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O presente texto
1
 visa apresentar as conclusões de uma análise de dados quantitativos 

oriundos do desempenho de alunos nas provas académicas do Programa AVES e em exames 

nacionais. Além disso, entendemos pertinente antepor a essa análise uma replicação de um 

estudo efetuado há alguns anos e igualmente sustentado na base de dados do AVES.  

Seguimos aqui uma recomendação de um eminente especialista em avaliação 

educacional, particularmente em avaliação externa das aprendizagens e das escolas: Andreas 

Schleicher, que tem sido o responsável pelo Programa PISA: 

Sem dados, serás apenas mais uma pessoa com uma opinião
2
. 

Esta recomendação tem sido repetidamente citada em jornadas sobre temas de avaliação 

educacional, nomeadamente em seminários realizados na UCP
3
. Com esta afirmação, este 

investigador alemão pretendia chamar a atenção para a importância da análise de resultados 

para a definição de políticas educativas. 

Pressente-se nesta afirmação de Schleicher uma antiga e venerável distinção, que 

podemos remontar pelo menos a Platão, entre episteme e doxa, entre ciência e opinião. Ou até 

mesmo, à distinção entre verdade e erro. Interpretando a frase de Scheleicher, diríamos que 

isto significa uma clara opção epistemológica e metodológica pelos números, pela 

quantificação. 

Seguimos, pois, esta opção mas, uma vez concluída a apresentação destas análises 

quantitativas, voltaremos à … opinião de Schleicher. 

 

 

Breve nota metodológica 

 

Os dados do AVES foram fornecidos pela respetiva equipa técnica
4
 e os dados dos 

exames e outras provas nacionais resultaram dos rankings construídos nos últimos anos pela 

comunicação social. Nalguns casos usaremos dados individuais (embora anónimos, claro), 

noutros casos dados agregados ao nível de escola. 

As amostras que utilizámos não têm todas a mesma dimensão, nomeadamente devido a 

alguns problemas técnicos de acesso à base de dados em tempo útil. Algumas referem-se a 

séries de 7 anos, outras a séries mais curtas (apenas 3 anos, 2008/9 a 2010/11). Infelizmente, 

não foi possível conseguir dados para uma sequência inteira de 10 anos que daria maior 

consistência às nossas conclusões. Mas, dado que lidamos com conjuntos de dados de, no 

mínimo, 5000 alunos, parece-nos que as nossas análises têm um suporte suficiente para as 

cautelosas inferências que realizámos a partir dos mesmos. 

Os dados foram tratados nos programas informáticos Excel e SPSS. 

                                                 
1
 Este texto é uma versão parcialmente revista da comunicação efetuada em 21SET2012 no  

2
 Without data, you are just another person with an opinion  

3
 Por exemplo, R. Queirós e Melo (2010). Cf. http://www.fmleao.pt/ficheiros/Seminario_AVES/ 

resultados_aves_rqmelo.pdf  

4
 Duarte Ribeiro, Miguel Lage, Natália Nunes, Raul Ribeiro. 

http://www.fmleao.pt/ficheiros/Seminario_AVES/%20resultados_aves_rqmelo.pdf
http://www.fmleao.pt/ficheiros/Seminario_AVES/%20resultados_aves_rqmelo.pdf


O valor acrescentado das escolas: resultados do Programa AVES (2006-2011) 

 

4 

Usámos técnicas estatísticas simples como a comparação entre médias, cálculo de 

correlações e testes estatísticos não-paramétricos (nomeadamente o de Kruskal-Wallis). Estes 

últimos foram usados porque várias das distribuições não obedeciam aos requisitos próprios 

dos testes paramétricos (normalidade, homocedasticidade). 

 

 

Revisão de uma análise de resultados 

 

Num seminário anterior do Programa AVES, realizado também na UCP, apresentámos
5
, a 

partir dos resultados dos alunos nas provas académicas do AVES, um conjunto de análises 

focadas em temas que têm sido objeto de discussão entre os investigadores educacionais e 

que também têm dado origem a algumas tomadas de posição expressas na comunicação 

social. 

Entendemos agora que seria adequado, dispondo de novos dados, apresentar um estudo 

complementar, no qual verificamos se as conclusões que então retirámos dessas análises se 

mantêm válidas. 

As teses centrais foram então as seguintes: 

a) A hipótese de que “o nível académico desce” que rejeitámos de maneira genérica, 

particularmente ao nível do 7º ano de escolaridade; 

b) A hipótese de que as alunas têm melhor desempenho académico do que os alunos; 

c) A hipótese de que o contexto social é uma variável explicativa dos resultados 

académicos. 

Dispondo agora de alguns dados relativos aos anos de 2008 a 2011, fizemos uma 

replicação do estudo de 2005, retomando duas dessas análises de então para verificarmos se 

ainda se mantêm válidas. 

 

 

Análise de resultados em função do género 

 

Resultados em Português 

A tese de que as alunas têm melhor desempenho do que os alunos, confirma-se em 

algumas disciplinas, mas não em todas. 

Em PORTUGUÊS, numa amostra com mais de 23000 dados individuais, essa diferença é 

nítida e ademais é constante ao longo de 7 anos de provas do AVES:  

  

                                                 
5
 Alaiz, V. (2005). Programa AVES - Análise de Resultados das Provas de Conhecimento de 2001 a 2005. 
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Português 7.º ano 

Ano letivo Género Nota (média) 

2001 Masculino 46,30 

 Feminino 50,73 

2002 Masculino 46,28 

 Feminino 49,94 

2003 Masculino 41,54 

 Feminino 44,51 

2004 Masculino 49,69 

 Feminino 53,75 

2008 Masculino 46,74 

 Feminino 51,06 

2009 Masculino 46,18 

 Feminino 50,75 

2010 Masculino 47,18 

 Feminino 51,67 

 

 

 

Uma representação gráfica ilustra bem esta persistente diferença qualitativa do 

desempenho masculino e feminino nesta disciplina:  
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Recorrendo a um teste não-paramétrico, confirmamos que a diferença entre as médias dos 

resultados dos alunos (M) e dos resultados das alunas (F), no conjunto destes 7 anos de 

provas AVES é estatisticamente significativa: 

 

Nota 

Género N Mean Rank 

M 12134 10648,39 

F 10756 12344,73 

Total 22890  

 

 Nota 

Chi-Square 376,243 

df 1 

Asymp. Sig. ,000 

 

 

 

O mesmo sucede, na mesma disciplina, no 9º ano de escolaridade: 

 

Português 9.º ano 

Ano letivo Género Nota 

  Média Máximo Mínimo 

2009 Masculino 44,43 88,89 8,33 

 Feminino 47,52 88,89 8,33 

2010 Masculino 47,92 86,67 ,00 

 Feminino 51,10 90,00 6,67 

2011 Masculino 46,89 86,67 ,00 

 Feminino 50,98 90,00 6,67 
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De novo com o recurso a um teste de significância estatística verificamos que a diferença 

para este elevado número de dados individuais (mais de 10000) é considerada 

estatisticamente significativa: 

 

 

Nota 

Género N Mean Rank 

M 4863 4664,82 

F 5163 5341,92 

Total 10026  

 

 Nota 

Chi-Square 137,389 

df 1 

Asymp. Sig. ,000 

 

 

 

 

Também em Português, No 12º ano, as alunas revelam, em média, melhor desempenho, 

como se pode verificar na tabela seguinte: 

 

Português 12.º ano 

Ano letivo Género Nota 

  Média Máximo Mínimo 

2009 Masculino 48,06 90,91 4,55 

 Feminino 52,61 95,45 9,09 

2010 Masculino 50,71 90,91 4,55 

 Feminino 54,94 95,45 4,55 

2011 Masculino 49,58 95,45 4,55 

 Feminino 54,60 95,45 ,00 
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O gráfico seguinte, relativo às médias globais nos 3 anos de Português 12.º ano, ilustra a 

diferença entre as duas médias: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E uma vez mais um teste não-paramétrico confirma a significância estatística desta diferença 

de médias: 

 

Nota 

Género N Mean Rank 

M 4331 4715,15 

F 6027 5513,18 

Total 10358  

 

 Nota 

Chi-Square 180,630 

df 1 

Asymp. Sig. ,000 
 

 

Em resumo: o género feminino leva a dianteira nas provas de avaliação das aprendizagens 

em língua portuguesa. Será que o mesmo sucede em todas as disciplinas escolares?  

 

 

Resultados em Matemática 

A resposta à pergunta anterior parece ser negativa porque, pelo menos em Matemática, tal 

não acontece. Na disciplina de MAT 7, a diferença entre alunas e alunos não revela esta 

tendência claramente uniforme. Dir-se-ia que , nesta área, rapazes e raparigas disputam a 

liderança nesta disciplina, atualmente muito valorizada na sociedade portuguesa apesar dos 

medos que inspira: 
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Matemática 7.º ano 

Ano letivo Género Nota (média) 

2001 Masculino 35,21 

 Feminino 34,07 

2002 Masculino 36,67 

 Feminino 36,93 

2003 Masculino 41,16 

 Feminino 39,40 

2004 Masculino 39,42 

 Feminino 38,23 

2008 Masculino 39,16 

 Feminino 39,30 

2009 Masculino 40,23 

 Feminino 40,48 

2010 Masculino 40,77 

 Feminino 40,64 

 

Na amostra composta pelos resultados de 7 anos letivos considerados, as alunas têm 

médias ligeiramente acima das dos alunos em 3 dos anos considerados, os alunos em 4 anos. 

As diferenças nas médias, nesta disciplina, são muito pequenas (na ordem das décimas ou até 

das centésimas). Por isso, o teste estatístico revela justamente que a diferença entre esses 

resultados não é estatisticamente significativa: 

 

 

Nota 

Género N Mean Rank 

M 11699 11149,88 

F 10489 11032,73 

Total 22188  

 

 Nota 

Chi-Square 1,852 

df 1 

Asymp. Sig. ,174 
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Em Matemática do 9º ano de escolaridade revela-se, igualmente, uma tendência algo 

ambígua ou, no mínimo, menos definida que em PORTUGUÊS. 

 

Matemática 9.º ano (2009 a 2011) 

Ano letivo Género Nota (média) 

2009 Masculino 49,44 

 Feminino 48,92 

2010 Masculino 49,10 

 Feminino 49,87 

2011 Masculino 47,57 

 Feminino 48,85 

 

 

Essa situação é sublinhada no teste estatístico, segundo o qual não é possível identificar 

significância estatística na diferença entre as médias de alunos e alunas: 

 

Nota 

Género N Mean Rank 

M 5094 5180,09 

F 5375 5287,04 

Total 10469  

 

 Nota 

Chi-Square 3,278 

df 1 

Asymp. Sig. ,070 
 

 

 

Os dados fornecidos pelas provas de Matemática do 12º ano também não permitem retirar uma 

tendência definida: 

 

Matemática 12.º ano (2009 a 2011) 

Ano letivo Género Nota (média) 

2009 Masculino 49,13 

 Feminino 53,15 

2010 Masculino 45,22 

 Feminino 44,87 

2011 Masculino 44,24 

 Feminino 44,98 
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E o teste estatístico confirma que a diferença entre essas médias não é estatisticamente 

significativa:  

 

Nota 

Género N Mean Rank 

M 1072 1175,74 

F 1320 1213,36 

Total 2392  

 

 Nota 

Chi-Square 1,760 

df 1 

Asymp. Sig. ,185 
 

 

 

Em conclusão, diríamos que em Português as alunas revelam uma clara superioridade de 

desempenho ao longo dos 7º, 9º e 12º anos. Todavia, em Matemática não é possível tirar essa 

conclusão, porque os dados são ambíguos quanto ao respetivo significado. Parece-nos uma 

área interessante de investigação, dadas as implicações que poderá ter para a definição de 

estratégias educativas. A base de dados do Programa AVES, atualmente alargada ao 2º ciclo, 

poderá dar um útil contributo para esse estudo. Isto, claro, para além dos necessários 

contributos específicos da Psicologia do Desenvolvimento e da própria Sociologia da 

Educação. 

 

 

Análise de resultados em função do contexto social  

 

É sobejamente conhecida a tese de muitos sociólogos da educação que consideram o 

contexto social como o fator determinante do sucesso académico dos alunos. Hoje, todavia, 

são inúmeros os investigadores em educação, mesmo sociólogos, que defendem que, para 

além dessa variável social, é necessário considerar outras, que alguns designam por “efeito-

escola” ou “efeito-professor”. De qualquer modo, poucos se atrevem a afirmar que o contexto 

social não é um fator relevante. As análises que refizemos, com base em dados mais recentes 

do Programa AVES, comprovam isso mesmo: é preciso considerar a importância da variável 

“origem social” dos alunos, embora isso não explique toda a variância no rendimento 

académico. Os nossos dados sugerem ainda que esse fator poderá ter um peso diferenciado 

ao longo do percurso escolar. 
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Resultados em Matemática 

Os dados agregados dos anos 2008, 2009 e 2010 de prova de Matemática do 7º ano 

(relativos a quase 11000 alunos) revelam uma clara presença do fator “contexto social” na 

explicação da variância dos resultados académicos:  

 

Matemática 7.º ano (2008 a 2010) 

Contexto Nota 

1 46,17 

2 41,66 

3 39,22 

4 35,45 

 

 

De novo o teste não-paramétrico mostra que estas diferenças são estatisticamente significativas: 

 

Matemática 7.º ano (2008 a 2010) 

Contexto N Mean Rank 

1 547 6594,73 

2 4267 5622,07 

3 4507 5110,20 

4 1251 4205,03 

Total 10572  

 

 Nota 

Chi-Square 325,630 

df 3 

Asymp. Sig. ,000 
 

 

 

Em Matemática do 9.º ano, os resultados também mostram que há uma diferença 

estatisticamente significativa entre os resultados obtidos pelos alunos de diferentes contextos. 

 

Matemática 9.º ano (2009 a 2011) 

Contexto N Mean Rank 

1 773 6528,22 

2 4595 5446,54 

3 4375 4951,19 

4 648 3483,04 
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Total 10391  

 

Em Matemática do 12.º ano, os dados não são aparentemente tão explícitos
6
, mas acabam 

por ser com uma explicação complementar: 

 

Matemática 12.º ano (2009 e 2011)   

Contexto N % % válida % acumulada 

1 436 9,5 9,9 9,9 

2 2826 61,9 64,3 74,2 

3 1093 23,9 24,9 99,1 

4 40 ,9 ,9 100,0 

Total 4395 96,2 100,0  

 

 

Antes de mais, note-se a diminuta representação, nesta amostra, dos alunos oriundos do 

contexto social mais desfavorecido (CS = 4). Isto significa, como todos sabemos, que este é o 

estrato social que regista maior abandono da frequência escolar do ensino secundário regular. 

Igualmente, se verifica a reduzida dimensão relativa dos alunos do CS = 3 que, nos 7º e 9º 

anos de escolaridade, constituem – na nossa base de dados - o estrato que regista a maior 

frequência (ou seja, a moda).  

Por isso, o teste não-paramétrico, considerando estatisticamente relevante a diferença 

entre as médias, atribui aos alunos “sobreviventes”
7
 a melhor pontuação (mean ranking): 

 

 

Matemática 9.º ano (2009 a 2011) 

Contexto N Mean Rank 

1 436 2170,32 

2 2826 2260,28 

3 1093 2034,36 

4 40 2570,84 

Total 4395  

 

 

 Nota 

Chi-Square 28,685 

df 3 

                                                 
6
 Apesar de faltarem bastantes dados de contexto (174), entendemos que o facto de representarem apenas 3,8% 

não afeta significativamente a análise, embora obrigue a alguma cautela nas inferências feitas a partir destes dados.  

7
 Ou seja, aos alunos que, pertencendo ao estratos mais desfavorecidos, conseguem não abandonar o ensino 

secundário regular. 
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Asymp. Sig. ,000 

 

Isto leva-nos a considerar que os dados de Matemática mostram que a variável contexto 

social perde poder explicativo da variância dos resultados escolares à medida que o ano de 

escolaridade aumenta. Isso deve-se provavelmente a que outros fatores interferem, 

nomeadamente cálculos de custo-benefício que determinam a opção pelo ensino secundário 

profissional por parte de muitos alunos dos estratos sociais mais desfavorecidos. 

 

 

Resultados em Português 

Em Português, com os dados do 7º ano de escolaridade, passa-se exatamente o mesmo: 

 

Português 7.º ano (2008 a 2010) 

Contexto Nota 

1 56,11 

2 50,59 

3 48,25 

4 42,89 

 

 

E uma vez mais o teste estatístico nos permite atribuir relevância a estes dados:  

 

Português 9.º ano (2008 a 2010) 

Contexto N Mean Rank 

1 541 6829,17 

2 4254 5694,28 

3 4681 5226,70 

4 1256 4147,31 

Total 10732  

 

 

 Nota 

Chi-Square 373,679 

df 3 

Asymp. Sig. ,000 
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Os dados de Português do 9º ano (relativos a 10000 alunos) confirmam esta tendência: 

 

Português 9.º ano (2009 a 2011) 

Contexto Nota 

1 52,84 

2 48,99 

3 47,10 

4 43,59 

 

 

E o teste estatístico confirma a relevância da diferença entre as respetivas médias: 

 

 

Português 9.º ano (2009 a 2011) 

Contexto N Mean Rank 

1 716 5957,93 

2 4196 5142,47 

3 4387 4768,62 

4 639 4105,31 

Total 9938  

 

 

 Nota 

Chi-Square 180,160 

df 3 

Asymp. Sig. ,000 

 

 

Porém, também no 12º de PORT os dados revelam a interferência de outros fatores, 

para além da variável contexto social: 

 

Português 12.º ano (2009 e 2011)   

Contexto N % % válida % acumulada 

1 1177 11,2 11,5 11,5 

2 5913 56,3 57,9 69,5 

3 3021 28,8 29,6 99,1 

4 93 ,9 ,9 100,0 
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Total 10204 97,1 100,0  

 

O teste não-paramétrico revela, também com estes dados, a mesma tendência: há 

diferença significativa entre as médias obtidas pelos alunos de cada contexto social. Sublinhe-

se que uma vez mais os 0,9% de “sobreviventes” existentes nesta amostra obtêm a melhor 

pontuação no “ranking” do teste Kruskal-Wallis. 

 

Português 12.º ano (2009 a 2011) 

Contexto N Mean Rank 

1 1177 5591,98 

2 5913 5003,84 

3 3021 5082,80 

4 93 5820,84 

Total 10204  

 

 

 Nota 

Chi-Square 45,082 

df 3 

Asymp. Sig. ,000 

 

 

A conclusão final é a de que o fator “contexto social” tem de ser aceite como determinante de 

uma fatia substancial do rendimento académico dos nossos alunos, sobretudo nos anos mais 

tenros da escolaridade. Porém, esse fator não explica tudo, como os cálculos do valor 

acrescentado que o AVES tem levado a cabo ao longo destes mais de 10 anos, cabalmente 

demonstram. Mas, isso é tema que cabe a outros intervenientes neste Seminário desenvolver. 

Dito de outro modo, os dados atuais confirmam, no essencial, as inferências que fizemos 

no estudo de 2005: 

a) As alunas têm melhor desempenho que os alunos, em algumas disciplinas, mas isso 

tende a diminuir à medida que se “sobe” no nível de escolaridade; 

b) O contexto social permanece uma variável explicativa importante, embora o seu efeito 

seja também menos evidente à medida que nos aproximamos do termo da escolaridade 

secundária.  
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Os resultados do AVES e os resultados dos exames nacionais: uma 

comparação possível? 

 

Numa primeira impressão, dir-se-ia que tal comparação não parece legítima. A dimensão 

dos dois universos é bastante distinta, as condições de realização das respetivas provas 

também são distintas e os efeitos também são diferentes
8
. 

Nos exames, para os alunos, está muito mais em jogo do que nas provas do AVES: 

ninguém chumba com maus resultados nas provas do AVES. A importância de os exames 

contarem ou não para a decisão de progressão dos alunos na escolaridade (contarem ou não 

para o aluno “passar de ano”) é um assunto muito discutido entre os especialistas em 

educação. A tendência atual em Portugal vai, como se sabe, no sentido de valorizar cada vez 

mais os resultados dos exames e de os considerar cada vez mais um fator decisivo.  

Os críticos dos testes “low stakes” (como são as provas do AVES) afirmam que os alunos 

só se empenham nos exames com consequências “duras” (ou high stakes). Se assim fosse, os 

testes do AVES teriam pouca utilidade porque dariam resultados muito díspares relativamente 

aos exames (tomados como o “padrão” nacional). 

Ora, resolvemos testar esta hipótese. Para o efeito utilizámos as variáveis média da escola 

numa prova do AVES e a média no exame nacional da mesma disciplina. 

Limitámos a nossa análise aos dados fornecidos pelos rankings publicados anualmente na 

comunicação social portuguesa. Focámos apenas a média a Matemática, no ensino 

secundário, por ser aquela disciplina onde a subjetividade do avaliador tem um peso menor na 

classificação final. 

Em 1º lugar, constituímos uma amostra representativa das escolas que aderiram ao 

Programa AVES. Em seguida, emparelhámos as médias de resultados nos exames e no AVES 

dos anos de 2010 e de 2011.  

Considerámos que estabelecer uma correlação (r) entre esses pares de dados nos 

permitiria verificar até que ponto esses resultados estavam próximos ou distantes entre si. Se a 

correlação fosse baixa, poder-se-ia alimentar a tese de a diferença se dever a menor 

empenhamento dos alunos nas provas do AVES. 

Obtivemos os seguintes resultados: 

- um r de 0,64 relativamente às provas de 2010; 

- um r de 0,61 relativamente às provas de 2011. 

Trata-se de correlações positivas e com um valor que permite falar de uma “moderada 

correlação” (0,40 a 0,69) e a poucas centésimas de poder ser considerada uma “correlação 

elevada” (0,70 a 0,89).   

Interpretámos os resultados desta comparação como significando que há uma proximidade 

assinalável entre os resultados de provas tão diferentes como as do AVES e as desses 

                                                 
8
 Para este tema é útil a distinção que os norte-americanos estabelecem entre “high stake tests” (exames com 

impacto na progressão dos alunos) e os “low stake tests”.  
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exames. Os alunos afinal empenham-se mesmo quando o resultado no teste não conta para a 

nota final e as provas “low stakes” fornecem informação relevante sobre a aprendizagem dos 

alunos. 

Poder-se-á objetar que esta análise deveria ser complementada com a da análise dos 

resultados em outra disciplina, o Português. Todavia, como foi demonstrado por Matias Alves 

na sua tese de doutoramento (Alves, 2008), a carga de subjetividade que os exames de Língua 

Portuguesa ainda mantêm, apesar de todos os esforços em sentido contrário, leva-nos a não 

considerar relevante este estudo. 

 

Outras comparações 

Uma outra comparação que poderia ser feita entre os dois sistemas de avaliação externa 

(o AVES e os exames nacionais) diz respeito às provas de diagnóstico. Estas são um pilar 

essencial do AVES, constituindo uma das bases para o cálculo do valor acrescentado. Ora, o 

sistema educativo português não possui provas nacionais de diagnóstico das aprendizagens, 

contrariamente ao que sucede em França que tem, desde 1989, provas nacionais à entrada de 

alguns anos de escolaridade
9
 considerados, por uma razão ou por outra, momentos charneira 

do percurso escolar do aluno. Sabendo a importância da avaliação de diagnóstico para o 

desenvolvimento de uma avaliação verdadeiramente formativa, consideramos – desde há 

muitos anos – ser esta uma lacuna importante do sistema educativo português.  

 

 

 

 

  

                                                 
9
 Em 2009, eram facultativas para os alunos de CE2 (primário)e obrigatórias para os alunos no início do 1º ano do 

“secundário inferior” (6eme). 
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Conclusão 

 

A afirmação de Schleicher supracitada revela-se útil para não nos esquecermos de dar 

suporte empírico à argumentação de defesa de um ou outro caminho. Neste caso, diretamente 

na testagem de algumas hipóteses e indiretamente na defesa da utilidade do Programa AVES.  

Todavia, convém não esquecer que uma confiança excessiva nos números pode trazer 

prejuízos de ordem vária. Vários sociólogos têm publicado diversas críticas largamente 

fundamentadas sobre as políticas educativas excessivamente baseadas na accountability. 

Alguns vão mesmo ao ponto de dizer que atualmente vivemos uma época de governo pelos 

números (Candeias, 2007; Nóvoa, ibid.) e criticam o foco excessivo na dimensão quantitativa 

da governação da educação (e das sociedades em geral). 

Pela nossa parte, consideramos que os dados quantitativos são um ponto de partida 

importante, mas que não nos devem fazer perder de vista as respetivas limitações. Antes de 

mais, deve ser prestada uma particular atenção ao respetivo uso. Se, mesmo os diversos 

relatórios produzidos pelo AVES (com dados sobre o valor acrescentado, o clima de escola, 

etc.) não derem lugar a um amplo uso (aos níveis organizacional e pedagógico) pelos 

professores (e, idealmente, pela restante comunidade educativa de cada escola), de pouco 

valem as tabelas e gráficos que deles constam. Cabe aqui citar Glória Ramalho, antiga diretora 

do GAVE, que afirmou: A avaliação externa, por si só, não melhora as práticas de ensino e 

aprendizagem…O que faz a diferença é a forma como se lida com ela e com os seus 

resultados… (Ramalho, 2010) 

Também não será legítimo interpretar a afirmação de Schleicher como legitimando a frase 

corrente de que “os números falam por si”. Apesar da vulgaridade desta afirmação, 

especialistas de nomeada, como R. Behn (2009), partindo da metáfora do copo meio 

cheio/meio vazio, têm chamado a atenção para que qualquer avaliação baseada em números 

não pode prescindir da atenção ao referencial que a suporta. Ou seja, os dados quantitativos 

sem a explicitação de um quadro de leitura podem permitir tanto uma interpretação como a sua 

contrária. E quanto ao referencial com que devemos avaliar os números, quanto ao referencial 

que nos diga qual o fim da educação, qual o fim das escolas e dos outros lugares de 

aprendizagem da contemporaneidade, de pouco ou nada servem os números.  

 

Pela nossa parte, entendemos que a proposta teórico-prática do Programa AVES, 

expressa no seu referencial e nos relatórios que com base nele produz, é a de superar as 

críticas radicais da quantificação de várias dimensões da realidade escolar, sem cair na 

estreiteza e no reducionismo dos rankings publicados na comunicação social portuguesa.  É 

pois uma proposta experimentada que mereceria da parte dos decisores políticos e de todos os 

interessados na educação, uma maior atenção, fazendo dela uma fonte de inspiração, 

sobretudo em tempo de deslocação da focagem dos processos para os resultados educativos. 

Ou seja, e para terminar, o Programa AVES, enquanto produtor de dados diversos e de 

comentários aos mesmos, é um modesto mas poderoso convite para que, em cada escola, o 
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diretor, os líderes intermédios, os demais professores e os restantes membros da comunidade 

educativa não sejam apenas mais uns sujeitos com uma mera opinião sobre a sua escola, 

antes sejam pessoas que refletem sobre a mesma com base em dados relevantes e rigorosos. 
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