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Podemos ficar indiferentes perante o número 
alarmante de reprovações no exame 
de Biologia e Geologia do ensino secundário?

POnto de Vista

D
R

“
(…) porque é que os alu-
nos que parecem es-
tar cada vez mais com-
petentes na área das 

ciências, medidos em tes-
tes internacionais (PISA), 
não têm a mesma pres-
tação nos exames nacio-
nais, antes pelo contrá-
rio? Dito de forma mais 
simples, os testes inter-
nacionais dizem que os 
alunos são “bonzinhos”, 
os exames nacionais di-
zem que são, em média, 
medíocres. 

“(…) em 2016, dos 
41 998 alunos que reali-
zaram exame de Biolo-
gia e Geologia, 16 727 re-
provaram, sendo a taxa 

de reprovação de cerca 
de 39,8%”

"Mas afinal o que é que 
explica estes resultados 
contraditórios?”

 “O PISA (Programme for 
International Student As-
sessment) avalia se os alu-
nos de 15 anos, de todas as 
modalidades de educação 
e formação, conseguem 
mobilizar os seus conhe-
cimentos e competên-
cias de leitura, matemática 
ou ciências na resolução 
de situações relacionadas 
com o dia a dia das socie-
dades contemporâneas”. 

Os resultados obti-
dos pelos alunos portu-

gueses no PISA, no que 
às Ciências diz respeito 
(PISA 2000; PISA 2003; 
PISA 2006; PISA 2009; 
PISA 2012 e PISA 2015), 
mostraram uma melho-
ria consistente na pres-

tação dos alunos portu-
gueses, nesta área, o que 
foi motivo, e ainda bem, 
de bastante regozijo por 
parte de muitos políticos 
e comentadores. Mas a 
questão é: Podemos es-
tar otimistas com os re-
sultados do PISA?

Os resultados nos exa-
mes de Biologia e Geolo-
gia (e de Física e Quími-
ca) têm sido bastante mais 
fracos e piorado nos úl-
timos anos (embora com 
oscilações). 

Em 2016, dos 41 998 
alunos que realizaram 
exame de Biologia e Geo-
logia (nas duas chamadas), 
16 727 reprovaram, sen-
do a taxa de reprovação 
de cerca de 39,8%;

Foram a exame mais 
raparigas (23 647) do que 
rapazes (18 351). Do total 
de alunos/as que foram 
a exame, 7650 rapazes e 
9077 raparigas reprova-
ram, o que correspon-
de a taxas de reprovação 
de, respetivamente, 41,7 
e 38,4%. Isto merece uma 
reflexão profunda.

Consequências da 
“mortalidade” nos exa-
mes.

A avaliação externa em 
geral e na disciplina de 
Biologia e Geologia, em 
particular, têm grande re-
percussão na vida de pro-
fessores e alunos porque 
regulam as práticas letivas 
dos primeiros, sendo um 

na, com o elevado grau de 
complexidade da prova e 
com critérios de corre-
ção demasiado rígidos e 
muito penalizadores pa-
ra os alunos (Lopes, 2013). 
Um outro estudo realiza-
do sobre o insucesso no 
exame nacional de Física 
e Química A aponta para 
resultados semelhantes: 
professores e alunos afir-
mam que este insucesso 
se deve à quantidade exa-
gerada de conteúdos que 
se pretende avaliar e aos 
critérios de classificação 
dos exames pouco flexí-
veis (Salgado, 2012). 

Algumas ideias para 
mitigar o problema

Cruzando os dados 
do PISA com os resulta-
dos dos exames nacio-
nais, podemos admitir 
que os exames nacionais 
sejam, entre muitas outras 
variáveis, a que mais ex-
plica esta “mortandade” 
que não nos pode deixar 
de consciência tranqui-
la. E se olharmos para os 
dois tipos de prova, não 
há dúvida que o grau de 
dificuldade é muito me-
nor no caso do PISA do 
que no exame nacional.

Talvez seja tempo de 
fazer exames nacionais 
para alunos “normais”, não 
para biólogos ou geólogos. 
Mas os resultados da in-
vestigação o dirão. Para 
terminar, em resposta à 
questão, “Podemos estar 
otimistas com os resulta-
dos do PISA?” respondo 
que não, pois o que de-
termina a vida dos alu-
nos são os resultados dos 
exames nacionais, e sobre 
estes, pouca gente pare-
ce interessada em falar 
e investigar. Esperemos 
que as coisas mudem. Pa-
ra isso é preciso colocar 
o tema do insucesso na 
agenda política e na dos 
investigadores.
José Precioso e Teresa Lopes

aspeto socialmente visível 
do seu trabalho (Cuth-
berson & Frost, 2005), 
e condicionam o futuro 
dos segundos, já que os 
resultados, para efeitos 
de certificação, têm um 
peso de 30% da classifi-
cação final da disciplina, 
mas, para efeitos de sele-
ção no acesso ao Ensino 
Superior, têm um peso 
de 50%. No entanto, se a 
disciplina for obrigatória 
para ingresso num deter-
minado curso, a nota mí-
nima no exame é de dez 
valores, facto que acaba 
por eliminar ou afastar 
alunos com sucesso es-
colar ao longo do ensi-
no secundário dos cursos 
pretendidos. Além disso, 
os resultados dos alunos 
nos exames têm também 
repercussão na vida das 
escolas porque estes re-
sultados têm um papel 
importante no julgamen-
to que a sociedade faz de-
las (Cuthberson & Frost, 
2005), o que em Portu-
gal é visível nos rankin-
gs escolares.

Causas deste insuces-
so massivo.

Porque é que os alu-
nos que parecem estar ca-
da vez mais competen-
tes, medidos em testes 
internacionais, não têm 
a mesma prestação nos 
exames nacionais, antes 
pelo contrário? Dito de 
forma mais simples, os 
testes internacionais di-
zem que os alunos são “ra-
zoáveis”, mas os exames 
nacionais dizem-nos que 
são, em média, “medío-
cres”. Mas afinal o que é 
que explica estes resulta-
dos contraditórios?

Estudos anteriores re-
velam que na opinião de 
pais, alunos e professo-
res, o insucesso no exa-
me prende-se fundamen-
talmente com a extensão 
do programa da discipli-


