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Voz às escolas

Opinião

JOSÉ AUGUSTO ARAÚJO Presidente da CAP da Escola Secundária de Caldas das Taipas,
Guimarães

Um destes dias, provavelmente
antes da chuva, chegarão os
‘rankings’ das escolas baseados

nas notas dos exames nacionais. Ainda
que a chuva fosse mais útil e tivesse efei-
tos mais produtivos, por algumas horas
ou dias, o assunto dos ‘rankings’ voltará a
ocupar o espaço noti- cioso e o debate pú-
blico repetir-se-á com os mesmos proble-
mas e com os mesmos argumentos.

Um dos temas incontornáveis é o dos
desvios entre as classificações dos exa-
mes (CE) e as classificações internas de
frequência (CIF). As primeiras configu-
ram uma componente de avaliação exter-
na e as segundas uma componente de ava-
liação interna que resulta da média das
notas atribuídas aos alunos no final de ca-
da ano de frequência da disciplina. Co-
nhecidos os valores dessas componentes,
a classificação final dessas disciplinas
(CFD) é calculada de acordo com uma
fórmula pelas normas legais aplicáveis,
em que a nota dada pelos professores
(CIF) tem um peso muito maior (70%) do
que a nota obtida no exame (CE) que ape-
nas pesa 30%.

Para aqueles que tomam o exame como
padrão universal de referência, os desvios
entre as notas dos exames (CE) e as notas
de frequência representam sempre pro-
blemas de qualidade das avaliações inter-
nas. Isto é, simplisticamente, se as notas
dos exames não forem próximas das no-
tas internas, então é porque as classifica-
ções internas foram mal dadas. Na mesma
linha, em visões mais extremistas, o óti-

mo é que os alunos subam nos exames as
notas de frequência. Na maior parte dos
casos, as notas médias dos exames são in-
feriores às notas de frequência. Até certo
ponto, é natural e normal que assim seja.
Porém, também se observam casos cróni-
cos em que os desvios muito acentuados.
Na verdade, essa parece ser a “regra” em
certas escolas que surgem, sucessivamen-
te, no lote das que apresentam maiores
desvios entre as CIF e as CE. Ou seja, al-
guns casos são perversamente diferentes,
sem que ninguém cuide de corrigir ou,
pelo menos, atenuar a iniquidade.

Em defesa da normalidade dos desvios
naturais, devemos começar por dessacra-
lizar os exames. O exame é um instru-
mento de avaliação que incide num con-
junto limitado de competências e
capacidades do aluno. O exame não ava-
lia tudo e avalia, em duas ou três horas,
muito menos do que o professor avalia
em dois ou três anos. O exame avalia ape-
nas dimensões da aprendizagem ligadas
ao conhecimento e, mesmo essas, de for-
ma limitada. Por exemplo, o exame não
avalia competências e capacidades de ex-
pressão oral, nem avalia dimensões liga-
das às capacidades psicomotoras, nomea-
damente, em contexto de práticas
laboratoriais no âmbito das ciências expe-
rimentais. Aliás, também por isso, ele tem

o referido peso marginal de 30% na CFD.
Nenhuma das classificações, internas ou
externas, é mais ou menos importante que
a outra, elas são complementares. A dife-
rente valorização, traduzida num muito
distinto peso na ponderação da CFD, não
deriva da qualidade intrínseca ou do mé-
rito relativo de cada uma delas. Deriva,
fundamentalmente, da sua diferente ex-
tensão e, consequentemente, da sua dife-
rente consistência enquanto juízo final de
avaliação prolongado, abrangente, deta-
lhado e dinâmico.

Em conformidade com o que foi dito, da
referida fórmula de cálculo resulta mate-
maticamente evidente qual é a margem de
variação aceitável e sem efeito, positivo
ou negativo, na CFD. Descidas da CE su-
periores a 1,5 valores fazem baixar a CFD
e subidas superiores a 1,4 valores fazem
subir a CFD. Desvios da CE compreendi-
dos entre aqueles limites são neutros no
efeito sobre a CFD que se mantém igual à
CIF. Assim, está objetivamente definida a
margem natural de variação ou de desvio
aceitável da CE em relação à CIF.

Porém, não pode nem deve continuar a
ignorar-se a injustiça subjacente a desvios
muito mais acentuados que, em escolas
sobejamente conhecidas, atingem, por
sistema, 5 ou 6 valores de desvio médio,
indiciando, portanto, vários casos de des-

vios de 10 ou mais valores de descida da
CE em relação à CIF. Note-se que, quan-
do olhamos para os desvios médios por
escola, estamos a desconsiderar os casos
marginais e pontuais de grandes descidas
por circunstâncias individuais meramente
ocasionais, como sejam as indisposições
físicas ou a debilidade momentânea por
motivo de doença – isso pode acontecer
em qualquer escola. A observação siste-
mática de descidas acentuadas, mais em
certas escolas do que noutras, não pode
deixar de indiciar más práticas de avalia-
ção interna. Embora menos frequentes, o
mesmo poderá dizer-se nos casos de subi-
das médias sistematicamente relevantes.
Em ambos os casos há alunos fortemente
prejudicados, se não são os diretamente
envolvidos nessas práticas, são os que
concorrem com eles pelas mesmas vagas
de acesso ao ensino superior.

Na verdade, na minha opinião, sem pre-
juízo de outro tipo de intervenção nas ins-
tituições com maiores desvios, esse pro-
blema poderia ser facilmente mitigado
com a introdução de um fator de correção
na fórmula de cálculo da CFD. Isto é, um
fator de correção dos desvios que seja
neutro para os pequenos desvios e penali-
ze ou beneficie, proporcionalmente, o re-
sultado da CFD, quando se verifique uma
descida ou uma subida relevante. Haverá
coragem para mudar da atual
CFD=CIF*0,7+CE*0,3 para, por exem-
plo, CFD=(CIF*0,7+CE*0,3)+(CE-
CIF)*0,2?

É mais provável que chova…

Os desvios das notas de exame

Das bibliotecas não se po-
de esperar que apenas
sejam úteis, mas que se

tornem necessárias. Em 1996, há
pouco mais de 20 anos, constituía-
se em Portugal uma Rede de Bi-
bliotecas Escolares que, em arti-
culação com as autarquias e os
agrupamentos de escolas, preten-
dia criar espaços destinados ao
funcionamento de bibliotecas
dentro dos estabelecimentos de
ensino. Nesse mesmo ano, Vila
Nova de Famalicão assinou o con-
trato programa com a Rede de Bi-
bliotecas Escolares e, no ano se-
guinte, em 1997, há precisamente
20 anos, entravam na dita rede as
primeiras cinco bibliotecas esco-
lares do concelho, as Bibliotecas
Escolares da EB2,3 Júlio Brandão
- VNF, da EB1 Luís de Camões -
VNF, da EB1 Avenida – Riba de
Ave, da EB1 Boca do Monte –
Mogege e da EB1 Agra maior –
Vermoim. Em Vila Nova de Fa-

malicão a Rede de Bibliotecas Es-
colares estendeu-se e conta atual-
mente com um total 30 Bibliote-
cas Escolares, uma Biblioteca
Municipal, 5 Polos de Leitura e
uma Biblioteca Itinerante. Assim,
e como demonstram estes núme-
ros no caso do município de Fa-
malicão, mas que se replicam em
muitos municípios deste país, as
Bibliotecas foram sendo conside-
radas como equipamentos úteis
tanto para as comunidades educa-
tivas como para as comunidades
gerais. Não se pode, portanto,
contestar a sua utilidade! Contu-
do, e na era informacional em que
vivemos, as bibliotecas não po-
dem ser apenas úteis, mas devem
assumir-se como necessárias. Pas-
sar da utilidade para a necessidade
implica que os seus responsáveis,
autarquias locais e agrupamentos

de escolas, as coloquem no centro
da sua atuação e que, a partir de-
las, radiem os mais diversos pro-
jetos, atividades e ações. As Bi-
bliotecas Escolares deverão ser
um espaço e um recurso que seja
parte intrínseca do agrupamento
de escolas e assumir-se enquanto
estrutura de apoio aos currículos,
como suporte ao trabalho docente
e à prática letiva. A questão da ne-

cessidade das Bibliotecas Escola-
res é muito mais do que o papel de
“enriquecer” mas antes o papel de
“fortalecer”. A Biblioteca Escolar
não deverá acrescentar mais uma
atividade, mas sim sustentar a ati-
vidade já existente, seja a ativida-
de docente da aula, seja como pla-
taforma que permita o ensino
colaborativo e interdisci- plinar.
Este foi o desafio do “10.º Encon-
tro de Serviços de Apoio às Bi-
bliotecas Escolares: partilha de
boas práticas”, que se realizou em
Vila Nova de Famalicão, na sua
Biblioteca Municipal Camilo Cas-
telo Branco, nos passados dias 24
e 25 de novembro, sob o tema
“Bibliotecas: da utilidade à neces-
sidade”. Durante os dois dias do
encontro, que lotou a o auditório
da Biblioteca Municipal, e onde
se fizeram representar profissio-

nais de toda a região norte e cen-
tro do país, realizaram-se confe-
rências de enquadramento do te-
ma, de onde se destacou a pre-
sença da Coordenadora da Rede
Nacional de Biblioteca Escolares,
Dra. Manuela Pargana Silva; de
partilha de boas práticas do traba-
lho desenvolvido na Biblioteca
Municipal de Vizela e na Bibliote-
ca Escolar da Escola Básica da
Ponte, de Santo Tirso; de encontro
com os escritores Gonçalo Cadi-
lhe e Filipe Morato Gomes e, ain-
da, um conjunto de workshops
formativos dedicados às mais di-
versas áreas da biblioteconomia.
Assim, e numa espécie de balanço
do trabalho que está a ser desen-
volvido a nível nacional, debateu-
se sobre a dimensão estratégica
que estes espaços públicos de lei-
tura representam na atual socieda-
de da informação, bem como se
definiram novos rumos para as bi-
bliotecas da atualidade.

Bibliotecas: da utilidade à necessidade
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