalismos externos, o seu aspecto realista, a sua "exequibili- 
dade", etc.lo, se temos a possibilidade de o modificar e se esta avaliação inicial se inscreve 
num contexto de regulação da acção. É sobretudo a intenção dominante que caracteriza o 
projecto de avaliação que se toma o farol que ilumina a construção de todo e qualquer dis- 
positivo. 

Concretamente, podemos proceder da forma seguinte: 

1. Estabelecer a lista dos momentos, das actividades, ou dos "elementos-chave" da 
dinâmica, ou do sistema a avaliar. 

2. Notar, em relação a cada um deles: 
- o tipo de informação a recolher; 
-as circunstâncias das recolhas de informação (intewenientes, momentos, instru- 

mentos). 

Mas vimos que a natureza das informações a recolher dependia do "tratamento" pre- , 
visto, ou, por outras palavras, daquilo a que essas informações são destinadas. Será. pois, 
necessário, para termos todas as oportunidades de construir um dispositivo completo e coe- 
rente, precisar, para cada elemento-chave que contribui para pôr de pé uma unidade de ava- 
liação, não somente: 

- os instrumentos a utilizar; 
- a natureza das informações a recolher; 

mas, ainda: 
- o  tipo de confronto previsto; 
- o "objectivo" do trabalho realizado no quadro desta unidade de avalia~ão. 

A título de exemplo, propomos o esquema de um dispositivo eventual para a avaliação 
de um estágio de formação de professores realizado na própria escola". Este esquema 
(fig. 10) não tem a pretensão de servir de norma ideal, mas ser somente um esboço que 
incita a não esquecer nada de importante. Ora, cada elemento do dispositivo só é impor- 
tante em relação a uma intenção central do projecto de avaliação (ter em conta, no 
esquema, a linha: com vista a). E o essencial, formalmente falando, é explicitar bem este 
projecto, contemplando, evidentemente, as particularidades concretas da situação donde 
decorre a decisão de avaliar. 

Por fim, para ajudar a determinar as unidades de avaliação que articulam o dispositivo. 
submetemos ao leitor uma lista dos principais objectos possíveis na avaliação das acções 

'O G. Nunziati descreve neste sentido oa critérios para dizer se um plano de formação é aceitável ("Pour évaluer une 
fomiation", art. cit., p. 47). 

' ' E ~ t e  esquema, tal conio o precedente, ilustra o artigo "Élements pour un modèle d'articulation formationléva- 
luation". 
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de formação. Esta lista foi construída tomando em consideração uma dupla distinção: 
processo (acção em funcionamento) - produto (conjunto de resultados), por um lado; e 
processo pedagógico (relações de face a face) - processo de formação (conjunto da 
dinâmica), por outro. Esta lista põe em evidência, entre outras coisas, que a avaliação de 
uma acção de formação não pode, em caso algum, reduzir-se só a avaliação do grau de 

I 

satisfação dos formandos com que nos contentamos, no entanto, ainda muitas vezes. 
Assim, a construção de um dispositivo pertinente é um trabalho que ultrapassa larga- 

mente a simples preparação "técnica" de procedimentos. É preciso não somente dispor de 
uma panóplia de instrumentos e de utensílios suficientemente ncos, mas ainda possuir o 
saber-fazer que permita utilizar o instrumento certo, no momento certo, para realizar a 
intenção da melhor forma, quer dizer, produzir informações úteis para conhecer, julgar ou 
interpretar; para regular a acção ou preparar as decisões; para nos podermos pronunciar 
sobre a realidade "julgada" e fazer o ponto da situação de forma eficaz. É por isso que este 
saber-fazer é mais que um estrito saber-fazer, que põe em jogo um saber-analisar (projec- 
tos) ou saber-explicitar (intenções). 

A primeira condição para construir um dispositivo pertinente é, pois, a de sabermos ter 
tempo para reflectir - como o soube fazer, no mito de ER, a alma de Ulisses -, para dizermos 
o que é que a situação exige, onde é que nos encontramos concretamente e o que temos de 
avaliar. Avaliar em função de quê? Tudo depende desta questão primordial. As regras do 
jogo são determinadas pela essência do jogo. A direcção correcta é sobretudo aquela que 
vai das intenções aos instrumentos. 
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1. O processo de formação 

O dispositivo (em sentido lato) 
- O projecto (coerência e rigor) 
- O plano (exequibilidade) 

Lugar e papel? 
em particular: os formadores Formação? 

Competências? 

Estatuto? 

O processo pedagógico 
(a acção propriamente dita) 

Escolha dos conteúdos 

Trabalho dos formadores 
Escolha das actividades e exercícios 

Funcionamento da acção 
Métodos de trabalho 
Técnicas de aninialão 
Dispositivo de avaliação 

2. Os efeitos da formação 

Efeitos pedagógicos (= resultados dos formandos) 
- aprendizagens realizadas 
- evoluções assinaláveis 
- ... satisfação dos formandos 

 efeito^ de formaçáo (= as suas consequências) 
- evolução das práticas 
- eficácia das práticas 



Para escolher e utilizar 
instrumentos adaptados 

o leitor que nos seguiu até agora interrogar-se-á, sem dúvida, sobre a necessidade de se 
dedicar um capítulo aos instrumentos. Se o instrumento não pode ser bem escolhido 
senão em referência a uma intenção dominante, não seria suficiente caracterizar essas 

intenções? Não se disse já como se deve garantir a escolha do instrumento. ao descreve- 
rem-se os principais "jogos" da avaliação e ao tentar-se determinar as regras que decorrem 
da sua "essência"? Que restará ainda fazer? 

Talvez interrogarmo-nos sobre a ou as funções reais do instrumento em avaliação. 
Porque afinal no que respeita a designar "objectos" de complexidade diferente. intervindo 
em momentos e em níveis diferentes, e para usos igualmente diferentes, o termo de instru- 
mento é ambíguo. Em sentido primeiro, um instrumento é um utensilio manual de trabalho ---_ - - 
que serve para agir sobre uma matéria para a trabalhar ou para a transformar. Em sentido 
lato, o instrumento é um utensílio que facilita uma práxis, que permite apreender as coisas 
(o microscópio, instrumento de observação) ou agir sobre elas (o psicodrama, instrumento 
terapêutico). Que género de instrumentos utiliza o avaliador? Quando se trata de avaliar os 
alunos, o instrumento, na maior parte das vezes, apresenta-se sob a forma de "temas" de-  
exercício ou de problemas com os quais os alunos serão confrontados. O problema - em 
sentido largo: situação que implica uma ou várias dificuldades que se pede ao aluno para 
enfrentar - é então ocasião para uma "prestação", que vai desencadear um comportamento, 
que será objecto de observação e de análise. Aquilo a que chamamos avaliação é, de facto, . i 
a observação-análise-interpretação deste comportamento, pelo que este trabalho pode, 



pois. pôr em jogo outros instrumentos de análise ou de interpretação. Uma tabela analítica 
desempenhará, precisamente, o papel de instrumento de análise, de um modelo de compe- 
tência cognitiva, de instrumento de interpretação. Da mesma forma, a avaliação das acções 
de formação levará à utilização de instrumentos em diferentes níveis. Utilizamos muitas 
vezes o questionário: por vezes, no final de uma sequência de formação ("a quente"); 
outras, algum tempo depois ("a frio"). O questionário é um instrumento de observação 
indirecta, que suscita a produção de um discurso. No primeiro caso (problema), o avaliado 
tinha de fazer qualquer coisa; no segundo caso (questionário), tem que dizer qualquer 
coisa. Mas o discurso deverá, por seu turno, ser analisado e interpretado. Será necessário, 
como sempre, passar da linguagem de observação para a da teoria, não sendo possível, 
aliás, "recolher" as observações senão num quadro de uma "teoria", quer dizer, de um 
modelo ou paradigma que orienta a acção do avaliador. Utilizaremos, por exemplo, uma 
técnica de análise de conteúdo para destacar a significação das respostas obtidas. Por fim, o 
juízo formulado deverá ser comunicado aos interessados, utilizando para isso uma pauta, 
ou uma caderneta, ou então a redacção de um relatório sucinto. Pauta, caderneta, relatórios 
são instrumentos que servem para comunicar a avaliação. Uma primeira conclusão é, pois, 
a de que não há um instrumento de ailaliação, como há ferramentas específicas para o 
trabalho de madeira ou ferro. O avaliador não dispõe de instrumentos que lhe pertençam, e 
cuja utilização lhe garanta o sucesso na sua tarefa. Como assinala J.-M. Barbier, é por isso 
que "a quase totalidade das técnicas, instrumentos, procedimentos utilizáveis no domínio 
das ciências sociais são-no igualmente num processo de avaliação"1. 

Há apenas instrumentos que podem servir para a avaliação, seja para produzir obser- 
vações, seja para as analisar e interpretar, seja para comunicar o juízo formulado. 

PARA A CONSTITUIÇÃO DE UMA PANÓPLIA? 

Nestas condições, que sentido pode ter um estudo separado dos instrumentos? Uma pri- 
meira utilidade seria a de permitir ao profissional do terreno a constituição de uma panóplia. 
A partir deste ponto de vista, descrevemos algures alguns instrumentos que podem servir 
para a avaliação das acções de formação. Tomando como fio condutor, por um lado, o eixo 
temporal, no qual podemos distinguir cinco momentos privilegiados para a recolha de obser- 
vações, e, por outro, um eixo tipológico, obtém-se um quadro cujas casas vazias, que indicam 
espaços a preencher na panóplia são outros tantos apelos à criatividade dos avaliadores2. Mas 
como não poderíamos pretender atingir a exaustividade, e visto que não pensamos que 
a posse de instrumentos seja um fim em si, não proporíamos aqui a constituição de uma 
panóplia, mas somente a procura dos princípios de organização de uma colecção dessas. 

J.-M. Barbier. L'évaluation en formation, op. cit., p. 216. 
C. Hadji. Cuide méthodologique pour l'évaluation des a<.rions de formation, Grenoble, CRDP, Dezembro de 
1987. p. 38. 



O importante é dispor de um quadro ordenado, de saber quais são os principaiicompar- 
timentos da caixa de ferramentas. Podemos, então, considerar vários sistemas de ordenação. 

De acordo com a lógica da nossa análise, que privilegiou as "filosofias" da avaliação, 
poderíamos imaginar três grandes caixas. 

A do especialista, que conteria: 
-um manual de realização da metodologia experimental, visto que uma das principais 

ambições do especialista é a de estimar a eficácia diferencial de um "tratamento" 
pedagógico; 

-uma bateria de testes ou, em qualquer caso, de provas normativas, destinadas a 
situarem "objectivamente" os desempenhos. De uma forma geral, o especialista 

I 
utilizará instrumentos que permitam suscitar e "medir" desempenhos. 

A caixa do juiz conteria duas grandes categorias de instrumentos: 
- referenciais de objectivos (conjunto de objectivos organizados, por exemplo, 

segundo uma lógica taxinómica), e objectivos operacionalizados (as metas caracte- 
rísticas dos diferentes programas); 

-provas de posicionamento, que permitirão apreciar o desvio em relação a cada uma 
dessas metas. 

Por fim, a caixa dofilósofo, que seria a menos guarnecida. 

Alguns utensílios de análise e sobretudo um léxico em via de elaboração, visto que a 
tarefa em que o filósofo se empenha é a de traduzir, quer dizer, a de construir um texto que 
tome inteligível a realidade observada. 

Mas o especialista pode ter necessidade de um modelo da competência cognitiva para dar 
sentido às suas "medições"; o juiz será obrigado a utilizar escalas de medida para apreciar o 
desvio em relação ao alvo pretendido; o intérprete não poderá fazer fé em qualquer dado 
quantitativo, etc. Não há assim nenhum instrumento para uso exclusivo seja de quem for. 

É por isso que poderíamos pensar também em utilizar como princípio organizador da 
panóplia o primeiro quadro de funções para onde nos levou a exploração do espaço de uso 
social da avaliação. Poderíamos distinguir: 

- instrumentos destinados a orientação dos alunos ou dos formandos: testes de aptidão; 
baterias de provas preditivas, etc. No domínio da aprendizagem da leitura, poder-se-á 
utilizar por exemplo a bateria que comporta oito provas proposta por A. Inizan3; 

- instrumentos destinados a facilitar a regulação das aprendizagens. O avaliador terá 
assim necessidade de instrumentos de utilização simples, ou de instrumentos construí- 
dos "por medida". Se se quer realizar, em particular, uma regulação interactiva, não se 
poderá recorrer a uma instrumentação pesada, que impediria de reagir depressa e de 

André Inizan, Le temps d'apprendre a lire. Paris, Colin-Bourrelier, 1967. 



Quadro 8 
Funções e estratégias da avaliação no ensino 

I ESTRAT~GIh I (condições de aprendizagem) I (processos de aprendizagem) I (resultado da aprendizagem) I 

OBJECTIVOS 

Prever as dificuldades prová- 
veis da aprendizagem 

de formação ou de aprendi- 
* Pilotm e optimizar o processo de aquisifão 

zagem I 1  - -  

com vista a 

• Escolher entre diversas vias 

OBJECTOS 
(traços visados) 

Compreender o percurso do aluno 

Descobrir a origem das dificuldades 

Caractedsticas estáveis do 
aluno 
"Aptidões" 
Motivações 
Capacidades e competências 
já dominadas 

Verificar que os objectivos 
estão atingidos 

Apreciar o grau de obtenção dos objectivos 
Dedapópicos 

Estratégias e dificuldades de aprendizagem 

Modos de funcionamento do aluno 

' esse social- 
mente 

TIPOS DE PROVAS 

Competência global e terminal 

Saber-fazer significativo 

Tarefas globais e socialmente 
significativas 
Problemas "típicos" 

Provas normativas 
(estandardizadas) 

Instrumento construído "por medida" 
Provas: - individuais 

- clínicas 
- orais 

e provas de auto-avaliação e de autocorrec- 
ção; entrevistas, etc. 

I 
Exercícios "probatórios" 
Confronto com um problema 
significativo da con~petência 
típico 1 visada 

(ex.: ditado) 

Provas criteriais 

Fonte: Jean Cardinet, Ohjectifi <;clircatifs r? éi.aluation individualisée. Neuchitel, IRDP, Março de 1977. 

INSTRUMENTOS 
APROPRIADOS 

Testes de aptidão 
Baterias de provas preditivas 



inscrcver a reacção na'dinâmica da situação pedagógica. A entrevista "clínica", ou, 
melhor, "crítica". de tipo piagetiano, pode então revelar-se o instrumento adequado-'; 

-instrun~entos de cert~jicaçáo, que serão, na maior parte das vezes, provas "probató- 
rias", centradas em tarefas significativas de um ponto de vista social. Para o domínio 
da ortografia, o ditado poderia ser uma prova apropriada. 

A partir das análises efectuadas por Jean Cardinet5, podem ser gizadas as estratégias a 
realizar relativamente a cada função, precisando os objectivos específicos, os "objectos" a 
ter em conta (os traços visados), o tipo de prova e os instrumentos apropriados (quadro 8). 

Na medida em que as práticas da avaliação preditiva, formativa e sumativa se organizam 
no essencial em tomo destas três grandes funções, o problema dos instrumentos apropriados 
a cada uma dessas facetas por-se-á em termos semelhantes e receberá, pois. uma resposta da 
mesma natureza. 

Não há nenhum instrumento que não pertença à avaliação formativa. Certamente 
que qualquer instrumento que permita, por exeniplo, compreender e gerir os erros dos 
alunos será bem-vindo. Mas, mesmo neste caso, a "virtude" formativa não está no 
instrumento, mas sim, se assim se pode dizer, no uso que dele fazemos, na utilização 
das informações produzidas graças a ele. O que é formativo é a decisão de pôr a avaliação 
ao serviço de uma progressão do aluno e de procurar todos os meios susceptíveis de 
agir nesse sentido. 

UMA OUTRA ABORDAGEM: 
INSTRUMENTOS E FUNÇOES DO INSTRUMENTO NA ACTIVIDADE DIDÁCTICA 

Esta última nota pode sugerir-nos uma outra abordagem à questão dos instrumentos. 
Visto não haver, a despeito do facto de alguns instrumentos parecerem mais bem adaptados 
a determinada intenção dominante ou a determinada função, nenhum instrumento que esteja 
por essência ligado a uma forma ou a uma prática de avaliação, não podenanios deixar de 
questionar quais são os instrumentos que serviriam para tal ou tal fim, e passarmo-nos a 
questionar sobre as funções possíveis para os instrumentos de que dispomos? Poderíamos 
deixar de ordenar os instrumentos "com vista a", e vermos primeiro de que tipos de instru- 
mentos dispomos para servir a avaliação, a fim de sabermos, de qualquer modo, qual é a 
"ordem" por que poderemos efectuar as escolhas. Antes de mais, e ainda que esta distinção 
possa ser considerada, de uma certa forma. artificial. parece possível separar: 

os instrilmentos de ohsewagáo, cuja função é a de permitir levantar informações 
sobre a actividade do aprendente, porque 

Cf. Conatantin Xypns, Jeati Piagei. évolution er permanente, L'école et la famille, Dossiers d'éducation, supplé- 
ment nP 10, 15 de Junho de 1982. 
J. Cardinet, Ohjectifs er évaliiation individualisée, IRDP. Neuchâtel. Março de 1977. 



-. aos instrumentos de observação em sentido restrito, ou instrumentos de observação 
directa (grelhas, sistemas de categorias, escalas de avaliação), 

-juntam-se instrumentos de observação indirecta, ou de entrevista, que suscitam a 
produção do discurso (questionário, guia de entrevista, etc.); 

os instrumentos de prestação, cuja função é a de provocar uma actividade que dará 
lugar à observação. Entram nesta categoria: as provas de exame, os testes, as situa- 
ções-problema. 

Esta última categoria levanta duas observações. 

a) Não só porque não há nenhum instrumento que esteja realmente especializado do 
ponto de vista da avaliação, mas também porque todos os instrumentos que servem 
para provocar actividades tanto são instrumentos de aprendizagem como de avaliação. 
Está nisso, talvez, a intuição fundadora da avaliação formativa (e formadora): uma 
mesma situação-problema pode, ao mesmo tempo, servir para a aprendizagem e para 
a sua avaliação. Aqui, juntam-se a teoria da aprendizagem e a teoria da avaliação. 
Numa perspectiva construtivista (o sujeito que aprende é o "motor" central do seu 
próprio desenvolvimento, e a aprendizagem traduz-se aí por uma complexificação 
crescente da sua estrutura cognitiva6), a dinâmica da aprendizagem pode ser represen- 
tada pela figura 11. 

Figura 11 
A dinâmica (ou "dramática") d a  aprendizagem 

PROJECTO REESTRUTURAÇÃO INTERNA 
Modificação da estrutura cognitiva ror> DESESTABILIZAÇÃO 

RUPTURA E f 
PRÈSSAO DO DESEQUIL~BRIO -) SUPERAÇÃO h 

MEIO .--- 
REESTRUTURAÇAO EXTERNA 
Novos modos de interacção com o 
meio 

PESQUISA 
OBSTÁCULOS HESITAÇÃO SALTO 

(REGRESSÃO?) 

Conjunto organizado de processos operatórios e de conceitos que define "o estado intelectual" de um sujeito num 
dado momento. 



O sujeito aprende quando é confrontado com uma situação que vai exigir a construção 
de um novo modelo de comportamento, quando o sistema de respostas já construído não 
permite superar o obstáculo. É por isso que toda a aprendizagem implica um tempo de 
desestabilização, com o risco, para o sujeito, de paralisia ou regressão. Qualquer aprendi- 
zagem é uma aventura cuja saída feliz é problemática, porque se tem de ser capaz de 
suportar o pôr-se em questão e o levantar da dúvida, sem os quais não há progressão. 

Uma tal concepção da aprendizagem faz da procura de situações-problema adequadas o 
meio essencial de uma pedagogia de ajuda. Com efeito. na acção didáctica, que pode ser 
definida como a arte de organizar as circunstâncias (tal é o nosso modelo de actividade 
didáctica), o papel principal do professor/formador é o de organizar a pressão da aprendi- 
zagem jogando com as variáveis de comando da situação7. Ultrapassa-se então o duplo 
risco de fomalismo e do esboroamento característicos da pedagogia por objectivos ao pro- 
curar-se, para cada grande objectivo pedagógico, o obstáculo significativo que o apren- 
dente deverá transpor e a tarefa centrada nesse obstáculo8. 

f f t 
CONSTRUÇÃO DE NOVOS MODELOS 

DE COMPORTAMENTO 

Neste contexto, avaliar significa tentar saber se, nessa ocasião, o trabalho pedagógico 
deu os seus frutos, se a competência necessária para transpor o obstáculo foi bem construída. 
Como sabê-lo? Confrontando-se o sujeito com uma situação-problema do mesmo tipo. É 
por isso que, ao fim e ao cabo, não há verdadeiramente problema de avaliação e a principal 
competência que o avaliador deve adquirir não é nem a de saber construir um questionário 
ou qualquer instrumento deste género, nem a de criar dispositivos complicados, nem 
mesmo a de construir um modelo refinado do funcionamento cognitivo, mas a de saber 
imaginar e realizar situações-problema adequadas. Competência pedagógica, antes de ser 
competência de avaliador. Competência que exige um trabalho de reflexão sobre a essência 
da disciplina ensinada, e um esforço constante de atenção as capacidades e ao saber-fazer 
efectivamente dominados pelos alunos e pelos formandos (avaliação diagnóstica ou 
"identificação"). 

+ DE APRENDIZAGEM 
t- 

- I 
PRESSÃO SITUAÇÃO-PROBLEMA 

Para uma apresentação detalhada desta concepção, poder-se-á consultar o trabalho do "Groupe Maths-EPS Trans- 
disciplinarité": Pour urte approche transdisciplir~aire d ~ r  processus ensei,~nenientIapprentis.~a,~e. Publications de 
I'IFM, Universiié Grenoble 1, nP 21, Junho de 1987 (BP 68 38042, Saint-Martin-d'Hères Cedex). 
Cf. Philippe Meirieu, "Guide méthodologique pour I'élaboration d'une situation-problème", in Apprendre oui, 
niais commcnt, 4? ed., Paris. ESF, 1989. 

I I I 
d 

TAREFA < >  OBSTÁCULO 



b) Porque a posse de instrumentos de "prestação" não suprime o problema da obser- 
vação dos comportamentos. E é esta toda a ambiguidade do exame. O que é que 
observamos? Limitamo-nos em geral a inferir, a partir de marcas escritas (o exer- 
cício), para concluir da existência ou não das competências visadas. Quando o 
obstáculo é visível (reparar uma torneira ou um motor), esta inferência tem boas 
hipóteses de ser fundamentada. Se o motor voltar a trabalhar. podemos supor, sem 
corrermos grande risco de errar, que o aprendiz adquiriu uma competência de 
mecânico. Mas quando o obstáculo é de ordem cognitiva? Já vimos que uma 
resposta certa não é um sinal certo de sucesso e que uma resposta errada não é um 
indicador de insucesso. Como a competência não é nunca, neste caso, directa- 
mente observável, será necessário fazer outras observações que poderiam servir 
como índices complementares, seja analisando os rascunhos, seja interrogando o 
aluno examinado sobre as suas dificuldades, sobre os procedimentos realizados, 
etc. O princípio director seria aqui que não basta nunca registar um resultado, e 
isso tanto menos quanto queremos ajudar o autor do "desempenho" a progredir. 
O instrumento de avaliação formativa mais adequado seria, neste sentido, um 
instrumento que permitisse dialogar com o aprendente enquanto este efectua a sua 
aprendizagem. Mas um professor experiente terá mesmo necessidade de usar 
instrumentos para fazer isso? 

É por isso que nos propomos considerar de uma segunda forma os instrumentos, 
segundo o seu papel no processo de ensino ou formação/avaliação, cuja unidade nos parece 
cada vez mais inegável. Distinguiremos deste ponto de vista: 

- instrumentos ou meios de recolha de informação; 
- instrumentos de trabalho ou de ajuda ao trabalho do aprendente; 
- instrumentos de comunicação social dos resultados da avaliação. 

1. Os instrumentos que servem para recolher obseri~açóes são, pois, os que concorrem 
mais directamente para a produção de informação para a avaliação. É talvez neste domí- 
nio que estamos, neste momento, mais desprovidos. Paradoxalmente, teremos de lamentar 
este facto? A realização de um instrumento pesado arriscar-se-ia, como vimos, a tomar-se 
incompatível com uma regulação imediata. Deveremos para tanto contentarmo-nos com a 
intuição9? Em qualquer instrumento de observação, que é o fruto de observações anteriores, 
há um caminho possível, para cada um, da intuição à instrumentação, como o ilustra, no 
domínio da observação da leitura da criança, um trabalho efectuado no quadro de um 
estudo em Ciências da Educação na Universidade Lyon 11. A autora, Emmanuelle Plazy, 
depois de ter assinalado a vontade de construir a sua análise, a pariir da observação atenta 
do comportamento dos seus alunos, principiantes na aprendizagem da leitura, pôde 

Linda Allal, "Évaluation formative: entre I'intuition et I'instmmentation", Mesure et évaluation en éducation, 
5(6). 1983, pp. 37-57, 



diferençar três grandes "caminhos" ou "percursos" de descoberta utilizados pelas crianças 
da primária: 

- o  primeiro. baseado na imagem, no contexto, e no sentido da imagem; 
- o segundo, no estudo das analogias entre as palavras ou partes das palavras; 
- o terceiro, no estudo da correspondência grafofonémica. 

Estes resultados permitem construir uma grelha particularmente útil para a observação 
das estratégias de aprendizagem da leitura concretamente realizadas pelas criançaslO. 

Existem, no entanto, instrumentos cuja construção exigiu menos esforços preliminares 
de observação e de análise, e que contudo podem fornecer informações preciosas. Assim, 
segundo o modelo dos testes de resposta fechada, um exercício lacunar que convida a 
encontrar as palavras ausentes e que se fundamenta em considerações de forma e de sentido 
(tarefa: preencher as casas vazias; obstáculo: coordenar índices de forma e de sentido 
articulando uma estrutura de superfície - forma - e uma estrutura profunda - sentido) 
poderá fornecer conhecimentos úteis se pedirmos aos alunos, por um lado, para utilizarem 
uma cor diferente durante um período de cinco minutos, para precisarem com um número a 
ordem das palavras descobertas, para assinalarem com um círculo a expressão que os levou 
a adivinhar uma palavra e a ligá-la a esta com uma seta, e para não apagarem nada; e, por 
outro, para fornecerem, após o exercício, algumas indicações simples, tais como: 

- eu primeiro procurei a primeira palavra da primeira linha; 
-eu primeiro tentei ler tudo, etc. 

Nestas condições, com poucos meios, poder-se-á dispor de informações eventuais sobre 
os procedimentos utilizados. sobre a gestão do tempo e sobre as modalidades de correcção 
de erros. Basta muitas vezes muito poucas coisas para tomar um exercício tradicional 
numa situação com forte valor informativo. Uma única questão, muito simples (como é 
que encontraste?) pode constituir um bom instrumento de observação indirecta. 

Por fim, fazendo um esforço para formalizarem as suas próprias regras e critérios de 
produção e de juízo, os professores poderão levar os aprendentes a beneficiarem de instru- 
mentos de auto-análise e de auto-avaliação particularmente eficazes. Philippe Meirieu 
propõe assim aos seus alunos uma "grelha de releitura e de avaliação da memória" que os 
convida a interrogarem-se sobre a arquitectura de conjunto do documento, sobre os seus 
diferentes elementos e sobre a escrita. Mas tais instrumentos são também já instrumentos 
de ajuda a produção. 

2. Podem ser considerados como instrumentos de ajuda ao trabalho do aprendente, por 
um lado, todos os instrumentos "de avaliação" susceptíveis de ajudarem os alunos a ver 
melhor o que se espera deles, e de contribuírem deste modo para a sua progressão, assim 

'O Emmnnuelle Plazy, Pour une pédaqoqie différenciée en lecture en cours préparatoire, Mémoire de maitrise en 
Science, de ~'Éducation, Universite Lumière-Lyon 11, Junho de 1988. 



como todas as provas que, como já deixámos expresso mais acima, podem servir simu L 
neamente para a aprendizagem e para a sua avaliação. A tarefa centrada num obstáculo a 
transpor é a oportunidade dada ao aluno para construir uma competência ao defrontar-se 
com uma situação-problema (problemática didáctica). É também uma oportunidade dada 
ao professor, facilitador da aprendizagem, para recolher informações sobre o trabalho 
realizado pelo aprendente e sobre as suas modalidades concretas de funcionamento (proble- 
mática da avaliação formativa "diagnóstica"). Para servir este duplo objectivo, a ficha de 
trabalho, documento escrito fornecido ao aluno, mencionará: 

- o objectivo pedagógico (competência necessária para transpor um determinado 
obstáculo); 

- a  tarefa concreta a efectuar (situação-problema, com a qual supomos que criará a 
oportunidade de construir a competência pretendida). A tarefa está assim sempre 
ligada a um objectivo; 

- as condições de realização: tempo concedido, documentos utilizáveis, ajuda possível, 
formas prescritas, etc.; 

-os critérios de avaliação (sinais com os quais se reconhecerá que a tarefa está "cum- 
prida"). 

A título de exemplo, eis a primeira ficha de trabalho distribuída durante um estágio de 
formação de professores em avaliação formativa (p. 171). 

AO "encarnar" o objectivo numa tarefa, este instrumento permite que o aprendente 
tenha uma representação concreta do que dele se espera. Assim se compreende por que 
motivo "a avaliação formadora" toma a análise da tarefa como um método privilegiado. O 
trabalho prévio de análise que o professor realiza para construir a ficha da tarefa proposta 
pode também ser efectuado pelo aprendente, desde que tenha ao seu dispor produtos já rea- 
lizados. Isto é, pois, pelo menos possível em relação às tarefas escolares tradicionais para 
as quais já possuímos séries de trabalhos anteriores. Um estudo de dissertações, de resumos 
de texto, de textos narrativos, etc., permitirá que os alunos, sob a orientação do professor, 
destaquem e definam os critérios que correspondem a duas categorias distintas: 

- a  dos critérios de realização, que definem as diferentes operações a cumprir para 
efectuar a tarefa; 

- a dos critérios de sucesso, que exprimem para cada critério de realização um nível de 
exigência, e que descrevem os sinais nos quais se reconhece o sucesso. 

Assim, os alunos poderão apropriar-se das normas de produção e de juízo dos produtos 
escolares ao construírem a "carta de estudo" que define a relação, para cada tarefa, entre 
essas normas e os juízos, e lhes servirá de guia para a sua própria actividade. 

3. Uma das hipóteses nas quais se fundamenta a ideia da avaliação formadora é a de 
que o aluno aprende tanto melhor quanto mais se tomar autónomo. A representação dos 
fins e a apropriação dos critérios são, simultaneamente, os instrumentos e a marca de uma 
conquista da autonomia. Não seria também necessário encararmos sob o mesmo ponto de 



FICHA DE TAREFA N? 1 

Ser capaz de se situar pessoalmente em relação ao nome de estágio e de dar a conhecer 
aos outros participantes as suas expectativas quanto a avaliação. 

- - . .--- 
TAREFA 

b Realizar um desenho que represente o formando em relação à problemática da 
avaliação. 

& 

Condiçoes de realização: 

O formando dispõe de quinze minutos para, com caneta de feltro, realizar, numa folha 
grande de papel, um desenho para ser afixado. 

Deverá fazer, em seguida, perante o grupo, o comentário oral do desenho. 

Critérios de realização: 

A qualidade gráfica não será tida em conta. . 

Será obrigatório apresentar figuras no desenho (é possível uma representação simbólica). 

A linguagem escrita está proibida (não pode haver palavras nem frases). 

Deve haver coerência entre o desenho e o comentário que for feito a partir dele. 



vista os instrrrmentos ciqafirnçáo é a de exprimir c de transcrever os resultados da avalia- 
çáo? Trata-se. ainda, de dar ao aluno informações de que ele possa apropriar-se para as 
utilizar na auto-regulação das suas aprendizagens. A mais radical insuficiência de uma nota 
bruta é sem dúvida a de nada dizer de concreto ao aluno, para além de uma indicação de 
ordem em relação aos outros alunos. Ora, se é necessário falar verdade - ser "objectivo", 
quer dizer não deformar ou falsear a realidade observada -, é talvez ainda mais importante 
falar com utilidade. Isto significa, por um lado, falar para ser entendido, para comunicar 
verdadeiramente, e, por outro, produzir um discurso que se torne, para o outro, num instru- 
mento de desenvolvimento. E, se o jogo da comunicação social se expõe aos perigos que 
assinalámos, a sua existência, tem, no entanto, o mérito de recordar que, na sua dimensão 
inapagável de discurso pronunciado sobre um objecto, a avaliação não tem razão de ser se 
não disser alguma coisa que possa ser compreendida por aquele que é avaliado. As tradi- 
cionais pautas de notas ou cadernetas escolares são, deste ponto de vista, ineficazes. A partir 
do momento em que sabemos o que pretendemos medir, apreciar ou compreender. quer 
dizer, em que definimos objectivos, capacidades, operações mentais, e precisamos níveis 
taxinómicos, podemos substituí-10s com vantagem por instrumentos simples e práticos, tais 
como as grelhas que cruzam competências pretendidas e níveis de exigência ou de sucesso 
a), ou então ~b~iectivos e operações mentais b). 

PARA UTILIZAR UM INSTRUMENTO DE 77PO A) 

Exemplos de "competências": nP 1: conhecimento do curso; nP 2: compreensão e assi- 
milação das noções; nP 3: utilização dos conhecimentos; nP 4: resolução de problemas. 

Níveis possíveis: Objectivos muito raramente atingidos (1) 
muito irreguliirmente atingidos (2) 
frequentemente atingidos (3) 
sempre atingidos (4); 

ou, então: 
(I) num caso conhecido, 
(2) num caso semelhante, 
(3) numa situação nova, mas imposta, 
(4) numa situação de autonomial1. 

O exemplo de instrumentos de tipo (b) que propomos entrecruza, por um lado, objectivos 
gerais e "operações mentais": conhecimentos e saber-fazer: conhecimento (c); saber-fazer 
teórico (St); saber-fazer experimental (Sx); e, por outro, organizaçào de um raciocínio: 
observar e analisar (RI); elaborar uma solução (R2); produzir um juízo crítico (R3). 

' ' Encontraremos numerosos exemplos de inimimentos deste tipo na obra de M. Fauquet et al., Péda~ogiepar objectifs. 
Éi crllrorlori-rérimtiori. CNDP-CRDP d3Arriiens, Junho de 1985 



Instrumento (a) 

COMPETÊNCIAS 

COMPETÊNCIA 

1 

2 

3 

n 

Instmmento (b) 

Nível 
1 

pppp 

Nível 
2 

Nível 
3 

Nível 
4 



Os objectivos gerais não são definidos, porque são determinados em função dos con- 
teúdos e do nível da turma. Isto poderia significar para um professor de ciências físicas: 

- ser capaz de observar uma experiência; 
- escrever a equação resultante de uma reacção química; 
-determinar o funcionamento de um circuito eléctrico apresentado em esquema com 

todas as suas componentes. 

Os números de 1 a 24 correspondem a possíveis objectivos operacionais, previamente 
descritos num referencial. Cada vez que se efectuar uma tentativa de validação de um 
objectivo (em confronto com uma tarefa), marca-se com um círculo o número correspon- 
dente. Se o objectivo for validado, escurece-se o número. Este sistema12 permite obter em 
qualquer momento, graças a esta ficha-memorando, uma nota cu-10 sentido é muito claro, 
visto que indica um nível de sucesso, sempre actualizado. Basta relacionar o número de 
sucessos em relação ao número de ensaios. Isto é apenas um exemplo que permite compre- 
ender como fazer da nota um elemento útil de comunicação. 

Assim a investigação sobre o instrumento adaptado terá não só confirmado que não há 
escolhas pertinentes senão em relação às intenções, mas também posto em evidência três 
exigências que o formador-avaliador deve satisfazer, se quiser trabalhar de forma útil. Do 
ponto de vista dos instrumentos, o dispositivo de avaliação deverá especificar: 

- o  que desencadeará o comportamento significativo que será observado, quer dizer, a 
situação-problema, centrada num obstáculo; 

- o  que permitirá recolher informações: o instrumento ou a técnica de observação, 
directa ou indirecta; 

- o que permitirá transcrever e comunicar a avaliação efectuada. 

São estas as três principais funções dos instrumentos de informação: desencadear, 
observar, comunicar. A situação-problema está na base de todo o processo. Daí decorrem 
algumas regras para uma instrumentação eficaz. 

1. Procurar tarefas que correspondam aos comportamentos significativos da disciplina 
ensinada, e que estão centradas em obstáculos específicos, que exigem a realização 
das competências visadas pela disciplina. 

2. Constniir ou, melhor, levar os aprendentes a construírem, para cada uma delas, uma 
ficha de trabalho que clarifique o que se espera concretamente deles, ao mesmo 
tempo que lhes servirá de guia de aprendizagem. 

3. Determinar as modalidades concretas da observação que será efectuada. 
4. Construir instrumentos susceptíveis de comunicarem da forma mais clara possível 

aos interessados as respostas dadas às questões que orientaram a avaliação. 

12 Instmmento e sistema de notação realizado por Guy Robardet, professor de Ciências Físicas no liceu Pablo Neruda 
de Saint-Martin-d'Hères. 







Em resposta a algumas questões 

N unca é fácil concluir. A conclusão marca o fim de um percurso. Ora, o trabalho que 
se finaliza não tem interesse se não permitir que o leitor avance, e com um passo 
mais seguro. 

Consideramos, pois, que é chegado o momento de, de qualquer modo, avaliar o trabalho 
efectuado. Posicionemo-nos para ver o caminho percorrido. Para Stufflebeam, o critério 
último do valor de um estudo da avaliação é o seu efeito sobre a prática quotidiana', mas é 
necessário esperar para conhecer esse efeito. É por isso que, mesmo correndo o risco de 
desagradar a este autor, consideramos que o modelo, apesar de "antigo", de Tyler nos 
oferece aqui um quadro operatório: teremos atingido os nossos objectivos? 

Queríamos trazer elementos de resposta a duas questões principais, assim como a 
algumas outras que lhes estavam ligadas. Em definitivo, a nossa reflexão foi atravessada, 
de forma explícita ou implícita, por seis grandes interrogações: 

1) 0 que é avaliar? 

2) Por que avaliamos? 

3) Que uso fazemos dos produtos da avaliação? 

4) A que perigos se expõe o avaliador? 
. * 

5) Quais são as qualidades e competências do bom avaliador? 

6) Quais são as principais regras do jogo? 

E o que é que, na verdade, aprendemos em relação a cada uma delas? 

L'éi,rrluation en tducation et laprise de décision, présentation, op. cit., p. XXVIII. 



O QC'E É AVALIAR? 

A invegtigação do que há, de essencial, no acto de avaliar levou-nos a considerar esse 
acto como um juízo através do qual nos pronunciamos sobre uma dada realidade, ao arti- 
cularmos uma certa ideia ou representação daquilo que deveria ser, e um conjunto de 
dados factuais respeitantes a esta realidade. O avaliador não é assim nem um simples 
ob\er\ador que diz como são as coisas, nem um simples prescritor que diz como elas 
deveriam ser, mas um mediador que estabelece a ligação entre um e outro. Quer se trate 
de uma presença, de controlar uma "trajectória", de situar um organismo ou um indivíduo 
em evolução, de julgar o valor de um dispositivo, de compreender a significação de uma 
situação, o avaliador tem necessidade de uma grelha de referência que lhe permita ler e 
dizer a realidade. Porque estabelecer a relação, para falarmos como Frank Smith2, entre 
uma estrutura de superfície (o referido) e uma estrutura profunda (o referente), não é 
apenas o meio pelo qual produzimos o juízo de avaliação. O essencial está no que dizemos. 
Avaliar é "pronunciarmo-nos sobre", em resposta a uma questão de um tipo particular. 

. . - A  observação responde à questão: "O que é que é? O que é que há?", e está centrada 
no que é "dado à realidade", aqui, e agora. 

- A prescrição responde à questão: "O que é que deveria haver?", ou, no plano da acção: 
"O que é que é preciso fazer?", e está virada para o dever-ser, para as normas, para as 
regras. 

- A  avaliação responde à questão: "O que é que isso vale? O que vale (e não "Quanto 
vale") o que há?", e, está, tal como a observação, voltada para o próprio ser, mas em 
ruptura com ele; e ainda que faça referência a normas de dever-ser, não procura, tal 
como a prescrição, dizer ao mundo o que o ser deveria ser. 

Vemos como este discurso que, ao encruzar o ser e o dever-ser, se pronuncia sobre o valor 
do ser, se distingue da medida. Medir é apreender um objecto físico, ao dotar a dimensão con- 
siderada de uma escala numérica. Determinamos o valor de certas grandezas por comparação 
com uma grandeza constante da mesma espécie, que lhe serve de padrão ou de unidade. Uma 
medição traduz-se em números, uma avaliação por meio de palavras. Avaliar é situarmo-nos, 
de corpo inteiro, na esfera da comunicação, ao produzirmos um discurso que dê uma resposta 
argumentativa a uma questão de valor. Uma primeira regra fundamental para quem avalia é, . 

pois, a de erztl-egar uma mensagem que tenha sentido para aqueles qrrc a recebam. 

Em resposta a esta questão, caracterizamos filosofias da avaliação, definidas como 
grandes intenções, que subentendem e dinamizam os projectos de avaliação, e que são 
outras tantas respostas a priori à questão: "Para que serve avaliar?". Assim: 

Frank SMITH, La cornpréhension et l'apprentissage, Montréal. Éditions HRW, 1979, p. 87. 



- o especialista sonha em aferir a realidade. Toma-lhe o peso para calcular o que consti- 
tuiria o seu valor intrínseco; 

- o  juiz (OU juiz-árbitro) deseja apreciar uma realidade - pessoa, processo ou produto - 
em relação às normas ou valores predefinidos; 

- o  filósofo ou intérprete tem por ambição compreender melhor o que se passa ou se 
passou, construindo um sistema de interpretação (referente) próprio para o tomar 
inteligível. 

Não podemos então escapar à questão de saber se. e como, esta pluralidade de intenções, 
que se traduz numa diversidade de "jogos", é compatível com a unidade da definição que 
faz da avaliação, em sentido estrito, um juízo de valor. Em particular, a avaliação estimativa, 
por meio de medida, e a avaliação interpretativa. por recusa de referente predeterminado, 
serão ainda, para falar verdade. actividades de avaliação? Não será necessário restringir a 
avaliação ao papel do juiz ou alargar a nossa definição inicial? 

Tendo em conta o duplo facto de que a avaliação estimativa nunca é uma medida em 
sentido estrito, em função da complexidade dos objectos de que fala, que não se reduzem 
as suas dimensões puramente físicas, e que a avaliação interpretativa que, certamente, 
procura compreender, e não julgar, não deixa de ser um esforço feito para ler uma situação 
através de um "referendo", consideramos que há três variantes de uma mesma actividade. 

Isso, por um lado, permite-nos destacar uma segunda regra fundamental: temos senipre 
de precisar a sua intenção dominante e de saber- em que tipo de jogo nos situamos. 

Mas isso permite-nos, também, por outro lado, compreender que há uma segunda forma 
de responder a questão "Porquê?", referindo-nos, agora, já não às finalidades, mas às causas. 
A escolha do jogo não é gratuita, e é, em parte, determinada por condicionalismos, ao 
mesmo tempo que exprime algumas características do homem avaliador (Honzo aestimans), 
de que podemos esboçar um retrato. 

-Avaliamos porque o nosso conhecimento do devir das coisas é imperfeito, ou (e são 
estes muitas vezes os dois aspectos de um mesmo fenómeno) porque a realidade que 
queremos compreender não se reduz a sua dimensão fenomenal. O especialista tinha a 
ambição de ser um conhecedor da matéria, como o é. por exemplo. o físico, mas a 
realidade que quer captar é demasiado complexa para poder ser simplesmente 
medida. O recurso ao parecer dos especialistas, em sentido profundo, designa uma 
imperfeição do conhecimento positivo. Homo aestimans, enquanto especialista, signi- 
fica que não sabe tudo sobre tudo, embora desejasse saber o mais possível. 

-Julgamos porque não nos contentamos com o próprio ser, e ainda porque temos, 
simultaneamente, a ideia de uma perfeição possível, e o sentimento de que é necessário 
aproximarmo-nos dela o mais possível ... Ao jeito de Spinoza, poderíamos dizer que 
"sentimos e sabemos por experiência que somos perfectíveis", e que é isso que nos 
leva a avaliar: situarmo-nos em relação a "perfeição" como fim. Homo aestimans, 
enquanto juiz, é qualquer um que queira fazer melhor, e que tente, para isso, dar a si 
próprio os meios de o conseguir. 



-Interpretamos porque não nos satisfazemos com um saber positivo, e porque quere- 
mos, mais do que conhecer, compreender. Homo aestirnans, enquanto intérprete, é 
qualquer um que quer ter uma visão de conjunto, e ir para além das aparências ime- 
diatas, para captar o sentido do que se joga no teatro das coisas sensíveis. 

Mas o Homo aestimans é talvez, antes de mais, um homem preocupado em gerir a sua 
acção. Como especialista, quer "medir-lhe" a eficácia e calcular o peso dos obstáculos que 
se perfilam no seu caminho; como juiz, quer assinalar pontos precisos, quer saber onde 
está, para ir para onde quer ir; como intérprete, quer multiplicar os sistemas de referência, 
ter uma visão ao mesmo tempo mais global (multirreferencialidade) e mais fina ("referente" 
adaptado e ajustado). Nos três casos, a avaliação e\tá ligada a acção, está ao serviço da 
sua orientação e é - ou poderia ser - o fundamento de uma arte de governar, em sentido 
cibernética. 

Donde uma terceira regra fundamental: A avaliaçáo deve ser posta deliberadamente 
ao serviço de uma melhor gestão da acçáo. 

Mas de que acção se tratará? 

QUE USO FAZEMOS DOS PRODUTOS DA AVALIAÇÃO? 

A questão do uso social da avaliação e dos seus produtos permite-nos precisar e afinar 
uma constatação que, sem isso, ficaria demasiado geral. O avaliador é um actor privile- 
giado na orientação da acção. Mas trata-se de orientar o quê? Qual o processo que con- 
vém regular? É aqui que podemos especificar, para a avaliação escolar, três campos de 
utilização, que correspondem a três tipos de entradas, em função da particularidade dos 
respectivos processos. O avaliador pode querer contribuir para a regulação: 

- de desenvolvimentos individuais; 
- do funcionamento de pequenas unidades do sistema escolar (turmas, escolas); 
- do fluxo de alunos no conjunto do campo escolar. 

Vida de um indivíduo, vida de uma instituição, vida de um sistema. 

Inicialmente, começámos por descrever um jogo com finalidade pedagógica, quando 
o professor-avaliador procura optimizar a acção pedagógica. Este jogo organiza-se 
de acordo com uma lógica de ajuda a aprendizagem. Aí, os riscos são individuais, 
enquanto desenvolvimento das pessoas para conseguirem a progressão nas suas 
aprendizagens. É por isso que julgamos poder afirmar que este jogo é o que mais 
directamente traduz a essência da actividade do professor, que é a de favorecer, de 
facilitar aprendizagens. A avaliação é, neste quadro, um meio de esclarecer a acção. 
O avaliador é o navegador que determina as coordenadas que permitem que o piloto 
conduza o avião ao destino desejado. 



A avaliação serve também para a regulação daquilo a que, a partir de agora, chamare- 
mos a vida escolar, e é o elemento de uma comunicação social entre os parceiros 
dessa vida: administração da escola, professores, alunos, pais. As acções são então 
mais colectivas e características dos diferentes subgmpos cuja dinâmica constitui a 
vida escolar. A vida escolar é um local de confronto entre as estratégias" as tácticas4 
de "parceiros" com interesses muitas vezes conflituosos. Por exemplo: 

- para os alunos: estratégias de sucesso com o menor custo, tácticas de retardamento; 
- para os pais: estratégia de salvaguarda e/ou de desenvolvimento do valor escolar dos 

seus filhos; 
- para os professores: estratégias de progressão colectiva; de recolha de informações 

para os conselhos de turma; tácticas de manutenção da ordem; 
-para a administração: estratégias de promoção da escola e de salvaguarda da sua 

imagem. 

A avaliação constitui. para uns e outros, uma arma eficaz ao serviço de um diálogo 
social por vezes antagónico, e que toma. muitas vezes, a forma de "braço de ferro". 

A avaliação serve, por fim, para a regulação do jogo que se desenrola no espaço da 
apreciação social. Porque a escola é também esse espaço de posicionamento social 
(muito bem descrito por J.-M. Berthelot" em que as diversas camadas sociais investem 
em função de riscos específicos: perpetuação ou preservação de posições dominantes, 
reconversão posicional ou promoção individual. E os efeitos das "estratégias ... de 
conquista do espaço escolar pelas camadas sociaisv6 inscrevem-se nas estruturas criadas 
em função de uma lógica económica de produção de competências diversificadas. 
Assim o espaço escolar, tal como o espaço do jogo social, é o local de encontro de 
duas lógicas: uma lógica, estrutural, de produção de competências para satisfazer as 
necessidades de desenvolvimento económico; e uma lógica, societal, de utilização do 
campo por actores sociais desejosos de salvaguardarem ou de fazerem frutificar o seu 
valor social7. É neste contexto que se colocam e se tratam os problemas de orientação 
e que o diploma se toma numa condição necessária, mas não suficiente, de inserção 
social. 

Ao orientar os seus alunos e ao conferir diplomas, o professor-avaliador contribui, a 
maior parte das vezes contra a sua vontade, para regular fluxos de alunos que se organizam 
segundo uma dupla lógica que o ultrapassa. Ao utilizar as "notas" como meio de comunica- 
ção social no espaço do estabelecimento escolar. o professor-avaliador contribui para regular, 

Estratégia: organização racional da orientação, visando um domínio do espaço das acções. 
Táctica: organizaqio temporal da orientação em funqão da conjuntura. 
J.-M. Berthelot, LP ~>iP,?e scolaii-e. Paris, PUF, 1983. 

61hid., p. 181. 
' Ihicl.. p. 192. , 



por seu lado, a dinâmica do movimento de conjunto da vida escolar, e, ao colocar a avaliação 
ao serviço de uma gestão eficaz das aprendizagens, facilita o desenvolvimento individual. 

Uma quarta regra fundamental será, pois, a de levar o avaliador a interrogar-se sobre o 
uso social real da sua actividade de avaliação. Na regulação, de que tipo de processos é 
que o avaliador participa, e qual é o poder real da sua intervenção, quer dizer, de inflexão 
dos respectivos processos? Pode dizer-se que esta regra exprime uma exigência de lucidez 
quanto à natureza e aos limites da sua acção. 

Mas isto levanta a dupla questão dos perigos da avaliação e das competências do 
aval iador. 

A QUE CILADAS SE EXPÕE O AVALIADOR? 

Alguns não hesitarão em colocar esta questão de uma forma mais radical. Será preciso 
continuar a avaliar? A mania de avaliar não provocou já demasiados sofrimentos e dramas, 
não despedaçou já demasiados alunos? Não estará o jogo da avaliação submetido a pressões 
excessivas? Não será o avaliador um joguete de forças que o ultrapassam? Será preciso, cer- 
tamente, nunca esquecer as salutares cautelas recomendadas por C. Rogers e por I. lllich. 
Ao compreendermos com precisão que a essência do jogo não é a de medir, segundo con- 
cepções pessoais, mas a de criar distanciação em relação à acção quotidiana para fazer o 
ponto da situação em relação às intenções ou aos projectos, a avaliação pode ser posta ao 
serviço de uma acção mais eficaz, porque mais bem orientada, mas desde que evite as prin- 
cipais armadilhas que assinalámos: 

- a armadilha do objectiilismo que, ao pôr o acento exclusivamente no produto, esquece 
que a avaliação é uma leitura orientada, cujo propósito não é a pura e simples capta- 
ção instrumental de um objecto, mensurável, segundo algumas dimensões objectivas. 
Esse propósito, mesmo na avaliação estimativa, é o da produção de um juízo sobre 
esse objecto, em referência a normas ou critérios que o transcendem; 

- a  armadilha do autoritarismo, que leva o avaliador a abusar do poder e a impor às 
funções características da avaliação uma função de manutenção da ordem, que se 
torna predominante; 

- a armadilha do tecnicismo, que leva a pensar que as dificuldades da avaliação serão 
resolvidas pela concretização de soluções puramente técnicas, que basta adquirir 
competências instrumentais para que se torne um bom avaliador; 

- a  armadilha da enzhriaguez intoprerativa, que espreita todo aquele que acredita na 
possibilidade de saber tudo sobre tudo, e que se julga sempre qualificado para dizer o 
sentido de uma situação. 

Quinta regra fundamental: convém assinalar as armadilhas especljclcas no desenrolar 
de todos estes jogos para tentar evitá-los. 

Mas quais são então as qualidades necessárias para se poder pôr isto em prática? 



QUAIS SÃO AS QUALIDADES E COMPETÊNCIAS DE UM BOM AVALIADOR? 

Receamos que a condenação da pretensão filosófica de dizer ao mundo o que deve ser 
levasse a uma condenação da própria avaliação, que é distanciação fundamentada em 
exigências de dever-ser. Mas compreendemos que o avaliador não decreta, mas que aprecia 
em relação aquilo que outros ou ele próprio (mas então não na qualidade de avaliador, mas 
de formador) julgaram digno de ser "decretado". A primeira qualidade do avaliador é a de 
compreender isso, e de perceber as exigências e os limites daquilo a que se poderia chamar 
o seu "estatuto funcional". Este estatuto é o de um navegador, que não passa de um auxiliar 
na orientação do processo. 

O navegador deve, bem entendido, dominar competências precisas: saber situar-se; 
ler as cartas; utilizar uma bússola. Quer dizer: determinar os alvos (objectivos); cons- 
truir sistemas de referência e de interpretação (modelos de competência cognitiva); 
reunir e utilizar os instrumentos adequados (situações-problema, instrumentos de 
observação, instrumentos de comunicação). 
Mas deve também, e talvez essa seja a atitude fundamental, saber ficar no seu lugar, 
que é o de um auxiliar ao serviço do bom desenvolvimento de um processo. É por 
isso que talvez tenha mais necessidade de ter virtudes do que competências: 

- sobriedade, para se proteger contra a embriaguez do poder e das palavras; 
-humildade, e respeito pelos outros; 
- modéstia, para se precaver contra todas as pretensões: de saber, de compreender, 

de modelar à sua imagem. 

Poder-se-á aprender isto? No entanto, formulamos uma sexta regra fundamental: nunca 
"acrescentar" elementos em excesso. Tender para a simplicidade e a economia de meios. 

E, como já respondemos, abre-se caminho a questão: 

QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS REGRAS DO JOGO? 

... Podemos aqui resolver abandonar o leitor no seu trabalho de avaliador, talvez mais 
eficaz, sem dúvida mais prudente, e, em qualquer dos casos, mais lúcido. 

E, porque é necessário concluir. .. esperamos ter realizado um trabalho de abertura. 

Abertura a novas perspectivas, que permitam encarar de maneira diferente a activi- 
dade de avaliação: 
- diferente de uma simples medição, mesmo no caso da avaliação estimativa; 
- diferente de um simples juízo, mesmo para a avaliação apreciativa; 
- diferente de um simples discurso, mesmo para a avaliação interpretativa. 

Abertura a práticas simples, mas ao mesmo tempo mais eficazes, porque mais directa- 
mente ligadas as intenções que, de facto, as orientam e as dinamizam. 





GLOSSÁRIO 
com uso de índice 

Apreciativa (avaliaçao): Avaliação orientada 
para o qualitativo (Ardoino e Berger) que se 
preocupa em dizer o valor de um objecto, 
introduzindo limiares e rupturas na cadeia 
quantitativa, de que quebra a continuidade. 
"Só haverá avaliação no momento ... em que 
emergir o qualitativo no quantitativo. Neste 
sentido, só existe avaliação qualitativa" 
(J. Ardoino e G. Berger, POUR. 107, p. 122). 
Poder-se-á distinguir a avaliação apreciativa 
com modelo ou referente predeterminado 
(ex.: avaliação criterial), da avaliação aprecia- 
tiva sem modelo predeterminado, ou avaliação 
interpretativa, 75, 76, 1 14 e 115. 

Avaliar: 
Confrontar, relacionar: 
-Confrontar dados de facto (uma realidade) 

e dados que são da ordem do ideal, do 
dever-ser (um projecto. uma intenção). 
Relacionar um referido e um referente. 

Apreciar, julgar: 
-Apreciar uma realidade à luz de uma inten- 

ção ou de um projecto. 
- Apreciar o ser a luz de um dever-ser. 
- Dizer o valor de uma realidade em referên- 

cia a uma exigência particular. 
Produzir inforrnaçáo esclarecedora: 
-Recolher e comunicar informação útil 

Avaliação: - 
- Operação particular de leitura da realidade. 
-Operação pela qual tomamos posição, nos 

pronunciamos sobre uma dada realidade à 
luz de uma grelha de leitura que exprime, 
em relação a essa realidade, detemlinadas 
exigências. 

- O momento do confronto projectos/resul- 

para ... 
Esforçarmo-nos por saber onde estamos 
para melhor nos encaminharmos para onde 
queremos ir. 
Nota: há vários "jogos" possíveis neste 
quadro geral: vários subconjuntos no con- 
junto das actividades de avaliação. 
Cf. avaliação estimativa, apreciativa, inter- 
pretativa; e avaliação diagnóstica, fomla- 

tados. tiva (formadora), sumativa, 97. 
Nota: a avaliação, operação em que se 
cruzam as palavras e as coisas, essências e Capacidade: saber-fazer transversal ou "trans- 
existências, concretiza-se sempre num -situacional" (Jean Cardinet) "Qualificação- 
discurso. O avaliador é um "homem de -chave transversal para os conteúdos ensina- 
palavras", 60,69,70. 1 14, 163 e 165. dos". "Aptidão psicológica". Saber-fazer 



muito geral (ex.: pensar logicamente; tratar 
conjuntos de informações; compreender 
instruçóes escritas; organizar o trabalho), 28, 
61,62,91, 103 e 167. 

Competência: saber-fazer em situação, relativo 
a essa situação ou a uma classe de situações, 
e/ou ligado a um conteúdo. Para P. Meirieu, 
os saberes (conhecimentos e representações) 
constituem competências (ex.: saber subtrair), 
28,61,62,66,91,117,118, 123.167 e 170. 

Controlo: operação de verificação que atesta a 
consonância de uma situação em função de 
uma norma preexistente. 
Nota: J.  Ardoino (Prefácio à obra de M. 
Morin), L'imtigiriaire duns l'éducation per- 
manente, Gauthier-Villars, 1976) distingue 
duas concepções de controlo. Uma concepção 
"arcaica" ("polícia social") e uma concepção 
"moderna" ("optimizaçio de um funciona- 
mento"). Controlo e avaliação são então "dois 
subconjuntos que interferem na sua área 
comum de exercício de "uma função crítica". 
Esta análise acaba por levar a temperar certas 
condenações contemporâneas do controlo, 
que não é mais que um dos pólos extremos 
da "regulação crítica", 67 e 70. 

Criterial (avaliação): avaliação cujo quadro de 
referência é constituído por objectivos ou 
desempenhos-alvo, 5 1,52,76 e 1 16. 

Critério: característica ou propriedade de um 
objecto que permite atribuir-lhe um juízo de 
valor. O que permite segmentar (por ex., 
integrar numa categoria). É graças a ele que 
se poderá saber e ver se... (ex.: os objectivos 
são atingidos), 30, 3 1, 73, 74, 106, 108, 121, 
140,141, 148 e 170. 

Dados: o que foi captado da realidade para per- 
mitir falar dela. O que foi reunido, depois 
dessa captação, para fins de conhecimento e 
de avaliação. 
Nota: atenção: "Os dados são elementos 
construídos" (J.-M. Dupuis). De facto, nada é 
dado e o que temos são apenas recolhas. 

Desempenho: Actividade concretamente reali- 
zada por um indivíduo, obsewávei e suscep- 
tível de ser analisada quantitativamente, 123. 

Diagnóstica (avaliação): avaliação que, efectuada 
antes de uma acção de formação ou de uma 
sequência de aprendizagem, tem a finalidade 
de produzir informações que permitem orientar 
o formando para uma "área" específica ade- 
quada ao seu perfil, ou de ajustar esse perfil. 
Nota: J.-M.Barbier (Cahiers pédagogiques, 
nP 256) prefere falar de identificação, refe- 
rindo-se às situações em que se analisa o 
perfil de partida dos formandos, não apenas 
nos aspectos negativos - em relação ao que 
deve ser adquirido - mas também em temios 
positivos, em relação às competências 
existentes. A avaliação diagnóstica deveria 
também assim preocupar-se com uma "iden- 
tificação das aquisições", 62 e 123. 

Dispositivo: conjunto coerente e articulado das 
modalidades de recolha de informação (acto- 
res, momentos, instrumentos), construído em 
função dos objectivos da avaliação, 46. 98, 
147 e 148. 

Docimologia: estudo científico dos procedi- 
mentos de exames e de avaliação. 
Nota: a preocupação docimológica cede o 
passo, hoje, à investigação da coerência 
intenção/instrumentação, e a problemática da 
objectividade a da pertinência, 96. 

Ensinar: ajudar um aluno a apropriar-se dos 
instrumentos intelectuais próprios de uma 
disciplina, 61 e 90. 

Estimativa (avaliação): avaliação orientada 
para o quantitativo, e cuja ambição é a de 
avaliar "objectivamente". Avaliação por falta 
de medida. Queria-se pesar, mas não se dis- 
põe de uma balança, 74,75 e 115 

Formadora (avaliação): avaliação que, par- 
tindo da ideia que só o aluno pode, de facto, 
regular a sua actividade de aprendizagem, e 
da tomada em consideração da importância 



da representação dos fins a atingir, visa que o 
aprendente se aproprie dos critérios de reali- 
zação do produto e de apreciação da produção. 
A actividade didáctica centra-se, por isso, em 
tarefas concretas e não em objectivos formais 
(R. Amigues, J.-J. Bonniol, G. Nunziati, 
Universidade da Provença). 
Nota: a avaliação formadora marca o deslo- 
car significativo de uma problemática de ava- 
liação para uma problemática de avaliação 
como auxiliar da aprendizagem, 11 5 e 166. 

Formar: tentar conferir uma competência, ao 
mesmo tempo precisa e limitada, e predeter- 
minada (G. Avanzini), 45 e 91. 

Formativa (avaliação): avaliação cuja ambição é 
contribuir para a formação. Procura guiar o 
aprendente para ihe facilitar os progressos. Ava- 
liação centrada na gestão das aprendizagens. 
Nota: com a avaliação formativa, os proble- 
mas de avaliação perdem a sua autonomia e 
passam a constituir uma das dimensões da 
problemática das aprendizagens (poder-se-ia 
falar de avaliação facilitadora), 48, 63, 66, 
76,115, 121, 123, 125,126 e 170. 

Indicador: característica particular que é um 
testemunho da existência de um fenómeno 
predeterminado. Signo no qual se reconhece 
a presença de um efeito esperado, 30, 3 1, 73, 
74,99,  106, 118, 120, 138. 140, 140, 141, 
147 e 148. 

Interactiva (avaliação ou regulação): regula- 
ção integrada numa situação de aprendiza- 
gem durante as fases do seu desenvolvimento 
(Linda Allal). Em geral pouco "instrumen- 
tada" (fundamentada em dados informais), 
produz efeitos imediatos, 126. 

Interpretativa (avaliação): avaliação cuja 
ambição é compreender o ser ou a realidade, 
na sua multidimensionalidade, à luz de um 
referente construído no decurso da avaliação 
e nunca dado por finalizado. Avaliação orien- 
tada para a procura de sentido (Ardoino e 
Berger). 

Medir: atribuir um número a um objecto ou a 
um acontecimento segundo uma regra logica- 
mente aceitável (J.-P. Guilford). 
A medida é uma "descrição" quantitativa da 
realidade. 
Nota: a medida pode ser considerada, em 
última instância, como uma avaliação com 
referente predeterminado objectivável. 

Modelo: 
1) arquétipo ou cânone que serve de "padrão" 

(pattern) a imitar ou a concretizar; 
2) representação teórica e esquemática desti- 

nada a dar conta de uma realidade; 
3) concepção privilegiada. 
Nora 1: sentido 1: a realidade deve ser con- 
forme ao modelo. Sentido 2: o modelo deve 
traduzir a realidade tal como ela é. 
Nota 2: um modelo de avaliação é uma con- 
cepção privilegiada (sentido 3) que dá conta 
da prática (sentido 2) sempre a querer 
orientá-la (sentido I), 42, 56, 57, 60, 150, 
151.162 e 167. 

Norma: Valor-padrão, ou ideal. "Seja ... o que 
acontece a maior parte das vezes ... Seja ... o 
que deve ser" ( 0 .  Reboul, Le langage de 
l'éducation, PUF, 1984, p. 72). 
Nota: ambiguidade fundamental do termo. 
Qualquer avaliação, num sentido ou noutro, 
pode ser considerada normativa!, 28, 29, 30, 
34,42,43, 52, 170, 176 e 180. 

Normativa (avaliação, em sentido restrito): 
avaliação cujo quadro de referência é consti- 
tuído pelos resultados obtidos, durante uma 
prova semelhante, pelos membros de um 
grupo de referência. Os desempenhos de um 
conjunto de sujeitos confrontados na mesma 
situação-problema constituem uma tabela de 
classificação, 50 e 163. 

Nota: ... de "notação" (classificação): breve 
comunicação escrita e/ou representação por 
um símbolo. 
Nota: a nota é uma mensagem que deveria 
ter uma significação clara para aquele que a 
recebe. Ora, a classificação, no seu sentido 



clássico de apreciação traduzida em números, Referente: modelo ideal articulando intenções 
poderá ser outra coisa para além de uma 
pseudomedida e uma apreciação sibilina?, 28. 

Objectivo: fim preciso visado por uma acção. 
Objectivo pedagógico: enunciado de inten- 
ção pedagógica que descreve, em temos de 
capacidade ou de competência, os resultados 
esperados (D. Hameline), 49, 50, 1 15, 1 16, 
163 e 167. 

Objectivo operacional: objectivo que menciona 
um comportamento observável, as condições 
em que esse comportamento se deve mani- 
festar e os critérios que permitem apreciá-lo, 
117 e 174. 

Operação intelectual (ou cognitiva): determi- 
nada actividade mental, que permite a um 
sujeito dar uma resposta adequada a uma 
dada situação (ex.: repetir ou reproduzir; 
conceptualizar; aplicar; explorar; mobilizar; 
resolver um problema - Louis D'Hainaut), 
120, 139 e 140. 

Orientação: processo pelo qual se ajusta ou 
reorienta uma acção em relação à sua tinali- 
dade (condução). 

Proactiva: (avaliação ou regulação): regulação 
diferida, que leva à concretização de acções 
de formação ulteriores orientadas para a con- 
solidação e o aprofundamento das competên- 
cias dos alunos (Linda Allal), 126. 

Procedimento: modo de proceder na realiza- 
ção de um trabalho (Michel Gilly). Processo 
seguido para executar uma tarefa. Maneira 
de resolver um problema (ex.: a copiar; ao 
acaso; por cálculos; por decomposição; etc.) 

significativas. Grelha de leitura que permite 
tomar posição face a uma determinada reali- 
dade, 23, 29, 30, 31, 34, 40, 41, 42, 43, 57, 
59, 72, 76. 83, 111, 112, 114, 115, 129, 132. 
143. 148 e 176. 

Referido: conjunto de observáveis através dos 
quais uma realidade é captada. Conjunto de 
elementos considerados representativos de 
um objecto, 30,31, 34,40, 129, 137 e 176. 

Regulação: operação de condução de uma 
acção que se apoia em informações de 
retomo (feedhack) para ajustar a acção reali- 
zada ao fim perseguido, 62, 66, 67, 71, 72, 
125, 126,131,157, 159,163. 165,178 e 179. 

Remediação: actividade pela qual, após a reali- 
zação de uma acção, se ultrapassam diticul- 
dades ou corrigem erros, 62 e 126. 

Representação: o que se passa "na cabeça" do 
aprendente, encarado no aspecto estrutural. 
Modelo interno, estrutura cognitiva ou men- 
tal relativamente geral e abstracta (Stéphane 
Ehrlich), 123. 

Retroactiva (avaliação ou regulação): regula- 
ção diferida que implica um retomo a objec- 
tivos não atingidos ou a tarefas não consegui- 
das, e levando à realização de actividades de 
remediação (L. Allal), 126. 

Situação-problema: situação que permite a um 
sujeito, durante a efectuação de uma tarefa, 
enfrentar um obstáculo que, para ser ultra- 
passado ou superado, exige a realização de 
uma determinada operação mental (Philippe 
Meirieu), 41, 161. 166, 170 e 174. 

Sumativa (avaliação): avaliação pela qual se 
Processo: o que se passa "na cabeça" do aluno, faz in"entário de compet~ncias adquiri- 

encarado no aspecto funcional. Aspecto dinâ- das, ou um balanço, depois de uma sequência 
mico do acto intelectual (ex.: subtracção - ou uma actividade de formaçgo de duração 
resto; modificação de alguma coisa - ou sub- mais ou menos longa, 64 e 165, 
tracção - diferença: percepção de um sub- 
conjunto num conjunto - J. Cardinet), 35, 36, Taxinomia: classificação que respeita um 
124, 147 e 157. princípio de organização hierárquica. Uma 



taxinomia de objectivos pedagógicos estabe- 
lece uma classificação hierárquica destes em 
função da complexidade das operações men- 
tais correspondentes, 163 e 172. 

Validade: característica que toma um procedi- 
mento ou um instrumento aceitável. e que faz 
com que, graças a isso, se possa ter confiança 
nos resultados. 
Um instrumento é válido quando consegue 
medir o que é pressuposto medir, e leva a um 
resultado quando exprime o que tem por 
função exprimir. 
Nota 1: a validade aprecia-se em relação a 
uma finalidade: pertinência da instrumenta- 
ção utilizada nas práticas, em relação aos 
objectivos perseguidos e às intenções gerais 
da avaliação. 
N o t a  2: uma aval iação deve  assim ser  
"válida", antes de ser "exacta". 
Notu 3: De Landsheere distingue a validade 
de conteúdo (valor de representação do traço 
visado) e a validade preditiva (valor de prog- 
nóstico). 

Valor: 
1) Qualidade absoluta que serve de critério de 

juízo para apreciar um objecto, uma acção 
ou um indivíduo (ex.: o belo, o bem). 

2) Qualidade relativa própria de um objecto 
ou de uma pessoa, e que os toma dignos de 
estima (mérito ou "preço": "quanto é que - 
isso ou essa pessoa - vale?; por que "preço" 
se estima o seu valor profissional...). 

3) Medida de grandeza variável. 
Juízo de valor: pelo qual se afirma que 
uma realidade é mais ou menos digna de 
estima ou de  consideraqão. Opõe-se ao 
juízo de facto ou de realidade, 28, 29, 33, 
34 e 53. 
Notu: o mesmo termo remete para o quali- 
tativo (sentido 1 )  e para o quantitativo 
(sentido 3), e designa também o absoluto 
(sentido 1) ou o relativo (sentidos 2 e 3). É 
nisto que reside toda a ambiguidade da 
avaliação. enquanto juízo de valor. 
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A avaliação está na mbda e é objecto de um entusiasmo 
excepcional. Conta-se com ela para permitir que a Escola 
exerça melhor as suas funções, mas também para apc ia r  
a efichcia das politicas sociais, para uma melhor gestão das 
despesas da saiide, etc. Mas saberemos quais são os 
factores em jogo quando pretendemos awliar? Será 
possível descortiná-10s com clareza na diversidade das 
práticas e definir algumas regras que permitam dar-lhes 
credibilidade? 

Na presente obra, Charles Hadjj propõe uma abordagem 
original do probiema. Para fugir ao duplo escolho da análise 
erudita que continua a ser letra-morta (nesta é uma das 
meótrs por que o avaliador é mudo») e da recolha de con- 
selhos gratuitos e de receitas não fundamentadas (nopenas 
se tem de.. .»), o autor empenha-se em analisar as práticas 
para fazer surgir as grandes intenções que as animam e 
para consegúir descobrir jogos coerentes em relaçáo a essas 
mesmas intençdes. Assim, uma teoria que parta da prática 
permite definir as regras de uma prática mais segura e 
assinalar as principais armadilhas que espreitam o avalia&,: 

É por isso que esta obra toca tanto os que querem 
compreender como os que querem agir: 
-os profesmres que querem deixar de naualiar às 
-os pais dos alunos qusl querem apoiar ef'i~zmente os seus 
filhm e dialogar de igual para igual com os pmfessores; 

-os trabalhadores de outros sectores sociais, ptwo~upados 
em analisar melhor a sua acçao; 

-os decisores, desejosos de fazerem opções certas e de 
Ihes apreciarem as consequências com utilidade. 

Todas os que, afina!, desejam (cpesara melhor o presente para 
upesan) melhor no futuro. 
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