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Conferência Internacional Permanente das Inspeções Regionais e Gerais de Educação 
 

O Memorando sobre Inspeção e Inovação 
 
 
Prefácio 
 
Tenho o prazer de apresentar o Memorando de Bratislava sobre Inspeção e Inovação. O 
Memorando é o resultado de intensas discussões, de debates e da partilha de ideias entre os 
membros da SICI ao longo de dois anos, culminando com o Workshop da SICI realizado em 
Bratislava, em junho de 2013, onde foram debatidos e sumariados os aspetos fulcrais das 
questões. Em nome do Comité Executivo da SICI, gostaria de exprimir a minha gratidão ao 
Professor Graham Donaldson, anterior Presidente da SICI, que teve a árdua tarefa de verter as 
nossas discussões para um documento coerente e útil. 
 
Como referi na Assembleia Geral da SICI que decorreu em Edimburgo, em outubro de 2013, 
quando o Memorando foi aprovado pelos membros, a sua publicação podia ser vista como ‘o 
fim do princípio’ – não um fim em si próprio, mas uma plataforma para fomentar debates e 
atividades adicionais. Constitui um documento informativo para os membros, destinado a 
discussões internas, uma fonte de informação que pode ser debatida individualmente por cada 
membro e um ponto de referência para a SICI nos seus contactos com outras instituições e 
organizações. Quando necessário, será dado apoio àqueles que desejarem traduzir o 
Memorando para o respetivo idioma.  
 
O Memorando não é um programa da SICI que se destina a ser cumprido pelos membros. 
Resume um longo processo de discussão, colige ideias e oferece possibilidades para debate. Se 
e como é adotado em cada inspeção é matéria que cabe a cada um dos seus membros e 
depende das circunstâncias, função e atividade do sistema educativo do seu país.  
 
A SICI espera que o Memorando seja utilizado pelos seus membros de formas muito 
diversificadas e de acordo com os seus contextos específicos. Deste modo, e em aditamento a 
este prefácio e ao próprio Memorando, no final deste documento damos algumas explicações 
e apresentamos algumas das principais observações dos membros, fora do processo de adoção 
na AG de Edimburgo, que dão algumas pistas sobre o modo como o Memorando pode ser 
utilizado. 
 
A adoção do Memorando significa que eu e outros membros do Comité Executivo 
continuaremos a promovê-lo de todas as formas possíveis e pedir-vos-emos informação sobre 
o modo como o possam estar a utilizar. 
 
 
Wulf Homeier, 
Presidente da SICI 
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Conferência Internacional Permanente das Inspeções Regionais e Gerais de Educação 

O Memorando sobre Inspeção e Inovação 
 
Introdução 
 
A Conferência Internacional Permanente das Inspeções Regionais e Gerais da Educação (SICI) 
foi estabelecida em 1995 e representa 33 Inspeções de educação e entidades avaliadoras de 
toda a Europa. Fornece apoio aos seus membros através de conferências, oficinas de formação 
e projetos, e constitui um fórum para a discussão da política educativa, com particular enfoque 
na inspeção e na avaliação. 
 
Um dos temas centrais que tem preocupado os membros tem sido determinar as formas 
através das quais as inspeções se podem desenvolver, à medida que a necessidade dos 
sistemas educativos e das escolas melhorarem e inovarem se tornou central para as políticas 
educativas dos governos em todo o mundo. Obviamente, a inovação não é um fim em si 
mesmo e fazer coisas diferentes ou fazer as coisas de forma diferente não é automaticamente 
benéfico. As escolas e mesmo os sistemas educativos podem adotar projetos inovadores, 
frequentemente atraídos por interesses comerciais, sem que primeiro tenham testado a 
importância das vantagens que, alegadamente, resultariam para os jovens.  
 
Os termos ‘inovação’, ‘melhoria’ e ‘mudança’ podem por vezes ser utilizados 
indiferenciadamente. O significado de inovação pode ser diferente para decisores políticos, 
autoridades locais, escolas e professores. As escolas estão permanentemente num processo de 
adaptação, ao desenvolverem novas abordagens à aprendizagem e ao ensino e ao 
responderem às novas necessidades dos seus alunos. Cada vez mais, os desenvolvimentos 
externos, como por exemplo na sociedade e na tecnologia, estão a criar pressão para 
mudanças mais radicais. As inspeções, na Europa e não só, estão crescentemente focalizadas 
na promoção da melhoria contínua, mas podem também ajudar as escolas e os sistemas 
educativos a refletirem sobre a necessidade e as implicações de mudanças mais significativas. 
 
Estas discussões culminaram num importante Workshop em Bratislava em junho de 2013, o 
qual conduziu à produção de um memorando que delineasse os pontos de vista da SICI sobre 
este tópico fundamental. O ‘Memorando de Bratislava’ avança com 10 premissas sobre o tema 
da inspeção e inovação. Procura dar um contributo direto para a política e prática da 
educação, uma vez que o impulso para a melhoria da qualidade da educação se está a tornar 
mais forte. Ao colocar a educação e a inspeção numa perspetiva mais abrangente, espera-se 
que o Memorando possa ter um contributo direto para a política educativa e levar as 
Inspeções a refletirem sobre e, se necessário, mudarem as suas práticas. Para a própria SICI, o 
propósito do Memorando é oferecer uma plataforma para o planeamento de atividades 
futuras na organização e agir como um apoio aos membros no desenvolvimento e 
fortalecimento dos respetivos sistemas de inspeção. 
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Premissas 
 
1. A inspeção, que tem sido uma característica forte da prática educativa há mais de dois 
séculos, tornou-se, nos últimos anos, mais proeminente e ocupa agora uma posição central 
nos sistemas educativos em muitos países europeus e para além deles.  
 
2. A natureza e as finalidades das atividades inspetivas são, geralmente, agir como um 
avaliador da qualidade, como um garante da própria qualidade e como agente de prestação de 
contas. Os procedimentos específicos estão enraizados na cultura e nas tradições de cada país 
e têm convencionalmente incluído contributos para a difusão eficaz da política educativa, por 
vezes como agentes diretos dessa política ou, situação mais comum, utilizando a avaliação 
para garantir e para ajudar a orientar as mudanças na própria política. 
 
3. Uma característica fundamental das inspeções é a sua focalização direta nas evidências da 
aprendizagem e na necessidade de um ensino da mais elevada qualidade. 
 
4. Estão a emergir tendências importantes nas inspeções, em parte como resposta ao 
movimento da internacionalização da política educativa. Estas tendências têm enfatizado a 
necessidade de as Inspeções serem expeditas e têm conduzido a um enfoque mais forte no 
risco e na proporcionalidade. Como consequência, tem-se registado uma tendência para o 
fortalecimento dos contributos catalisadores e capacitadores das inspeções tanto ao nível de 
escola como do sistema.  
 
5. A inspeção não deve retirar às escolas a responsabilidade de atingirem por si uma qualidade 
elevada. Uma autoavaliação conducente à melhoria, em vez do cumprimento de um 
planeamento determinado externamente, é essencial para o aumento sustentável da 
qualidade da aprendizagem dos alunos.  
 
6. À medida que a necessidade para uma maior flexibilidade e inovação nos sistemas 
educativos se tornou nuclear para a política educativa, a inspeção necessita alcançar um 
equilíbrio entre os seus papéis tradicionais e ajudar a fomentar a inovação consistente. A 
própria inspeção deve ser flexível e inovadora, para responder aos desafios de um contexto 
educativo em mudança. 
 
7. As formas pelas quais a inspeção pode apoiar a inovação em educação estarão circunscritas 
pelas políticas e práticas de cada país. A inspeção será sempre apenas um elemento num 
processo complexo. Todavia, independentemente de tais constrangimentos, a sua influência 
pode ser profunda, em particular no seu potencial para questionar o pensamento, avaliar o 
impacto e fomentar a melhoria. 
 
8. A relação entre inspeção e inovação pode ser complexa. A inovação apenas terá sucesso se 
for promovida pelos professores e o forte enfoque das inspeções nas práticas de sala de aula 
pode destacar e clarificar o impacto da inovação na aprendizagem. 
 
9. A imagem da inspeção devia ser positiva e construtiva; a representação dos media sobre o 
seu impacto é muitas vezes distorcida, destacando as conclusões negativas e atribuindo à 
inspeção o papel exclusivo de ‘vigilância’. O potencial impacto positivo da inspeção será mais 
visível quando os inspetores tiverem credibilidade profissional elevada e as suas funções 
plenamente compreendidas.  
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10. Os governos devem garantir que o potencial das inspeções para terem um contributo 
importante para a inovação esteja assente em estratégias de melhoria e de inovação desde o 
início. 
 
Antecedentes 
 
A Inspeção tem tido um papel importante e consolidado nos sistemas educativos de muitos 
países europeus, recuando até ao início do século XIX. A natureza específica e o propósito da 
Inspeção refletem inevitavelmente as tradições e políticas de cada país e as mudanças ao 
longo do tempo. Para algumas Inspeções, o principal objetivo é assegurar o cumprimento dos 
requisitos legais e políticos, enquanto outras estão mais explicitamente direcionadas para a 
melhoria e a capacitação. O objeto principal do processo de inspeção também varia. Por vezes, 
o professor é o ator central, enquanto outros adotam abordagens centradas na escola e na sua 
eficácia global. Nos anos mais recentes, em parte como um reflexo da emergência dos dados 
internacionais comparativos de desempenho, tais como as avaliações da Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) e do Programa Internacional de Avaliação 
de Alunos (PISA), tem-se verificado um crescimento na atividade inspetiva e um reexaminar do 
papel que as inspeções podem e devem desempenhar na melhoria da qualidade e dos padrões 
de sucesso. 
 
Estes desenvolvimentos na inspeção devem ser vistos no contexto de mudanças 
transformacionais nas economias, sociedades e relações globais, parcialmente motivadas pela 
inovação tecnológica numa escala sem precedentes. A publicação da OCDE Trends Shaping 
Education 20131 analisa as forças que estão a moldar as economias e as sociedades do século 
XXI de um modo interessante e que também colocam desafios significativos e fundamentados 
à educação escolar. Os avanços tecnológicos estão sobretudo a mudar a natureza do trabalho 
e do lazer e a contribuir para as mudanças sociais já afetadas pela migração e por alterações 
demográficas. As competências exigidas aos trabalhadores do século XXI estão a mudar e a 
ficar cada vez mais associadas à utilização criativa da tecnologia. Longe de ser imune a tais 
forças, a educação encontra-se no centro de qualquer resposta a este contexto desafiante. Os 
professores do século XXI têm de ajudar a preparar as gerações futuras a ter sucesso num 
ambiente de mudanças rápidas, contínuas e fundamentais e têm eles próprios de investir em 
implicações potencialmente a longo prazo para o ensino e a aprendizagem. 
 
Ao mesmo tempo, em todo o mundo, tem-se verificado uma aceitação crescente da 
importância da educação escolar para o bem-estar individual e coletivo, a coesão social e o 
sucesso económico. As políticas educativas deslocaram o seu foco e muitos governos 
promovem atualmente a inovação em educação em busca de vantagens competitivas e para 
melhor ir ao encontro das necessidades do século XXI e dos desafios dos seus cidadãos. 
 
Tendências que moldam a Educação 
 
“Os países por todo o mundo… são engolidos por uma rápida mudança económica e social. Em 
toda a parte, a educação é vista como a principal forma de permitir tanto aos indivíduos como 
às nações responderem a tais mudanças.”2   Esta citação do Comité Inglês Consultivo para a 
Educação Creativa e Cultural, presidido por Sir Ken Robinson, destaca o quanto a educação é 
indissociável das mudanças na economia e na sociedade em geral. 

                                                           
1 Trends Shaping Education, OECD 2013  
2 All Our Futures: Creativity, Culture and Education, DfEE, 2000 
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A natureza e o alcance destas mudanças têm sido bem documentados na publicação da OCDE 
Trends Shaping Education 20133. Aí são identificadas cinco áreas onde as mudanças sociais, 
económicas e tecnológicas mais vastas têm relevância direta para a educação: a globalização, a 
tecnologia, as competências e o trabalho, as sociedades e a família. 
 
A globalização está a dar origem a expetativas novas e crescentes da política educativa e das 
escolas. Ligações mais amplas, profundas e rápidas entre países e continentes estão a conduzir 
ao aumento da interdependência e de uma maior competição. As competências necessárias 
para competir em tais ambientes são de naturezas diferentes e requerem respostas mais 
rápidas à medida que as exigências mudam a um ritmo cada vez mais acelerado. “As 
competências tornaram-se a moeda global nas economias do século XXI. Sem um investimento 
suficiente nas competências, as pessoas vão definhando nas margens da sociedade, o 
progresso tecnológico não se traduz em crescimento da produtividade e os países já não 
conseguem competir numa economia global, cada vez mais baseada no conhecimento. Como 
o custo dos transportes tem caído e as barreiras comerciais têm sido erguidas, uma parte 
substancial da produção de bens básicos está sob o controlo dos países em desenvolvimento 
com custos salariais mais baixos. Tal tende a impulsionar os países da OCDE a procurem 
manter a sua vantagem competititiva na produção de serviços de qualidade, que requerem 
elevados níveis de conhecimento e competência, de criatividade e inovação”4. 
 
Os desenvolvimentos nas tecnologias de informação e comunicação (TIC) estão a ter um efeito 
profundo em todas as áreas da vida do século XXI. O mundo está ligado de uma forma que 
tanto pode capacitar, como pode ameaçar os indivíduos. As redes sociais estão a transformar a 
vida diária, o que é reforçado pela crescente e disseminada influência dos dispositivos móveis. 
Tais desenvolvimentos colocam desafios aos modelos tradicionais de escolarização e à 
capacidade dos professores para responderem às rápidas exigências de mudanças na sua 
especialidade. Por seu turno, tal levanta questões sobre que tipos de professor são necessários 
e a igualdade de oportunidades de acesso à aprendizagem, bem como outras questões 
importantes associadas à segurança digital.  
 
Os padrões de migração estão a conduzir a uma maior diversidade étnica e cultural das 
populações nacionais, levantando questões difíceis sobre as oportunidades educativas. 
Questões políticas e éticas colocam desafios aos cidadãos do século XXI, tal como as que são 
colocadas pelas mudanças no meio ambiente uma vez que as alterações dos padrões 
climatéricos e a poluição atravessam as fronteiras dos países. As pressões instrumentais 
associadas aos imperativos económicos e de empregabilidade devem ser ponderadas em 
relação às finalidades sociais e culturais mais vastas de educação.  
 
O equilíbrio demográfico em mudança em muitas populações está a alterar-se na medida em 
que as pessoas vivem mais tempo e as taxas de natalidade decrescem. As populações 
envelhecidas trazem novos desafios em termos de um aumento da dependência, 
particularmente no que concerne à saúde, e de redução na contribuição de impostos e 
consequente competição entre gerações pelos recursos. Adicionalmente, a importância do 
contexto social em moldar o sucesso continua muito forte e generalizado. 
 

                                                           
3 OECD op cit 
4 OECD op cit 
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Como a publicação da OCDE torna claro, estas tendências, individual e coletivamente, têm 
implicações profundas na educação que, por sua vez, tem impacto nas próprias tendências. 
Contudo, em 2008, a OCDE referiu que as escolas não tinham mudado significativamente. 
 
“… muitas das escolas atualmente ainda não se atualizaram e ainda continuam a funcionar 
como nas primeiras décadas do século XX. Como pode a aprendizagem dentro e fora das 
escolas ser reconfigurada em ambientes que promovam o conhecimento e as competências 
mais profundas tão cruciais neste novo século? Ter êxito nisto é importante não só para uma 
economia de sucesso, mas também para uma participação cultural e social eficazes e para os 
cidadãos viverem vidas plenas.” 
 

Uma agenda política em mudança 
 
Simultaneamente tem-se verificado um crescimento significativo no impacto do desempenho 
internacional comparado (por exemplo, PISA, PIRLS, TIMMS) das políticas educativas. Os 
resultados destes estudos têm contestado os pressupostos acerca do desempenho educativo e 
trouxeram novos contributos de políticas ou mesmo o empréstimo direto de políticas, visto os 
países procurarem aprender com as práticas dos que têm mais sucesso. 
 
Neste cenário de forças cada vez mais poderosas que moldam a política educativa em todo o 
mundo, os governos têm-se tornado significativamente mais ativos na procura de formas para 
influenciar os sistemas escolares. Os últimos 50 anos têm assistido a esforços crescentes para 
melhorar a qualidade da educação e aumentar o sucesso dos jovens. A ênfase passou de um 
pressuposto onde mais investimento na educação seria obviamente positivo, para um enfoque 
na garantia de melhores resultados para os jovens e para uma maior atenção na qualidade e 
na equidade. Muitos esforços foram dedicados à identificação de boas ou melhores práticas e 
à promoção da sua adoção generalizada. O aumento da eficácia das escolas tem sido o 
objetivo. Contudo, mais recentemente, os pressupostos estabelecidos sobre a governação e 
práticas das escolas, têm, eles próprios, sido contestados e a ênfase tem mudado para 
tentativas mais radicais de inovar. A inovação é cada vez mais vista como essencial para 
alcançar o tipo de educação que se espera que o novo contexto social e económico do séc. XXI 
exija.     
 
Emergiram três abordagens políticas vastas e coincidentes. Primeiro, uma ênfase crescente na 
melhoria da gestão, que conduz a uma ênfase na eficácia, no planeamento, na autoavaliação, 
na relação custo-benefício (VFM), e em diversas formas de avaliação, auditoria e controlo. 
Segundo, o que é por vezes identificada como ‘Nova Gestão do Sector Público’, que conduz a 
uma mudança de enfoque sobre inputs e processos para resultados, uma maior diversidade de 
escolas, subsidiariedade, descentralização do processo de decisão e uma ênfase na prestação 
de contas aos stakeholders. E terceiro, uma maior competição entre as escolas, que conduz a 
uma resposta às exigências da procura, ao fortalecimento da ‘voz do cliente’ e à marketização 
explícita, gerando um ímpeto para melhorar, parcialmente através da ameaça real à própria 
escola. 
 
A atenção recente transferiu-se de tentativas para influenciar a educação a partir do exterior 
para uma compreensão que se “… a qualidade da educação não consegue exceder a qualidade 
dos seus professores…” (McKinsey 2007)5 então a mudança educativa profunda e sustentável 

                                                           
5 World’s Best Performing Education Systems, McKinsey Corporation 2007 
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dependerá em grande medida do empenho dos professores no processo de mudança e de 
terem a capacidade necessária para o fazerem. Teachers Matter6, um relatório da OCDE de 
2005, reuniu um vasto conjunto de evidências de investigação, as quais sugeriam que a 
qualidade dos professores era um dos fatores mais significativos a afetar o sucesso da 
aprendizagem dos alunos e tal representa a orientação política que mais provavelmente 
conduz a ganhos substanciais no desempenho da escola. Do mesmo modo, em 2007 a 
McKinsey Corporation publicou um relatório muito influente7 que reforçou a centralidade da 
qualidade dos professores nos sistemas escolares com melhor desempenho do mundo. 
Defendia que aprender, ao longo de três anos, com um professor de elevado desempenho, em 
vez de com um professor de baixo desempenho, pode fazer uma diferença de 53 percentis nos 
resultados dos alunos. Aquele relatório concluíu memoravelmente que a qualidade do sistema 
educativo não pode ultrapassar a qualidade dos seus professores. 
 
A OCDE, juntamente com a Education International, realizou três cimeiras internacionais sobre 
a profissão docente, a mais recente em Amesterdão, em Abril de 2013. Estas cimeiras partem 
todas do pressuposto que a base para uma elevada qualidade da educação reside na elevada 
qualidade dos professores. Do mesmo modo, um Documento de Trabalho8 da Comissão 
Europeia incluiu nas suas conclusões as duas afirmações seguintes:  
 
“As profissões docentes enfrentam agora exigências rapidamente em mudança, que requerem 
um novo conjunto de competências”;  
 
“As profissões docentes na Europa têm um impacto excecional na educação”. 
 
A evidência e a argumentação anteriormente referidas enfatizam a centralidade de um ensino 
de elevada qualidade para uma aprendizagem de sucesso e que as mudanças sustentáveis e 
positivas vão requerer o envolvimento ativo dos professores. Também sugerem que a natureza 
dos desafios que a educação enfrenta exigirá professores com competências e com um bom 
nível de estudos, que continuem a progredir e a desenvolver-se profissionalmente ao longo 
das suas carreiras. 
 
Implicações para as Inspeções 
 
A agenda política internacional parece estar, cada vez mais, focalizada na inovação e em 
formas de influenciar mais diretamente as práticas na sala de aula. As inspeções têm sido, 
tradicionalmente, vistas como um dos meios através dos quais os governos influenciam ou 
mesmo controlam o que acontece nas escolas. Até que ponto esta nova ênfase na inovação e 
no papel decisivo do professor têm implicações significativas na própria inspeção? 
 
O relatório McKinsey, de 2010, “How the World’s Most Improved Systems Keep Getting 
Better”9 sugere que diferentes tipos de intervenções são adequados a diferentes estádios da 
melhoria. Portanto, as mudanças de fraco para suficiente, de suficiente para bom, de bom 
para muito bom, e de muito bom para excelente requerem diferentes tipos de intervenção 
para garantir a evolução. O relatório fala da passagem de uma prescrição da melhoria para um 
desencadear da excelência. McKinsey acredita que as inspeções devem assumir diferentes 

                                                           
6 Teachers Matter, OECD 2005  
7 McKinsey Corporation 2007 op cit 
8 “Supporting the Teaching Profession for Better Learning Outcomes”, EU Commission 2012  
9 How the World’s Most Improved Systems Keep Getting Better, McKinsey Corporation 2009  
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formas e finalidades de acordo com as características e o desempenho de um sistema 
educativo. Essencialmente, a mudança para as inspeções externas é a de deixarem de ser 
agentes da conformidade e impulsionadoras da melhoria, para se tornarem parceiras da escola 
e intermediárias ou mobilizadoras de conhecimento na busca de formas inovadoras para 
responder às necessidades do século XXI.  
 
De teor idêntico, um documento apresentado à Assembleia Geral da SICI em 200910 referia-se 
à plasticidade das inspeções. Para o grande público, as inspeções estão associadas a um 
conjunto bastante limitado de atividades, que envolvem noções de conformidade e auditoria. 
De facto, é um conceito muito moldável, que adquire e tem adquirido muitas formas e que 
pode servir muitos e diferentes propósitos. Qual o espetro do potencial contributo das 
inspeções para a política educativa? 
 
- Controladora. Em contextos onde o que se espera das escolas é explícito e consagrado em 
leis, regulamentos ou políticas detalhadas, as inspeções podem ser utilizadas para promover a 
conformidade com tais expetativas. 
 
- Garante. A inspeção pode e deve fornecer garantia de que a forma como as intenções das 
políticas públicas e os recursos afetos são postos em prática vai ao encontro das expetativas. 
Esta ideia simples suscita muitas questões e pode oscilar entre a conformidade com padrões 
definidos através de avaliações da competência dos indivíduos até modalidades mais subtis 
nas quais as expetativas são concretizadas na prática. 
 
- Mitigadora de risco. Um papel cada vez mais comum da inspeção é o de mitigador de risco. A 
definição de risco pode variar desde aqueles que estão associados com o fracasso sério na 
prestação de serviço, como os serviços de proteção a crianças, até às interpretações mais 
vastas sobre o fraco desempenho em relação a objetivos potenciais ou aspiracionais – o risco 
de complacência.  
 
- Catalisadora. A inspeção é vista frequentemente como algo que injeta energia numa situação 
que, deixada a si própria, permaneceria estática ou relutante em mudar. Por vezes, a inspeção 
pode ser uma espécie de ‘espicaçador’ ou, de um modo mais positivo, como uma fonte de 
inspiração ou de consciencialização.  
 
- Intermediária de conhecimento. A inspeção pode trazer perspetivas mais vastas, construídas 
a partir da experiência de avaliação em muitos locais e abordagens, introduzindo contributos 
recentes da investigação ou do contexto escolar. 
 
- Capacitadora. Um papel emergente para a inspeção tem a ver com a sua competência para 
capacitar: ao moldar processos de avaliação que perduram para além do período da própria 
inspeção; ao ajudar a estabelecer melhores formas de trabalhar através do diálogo profissional 
que decorre na atividade inspetiva; e através da identificação e divulgação de exemplos de 
boas práticas, a partir das quais outros possam aprender e assim melhorar a sua prática. 
 
- Construtora de parcerias. Por ter um olhar explicitamente exterior, a inspeção pode ajudar a 
abrir perspetivas de trabalho com os pais ou outros serviços, e ajudar a estabelecer formas 

                                                           
10 “The strategic role that inspection can play in delivering better public education”, SICI Dublin Paper, 
Donaldson, 2009  
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novas e mais integradas para trabalhar com os stakeholders e para além das fronteiras 
profissionais. 
 
- Definidora de agendas. Através da focalização no impacto e nos resultados e ao identificar 
áreas onde a melhoria é necessária, a inspeção pode contribuir diretamente para a construção 
de políticas aos níveis escolar, local e nacional. Tal pode estar relacionado com questões sobre 
a provisão ou uso de recursos e a debates essenciais sobre orientação estratégica. 
 
- Preservadora/criadora de espaço de inovação. Um dos principais inibidores da inovação 
pode ser a preocupação que os pais ou gestores educativos possam ter sobre a 
‘experimentação’ com jovens. A inspeção pode ajudar a criar o espaço para a escola inovar, 
criando confiança sobre a abordagem, no sentido de que é bem gerida e potencialmente 
benéfica. 
 
A lista anterior não se esgota, nem os contributos que identifica se excluem mutuamente. 
Muitas Inspeções procuram contribuir para todos ou para a sua maioria de alguma forma. Ao 
mesmo tempo, a inspeção pode ser vista como um inibidor da inovação, aprovando aquilo que 
valoriza e tendo a responsabilidade em determinar como garantir a qualidade e a relevância 
fora da escola. Muito frequentemente, o debate centra-se mais na especificidade do que se 
acha que os inspetores fazem, do que sobre o modo como a inspeção se ajusta à ‘gestalt’ 
(configuração) da política pública e práticas. No seu núcleo está o facto de, como assinalou 
Malcolm Sparrow11, a inspeção funcionar naquela área da atividade estatal que tem mais a ver 
com impor obrigações do que prestar serviços. Isto é, a inspeção preocupa-se, seja implícita ou 
explicitamente, em exigir aos prestadores de serviços ou aos próprios cidadãos para estarem 
em conformidade com determinadas expetativas. Por causa disto, as inspeções terão sempre 
de ultrapassar um certo grau de ceticismo ou mesmo de resistência. Portanto, a sua 
autoridade tem de provir não só da sua própria credibilidade e de fazerem o que 
tradicionalmente fazem, mas também de um mais amplo apoio político. As suas atividades 
podem bem dar azo a oposição ou controvérsia e todas as Inspeções têm de estar bem 
conscientes da necessidade de atuar num sistema claro de legitimidade. 
 
Dado o contexto de restrições económicas aliadas à pressão contínua para reformas mais 
amplas da educação e do serviço público, quais são as implicações para as Inspeções e para a 
atividade inspetiva? 
 
Uma questão-chave reside no facto da inspeção poder ser vista como um luxo que consome, 
direta ou indiretamente, recursos que poderiam ser melhor atribuídos a outros serviços. Num 
ambiente com recursos limitados, é inevitável e adequado que questões difíceis sejam 
colocadas sobre os gastos com as inspeções. Isso significa que as Inspeções devem ser muito 
claras sobre os seus objetivos, economizando os recursos que utilizam, e rigorosas na avaliação 
do seu impacto. Aprender com o que produz o maior impacto sobre os resultados dos alunos e 
focalizar a atenção em áreas-chave são provavelmente centrais no modo como as inspeções 
podem constituir um valor acrescentado.   
 
Mais precisamente, as condições seguintes parecem caracterizar as inspeções eficazes. 
 
- Clareza sobre a governação e a natureza da autonomia. A governação das inspeções pode 
variar e varia significativamente, em linha com a natureza de cada sistema educativo em 

                                                           
11 The Character of Harms, Sparrow 2008   
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particular. O grau de independência das Inspeções ou a perceção sobre esse grau deve estar 
claramente definido. Aspetos relacionados com a distância do governo, a transparência dos 
critérios e a imparcialidade dos juízos de valor têm de ser claros. Do mesmo modo, deviam 
também estar explicitadas as formas como pode ser evitada a influência dos interesses da 
escola, dada a ligação próxima com a comunidade educativa. 
 
- Ter uma elevada credibilidade. As Inspeções não podem confiar na sua posição estabelecida 
para fornecer uma proteção num mundo económico difícil. Se quiserem sobreviver, tanto os 
inspetores como as Inspeções têm de demonstrar que têm condições para fazer a diferença 
para os alunos. Tal requer trabalhadores capazes e uma atividade inspetiva de elevada 
qualidade.  
 
- Ocupar um lugar bem definido. As Inspeções vão necessitar de ser muito claras sobre o 
caráter distintivo da sua função. Tal deve resultar, pelo menos em parte, da sua posição de 
autoridade no sistema educativo e na sua utilização de evidências decorrentes diretamente da 
avaliação externa para identificar os pontos fortes e fracos e para fomentar a melhoria. O 
âmbito e natureza da atividade vai mudando consoante a época e os países, mas será essencial 
em toda a parte uma compreensão clara dos contributos específicos das inspeções como mais-
valia ao serviço público.   
 
- Focalizar-se no risco. A área da educação abrange múltiplos resultados e um número elevado 
de atividades. A tarefa das inspeções é assegurar que os resultados dos alunos estão a 
melhorar, por isso as atividades inspetivas têm de se focar nos aspetos que fazem a grande 
diferença para os resultados. As áreas-chave devem ser analisadas e compreendidas. O risco 
deve ser analisado e desconstruído de modo a indicar as áreas que requerem ação. Tudo isto 
requer um entendimento bom e atualizado sobre o que torna os serviços públicos em geral, e 
a educação em particular, eficazes e com capacidade de resposta. 
 
- Ser ágil. As Inspeções têm de ser muito sensíveis aos ambientes nos quais trabalham. 
Enquanto os instrumentos da inspeção devem ser implementados de forma a responder às 
exigências atuais, a inspeção não é uma forma inalterável de trabalho que possa simplesmente 
ser aplicada a qualquer circunstância. É um conjunto flexível de processos que devem ser 
combinados de diferentes formas para diferentes propósitos. Do mesmo modo, as Inspeções 
devem ser configuradas para responder às necessidades atuais, mas também devem estar 
prontas para se reconfigurarem a si próprias e formar os seus profissionais de modo a que eles 
sejam capazes de dar resposta a circunstâncias e expetativas em mudança. 
 
- Saber quem é o ‘cliente’. A inspeção tem muitos clientes potenciais – incluindo os alunos e 
os seus pais, os professores e outros profissionais que trabalham com eles, os empregadores e 
a comunidade educativa em geral, os representantes do processo democrático e os seus 
funcionários. Um ambiente onde existe uma ênfase crescente no ‘localismo’ e na satisfação 
dos clientes coloca desafios específicos à inspeção. Atender aos profissionais da educação não 
é o mesmo que atender aos políticos ou aos pais. De facto, inspecionar é, inevitavelmente, 
expor o ‘jardim secreto’ da educação ao escrutínio público, por isso existem perigos no foco 
demasiado direto ao atender um profissional ou mesmo um público de pais. As expetativas 
daqueles que experienciam um serviço podem ser bem diferentes daquela que o prestam e 
aquelas de um qualquer cidadão serão novamente diferentes. A inspeção deve ter muita 
cautela acerca de inquéritos de ‘satisfação do cliente’ como evidência de eficácia.  
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- Comunicar com clareza. As finalidades e os resultados das inspeções, incluindo os exemplos 
de boas práticas, necessitam de ser enunciados de modo claro e comunicados de maneira a 
responder às necessidades do público pretendido, tanto profissionais da área como leigos. 
Muitas, mas não todas, as Inspeções publicam relatórios, utilizando frequentemente 
linguagem ‘não técnica’, que possa ser compreendida por qualquer leitor. Em Inglaterra, os 
inspetores vão mais além e escrevem diretamente aos jovens sobre os principais resultados da 
inspeção na sua escola. De um modo mais abrangente, os resultados das avaliações externas 
das escolas conduzidas a nível nacional são publicados regularmente em mais de um terço dos 
países Europeus. 
 
- Promover e utilizar a autoavaliação. Em 2001, o Parlamento e o Conselho Europeu emitiram 
uma circular aconselhando os estados membros a estabelecerem sistemas de avaliação da 
qualidade e um quadro concetual que equilibre a autoavaliação das escola e a avaliação 
externa. Alcançar gradualmente tal equilíbrio tornou-se um tema central da política nacional 
em muitos estados na Europa e para além dela. Esta abordagem está associada à capacitação 
para a melhoria a nível de escola e permite uma maior proporcionalidade na inspeção externa. 
Na Estónia, por exemplo, todas as escolas têm de desenvolver a sua avaliação interna, 
enquanto uma pequena equipa de inspetores pode dar aconselhamento genérico como apoio. 
No Reino Unido todos os diferentes regimes de inspeção promovem explicitamente a 
autoavaliação. 
 
- Participação mais alargada nas inspeções. Enquanto as inspeções exigem um conhecimento, 
competência e experiências próprias, a inclusão de diretores ou de professores nas equipas de 
inspeção pode acrescentar perspetivas novas e importantes ao processo. É também uma 
poderosa fonte para o desenvolvimento profissional, na sua verdadeira aceção.  
 
Inspeção e Inovação 
 
Uma elevada qualidade e a melhoria contínua é agora uma parte integrante da cultura 
educativa e as inspeções demonstraram a sua competência para estimular ou mesmo 
promover a melhoria. Contudo, o desafio para as inspeções, independentemente dos seus 
papéis tradicionais, será de, cada vez mais, promover ou seguir as práticas educativas mais 
explicitamente inovadoras. A relação entre inspeção e inovação tem sido um tema dominante 
nos recentes workshops da SICI na Estónia, Portugal, Inglaterra e França e na Assembleia Geral 
de Praga em 2012.  
 
Um conjunto de temas bem definidos emergiu destes eventos. 
 

1. A forte relação entre avaliação externa e interna é fundamental para fomentar a 
melhoria. Cada uma pode contribuir de um modo particular, mas as sinergias que 
nascem da combinação das duas podem trazer benefícios específicos. As Inspeções 
estão a dar cada vez mais ênfase à importância da autoavaliação eficaz como motor da 
melhoria. Mas a autoavaliação pode tornar-se autoilusão ou pior e deve funcionar 
num quadro de prestação de contas que encoraje o seu rigor e valide a sua 
autenticidade. A avaliação externa também pode dar o tipo de incentivo para um 
pensamento mais radical e inovador, que é difícil de alcançar, através de um processo 
mais gradual que frequentemente caracteriza a autoavaliação. 

2. A importância do foco na aprendizagem, incluindo a observação direta do ensino. A 
inovação é testada, em última instância, pelo seu impacto benéfico na aprendizagem. 
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As inspeções devem centrar-se sempre na relação fundamental entre o ensino e a 
aprendizagem. 

3. A necessidade de compreender a natureza da inovação no contexto do país. Não existe 
ponto de partida comum entre escolas ou países em termos das necessidades de 
inovação ou do formato e direção dessa inovação. As inspeções devem ser muito 
claras sobre a natureza da mudança e de como esta é gerida e assegura que o seu 
contributo para os resultados positivos dos jovens é maximizado. 

4. A necessidade de se ser claro sobre o risco como um guia da proporcionalidade na 
inspeção. Qualquer tipo de avaliação tem um custo de oportunidade – o tempo gasto 
na avaliação é utilizado à custa de outras atividades. O desafio é identificar o que tem 
importância e agir nos pontos de maior impacto ou tração. 

5. A necessidade das inspeções serem flexíveis e ajustáveis. As inspeções em si podem e 
tomam muitas formas diferentes. Se a inspeção não se ajustar ao contexto, mas antes 
limitar-se a aplicar um modelo pré-definido a tudo o que vê, então fornecerá, 
inevitavelmente, na melhor das hipóteses, uma imagem parcial ou, na pior, uma 
imagem totalmente distorcida da realidade. 

6. O impacto poderoso da transparência – tanto positivo como negativo. A transparência 
em termos do porquê, do quê, do como e dos resultados das inspeções fornece um 
modelo do tipo de sistema aberto que aprende, necessário à construção da confiança, 
e da utilização da boa prática como exemplo. Todavia, os modos como os resultados 
das inspeções são tornados públicos podem ter efeitos negativos. Os relatórios das 
inspeções e os seus pareceres são poderosos atores na arena política. 

7. A dificuldade em influenciar perceções sobre as inspeções, independentemente das 
políticas e práticas reais. As Inspeções têm de estar politicamente conscientes e devem 
ter uma estratégia mediática, que aumente a possibilidade de uma cobertura 
construtiva.  

8. A importância do professor e as diferentes tradições de inspeção. Ao passo que, 
recentemente, a atenção tem recaído na escola como unidade de inspeção, uma 
consciência crescente de que o professor é o principal decisor da inovação exige que 
as Inspeções adotem abordagens mais direcionadas para a sala de aula.  

9. A necessidade de produzir e analisar dados válidos e fiáveis sobre os resultados 
educativos. Os dados numéricos têm uma importância crescente como forma de medir 
o sucesso educativo e as inspeções necessitam de ter muita certeza sobre a 
integridade e relevância dos dados que utilizam na sua atividade. Contudo, nem todos 
os resultados se prestam a uma quantificação válida e confiável e o conjunto de dados 
para as inspeções deviam incluir tanto indicadores quantitativos como qualitativos.  

10. A importância crescente do envolvimento dos stakeholders. A educação responde, 
cada vez mais, às necessidades de um vasto número de stakeholders, sobretudo os 
jovens e os seus pais. Do mesmo modo, as inspeções devem determinar a natureza da 
sua relação com os stakeholders e adotar abordagens que vão ao encontro de 
necessidades diversas. 

11. A importância da liderança como um motor para a melhoria da qualidade. A liderança 
é uma das variáveis mais importantes no sucesso de uma escola. As inspeções 
necessitam de promover os tipos de liderança que estejam associados ao sucesso 
educativo. 

 
Conclusão 
 
A SICI está empenhada em apoiar os seus membros e as comunidades política e educativa para 
conseguir um melhor entendimento sobre como a inspeção pode continuar a dar um forte 
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contributo para melhorar a qualidade das experiências educativas dos jovens por toda a 
Europa e para tornar essas experiências mais relevantes para as suas vidas, hoje e no futuro. 
As 10 premissas delineadas no início deste documento, juntamente com a sua fundamentação, 
foram concebidas para contribuir para esse processo. 
 
Professor Graham Donaldson 
 
Universidade de Glasgow, julho de 2013  
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NOTAS SOBRE O MEMORANDO E COMENTÁRIOS DOS SEUS MEMBROS NA ASSEMBLEIA 
GERAL DE EDIMBURGO (OUTUBRO DE 2013) 
 
O Memorando de Bratislava é um documento da SICI que apresenta questões relacionadas 
com inovação e formas como a inovação se pode manifestar nas Inspeções e no contexto da 
avaliação externa de estabelecimentos educativos. Em Edimburgo, a Assembleia Geral aprovou 
o Memorando e fez sugestões sobre como podia ser utilizado. 
Chamamos a atenção para o facto de o Memorando utilizar os termos ‘Inspeção’, ‘inspeções’ e 
‘inspetor’ ao longo do texto. O leitor deve ter em conta que estes termos podem ser 
substituídos por qualquer terminologia utilizada nos diversos contextos do universo da SICI, 
tais como ‘avaliação externa/avaliadores’, ‘supervisão/supervisores’, ‘auditoria/auditores’, e 
por aí adiante. 
 
Interpretações de ‘inovação’ 
 
O significado de ‘inovação’ foi um tópico de debate animado nos workshops e conferências 
que antecederam a produção do Memorando. Por definição, ‘inovação’ diz respeito a algo que 
é ‘novo’. A SICI especulou sobre mudança e inovação, questionando quando a mudança se 
torna inovação e se a inovação é uma coisa boa per se, pois ‘diferente’ não significa 
necessariamente melhor. Concordou-se que a inovação não é necessariamente  igual em todos 
os setores e em todas as circunstâncias, mas pode ser única para um contexto específico. Por 
esse motivo, a inovação tem mais a ver com finalidades, sobre fazer algo conscientemente 
para promover o tipo de mudança que melhora as situações. Inevitavelmente, portanto, cada 
membro da SICI podia ter uma interpretação distinta sobre o que inovação significa para si, 
tendo em conta a sua própria história, cultura, nível de desenvolvimento e contexto político.  
 
Adicionalmente, cada membro da SICI pode ter em mente dois contextos amplos para 
‘inovação’, dadas as suas próprias circunstâncias.  
 
O primeiro deles pode relacionar-se com os estabelecimentos escolares e com o papel das 
inspeções para fomentar, reagir, avaliar, aprovar ou mostrarem-se hesitantes face às 
inovações introduzidas por uma escola particular (ou um estabelecimento escolar). É um 
desafio para os inspetores certificarem-se, através da avaliação de todos os fatores, que o 
objetivo da mudança é claro e positivo e que a mudança não é um fim em si mesmo. Os 
inspetores têm sempre de ter em conta nas suas conclusões os resultados – e as 
consequências imprevistas – de qualquer atividade inovadora. Esta tarefa torna-se mais 
complexa e importante quanto maior a autonomia das escolas para estabelecerem o seu 
próprio currículo/programas de aprendizagem e as formas como os alunos experienciam as 
aprendizagens. O segundo contexto amplo diz respeito à inovação nas formas como as 
próprias inspeções são planeadas, organizadas e desenvolvidas. Também aqui existem 
questões que se prendem com a dimensão da autonomia de cada Inspeção, a sua visão e a 
capacidade para planear com vista à concretização dessa visão e até que medida as questões 
relacionadas com o impacto das inspeções e da avaliação interna/autoavaliação são 
importantes. Mais uma vez, cada membro da SICI terá diferentes respostas a tais questões 
dependendo das suas próprias circunstâncias. 
 
Existe um terceiro contexto relevante para a inovação – inovação e mudança na política 
educativa do governo. Um número reduzido de Inspeções pode ter a função de se pronunciar 
sobre a eficácia de tais mudanças, normalmente acompanhando e avaliando a aplicação de 
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inovações nas escolas, em termos dos seus efeitos na aprendizagem dos alunos, nos resultados 
e nas oportunidades educativas.  
 
Comentários dos membros sobre o Memorando 
 
Na Assembleia Geral de Edimburgo os membros apresentaram as suas reações ao 
Memorando. Em geral, considerou-se ambicioso e desafiante, útil e oportuno. Os Membros 
acharam que fornece uma ampla perspetiva europeia e um sumário útil de questões, com um 
enfoque apropriado na aprendizagem e no ensino. Os dez princípios propostos no final do 
Memorando foram considerados particularmente úteis por muitos dos seus membros. Alguns 
membros sublinharam que a sua postura foi a de olhar mais para a consolidação do seu 
trabalho do que para a inovação da inspeção nesta fase do seu desenvolvimento. Contudo, 
para estes membros, o Memorando foi ainda assim visto como uma fundamentação útil para o 
trabalho futuro. 
 
Os Membros também discutiram e debateram como podiam utilizar o Memorando. Foram 
apresentadas diversas possibilidades, que incluíram a utilização dos assuntos do Memorando, 
com os necessários ajustamentos ao contexto de cada membro para:   
 

 fomentar o debate interno nas Inspeções 
 

 incentivar o debate sobre inovação entre os professores 
 

 apoiar a capacitação entre os dirigentes escolares 
 

 recentrar a atenção nos objetivos básicos da educação numa diversidade de contextos 
 

 influenciar a política educativa em contextos relevantes 
 

 fornecer argumentos segundo uma perspetiva da SICI em ocasiões desafiantes para as 
Inspeções 
 

 oferecer uma visão de boas práticas baseada nestas observações amplas da SICI sobre 
inovação 
 

 facultar um documento de referência passível de ser disseminado, de modo a informar 
stakeholders relevantes, tais como órgãos de gestão escolar, autoridades locais e 
outros órgãos administrativos.  

 
Finalmente, os membros deram sugestões sobre o modo como a SICI, como associação, podia 
utilizar o Memorando no futuro. As sugestões incluíram a recolha de informação sobre o modo 
como os membros o utilizaram, o envolvimento em investigação adicional sobre como as 
Inspeções apreendem e partilham abordagens sobre inovação e a sua avaliação no contexto 
das escolas, promover o Memorando e os seus dez princípios de um modo mais vasto na 
Europa, utilizando-o nas conferências internacionais e apresentações e partilhando-o com 
académicos e investigadores de formas adequadas. 


