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En el  caso A, la formación de un grupo para llevar adelante las diversas actividades vinculadas 

a la creación y desarrollo del Centro Productor de Comunicación Alternativa, en el marco de un 

Proyecto de Extensión, funda un campo de práctica profesional y experiencia para los jóvenes 

que luego integrarán el equipo docente.  En el caso B, la creación de un grupo que da lugar a la 

inserción de los más jóvenes y los vincula a la investigación y a la docencia genera un espacio 

de formación que habilita a la continuación de la carrera académica. En la actualidad varios de 

ellos han concursado y tienen a su cargo asignaturas en distintas carreras de la UNCo y de otras 

universidades.  

El análisis de los materiales con los que hasta aquí contamos estaría mostrando que en forma 

paralela o simultánea a los grupos docentes nucleados en torno a la tarea de enseñanza, la 

creación de otros espacios con algún grado de formalización organizacional, en los que la 

institución de la formación se hace posible, pareciera mostrar al grupo como el artífice de 

procesos de institucionalización de espacios de formación alternativos. 

 

8.4. 

Título: 

Ensino, Avaliação e Aprendizagens no Ensino Superior 

Autor/a (es/as):  

Coordenador/a: 

Fernandes, Domingos [Instituto de Educação da Universidade de Lisboa] 

Resumo: 

O Simpósio surge no âmbito do Projeto de Investigação Avaliação, Ensino e Aprendizagens no 

Ensino Superior em Portugal e no Brasil: Realidades e Perspetivas, financiado pela FCT. A equipa de 

investigação integra investigadores, bolseiros de investigação e estudantes de mestrado e de 

doutoramento de sete universidades: quatro portuguesas e três brasileiras. 

A problemática geral do Simpósio está centrada em Processos Pedagógicos no Ensino Superior, 

nomeadamente nos domínios do ensino, das aprendizagens e da avaliação. Ou seja, trata-se de 

descrever, analisar e interpretar processos e práticas pedagógicas que, reconhecidamente, ocupam um 

lugar relevante na educação e na formação dos alunos do ensino superior e nas ações dos seus 

professores. Por isso, parece inevitável que este propósito seja apoiado em observações realizadas em 

contexto de sala de aula e abrangendo várias áreas do conhecimento (e.g. Ciências Sociais, Ciências 

da Saúde, Ciências e Tecnologias, Artes e Humanidades), e em inquéritos por entrevista e por 

questionário junto de professores e estudantes. Importa ainda ter em conta os desenvolvimentos que 

se têm verificado no domínio das teorias do desenvolvimento curricular, das aprendizagens e de 
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avaliação. 

É neste contexto que os investigadores que propõem este Simpósio terão oportunidade para partilhar 

experiências e pontos de vista decorrentes do desenvolvimento do projeto acima referido nas 

respetivas universidades. Neste sentido, o Simpósio constituirá um tempo e um espaço de partilha da 

produção teórica dos pesquisadores envolvidos no projeto acerca do ensino, da avaliação e das 

aprendizagens no ensino superior, referindo particularmente o que se investiga e os desafios que é 

necessário enfrentar para melhorar aqueles processos pedagógicos. Parte-se de uma problemática 

comum pois, tanto em Portugal como no Brasil, é evidente a necessidade de se desenvolver 

conhecimento de forma regular, contextualizada e sistemática nos domínios do ensino, da 

aprendizagem e da avaliação no ensino superior. Estes domínios indissociáveis são considerados 

fundamentais para compreender a atual configuração da organização pedagógica no ensino superior. 

Articulações entre as comunicações 

Cada uma das seis sessões em que o Simpósio foi organizado dará uma contribuição específica, mas 

articulada com todas as outras, para que se atinjam os propósitos acima referidos. Os conteúdos das 

sessões são os seguintes: 

Discussão relacionada com o desenvolvimento de investigação nos domínios do ensino, da 

aprendizagem e da avaliação. Análise de desafios a enfrentar para que o ensino possa responder a 

novas formas de organização pedagógica. Práticas inovadoras de ensino e de avaliação no ensino 

superior. Descrição e análise de práticas e processos de avaliação. Relações entre práticas docentes 

no ensino superior e aprendizagens. Análise e discussão de trabalhos de investigação (teses e 

dissertações) realizados em Portugal.  

Tais temáticas situam, a partir de referentes teóricos e metodológicos específicos, consubstanciados 

na análise de literatura nacional e internacional, o debate atual em torno do ensino, avaliação e 

aprendizagens no ensino superior, configurando os seus limites e principais desafios. 

Palavras-chave: 

Ensino Superior; Avaliação; Ensino; Aprendizagens; Práticas Pedagógicas; Pedagogia no Ensino 

Superior. 
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8.4.1. 

Título: 

Uma Investigação em Ensino, Avaliação e Aprendizagens no Ensino Superior* 

Autor/a (es/as):  

Fernandes, Domingos [Instituto de Educação da Universidade de Lisboa] 

Rodrigues, Pedro [Instituto de Educação da Universidade de Lisboa] 

Nunes, Cely [Instituto de Educação da Universidade de Lisboa] 

Resumo: 

Neste artigo apresenta-se e discute-se um projeto de investigação que se está a desenvolver em quatro 

universidades portuguesas e em três universidades brasileiras e cujo principal propósito é produzir 

conhecimento acerca das formas como se ensina, como se avalia e como se aprende no ensino 

superior. A literatura revista mostrou que, quer em Portugal quer no Brasil, são relativamente 

escassos os trabalhos de investigação que nos permitam conhecer e compreender como se 

desenvolvem, em contextos reais de sala de aula, os processos que estão no cerne da educação e da 

formação dos jovens universitários. Na verdade, sabemos ainda pouco acerca da organização do 

ensino e da avaliação e das formas de participação dos alunos nos processos que, supostamente, lhes 

permitem aprender. Consequentemente, este projeto de investigação foi concebido para que, através 

de uma extensiva e intensiva recolha de dados empíricos, fosse possível produzir narrativas credíveis 

que descrevessem, analisassem e interpretassem como se ensina, como se avalia e como se aprende 

numa variedade de cursos do ensino superior, distribuídos por quatro áreas de conhecimento: 

Ciências Sociais, Artes e Humanidades, Engenharia e Tecnologias e Ciências da Saúde. O artigo foi 

organizado em quatro partes principais. Na primeira faz-se uma breve contextualização da 

investigação, na segunda discutem-se alguns dos fundamentos teóricos que orientaram a sua 

conceção e o seu desenvolvimento, na terceira identificam-se o problema, o objeto e as respetivas 

questões e na quarta apresenta-se e discute-se o desenho geral da pesquisa, indicando as estratégias e 

procedimentos de recolha de dados. 

Palavras-chave: 

 Ensino Superior. Avaliação. Aprendizagem. Ensino. 

 

1. Introdução 

O principal propósito deste trabalho é apresentar e discutir os fundamentos, os propósitos e os 

métodos do projeto “Avaliação, Ensino e Aprendizagens no Ensino Superior em Portugal e no 
                                                      
* Este trabalho foi financiado por Fundos Nacionais através da FCT (Fundação para a Ciência e a 
Tecnologia) no âmbito do projeto PTDC/CPE-CED/114318/2009. 
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Brasil: Realidades e Perspetivas” (PTDC/CPE-CED/114318/2009) cuja instituição proponente, 

junto da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), foi o Instituto de Educação da 

Universidade de Lisboa. O projeto iniciou-se em abril de 2011 e decorrerá até abril de 2014, 

englobando a participação de unidades orgânicas de quatro universidades portuguesas 

(Universidade de Lisboa, Universidade de Coimbra, Universidade do Minho e Universidade de 

Évora), com financiamento da FCT, e de três brasileiras (Universidade de São Paulo - USP, 

Universidade do Estado do Pará – UEPA, e Universidade da Amazônia - UNAMA). A UEPA e 

a UNAMA são financiadas pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Pará 

(FAPESPA) e pela Fundação Instituto para o Desenvolvimento da Amazónia (FIDESA). 

Presentemente a equipa de investigação integra 36 membros ativos, formalmente associados ao 

projeto junto da FCT, dos quais 23 são doutores, 6 são mestres e 7 são licenciados. Os 

investigadores com o grau de mestre e de licenciado estão, na maioria dos casos, a desenvolver 

os seus trabalhos de investigação conducentes ao grau de doutor e de mestre, respetivamente, no 

âmbito do projeto. O mesmo sucede com outros colaboradores, não formalmente associados ao 

projeto. 

O principal propósito da investigação que aqui se apresenta é o de conhecer e compreender 

práticas de ensino e de avaliação e processos de participação dos alunos no desenvolvimento das 

suas aprendizagens, numa variedade de cursos de universidades portuguesas e brasileiras. A 

importância e a natureza inovadora deste estudo decorrem da ausência de investigações sobre 

este tema nos dois países participantes e do facto de se prever uma investigação extensiva, 

intensiva e integrada no contexto de uma variedade de cursos de Ciências Sociais, Artes e 

Humanidades, Engenharia e Tecnologias e Ciências da Saúde. Na verdade, trata-se de uma 

investigação que foi pensada de forma a obter uma significativa massa de dados que permita 

elaborar narrativas credíveis acerca das formas como se desenvolve o ensino, a avaliação e as 

aprendizagens em contextos reais de sala de aula do ensino superior. Por isso, prevê-se um 

tempo total de observação de mais de 1000 horas de aulas, entrevistas focadas a cerca de 150 

alunos e entrevistas profundas individuais a cerca de 60 professores distribuídos pelas quatro 

grande áreas do conhecimento acima referidas. Além disso, serão recolhidos dados através da 

administração de inquéritos por questionário, prevendo-se, desta forma, recolher informação 

junto de alguns milhares de alunos e professores de todas as universidades envolvidas. 

 

2. Enquadramento conceptual e orientação para o problema 

A pesquisa realizada nos últimos anos no domínio da avaliação tem destacado o papel que ela 

pode desempenhar na melhoria das aprendizagens (e.g. Figari & Achouche, 2001; Shepard, 

2001; Stiggins, 2004). Em particular, Black & Wiliam (1998), num artigo de revisão da 
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literatura sobre práticas de avaliação formativa, evidenciaram três resultados de vasto alcance e 

grande significado: a) a prática sistemática da avaliação formativa melhora substancialmente a 

aprendizagem dos estudantes; b) os alunos que mais beneficiam da avaliação formativa são 

aquelas que têm mais dificuldades; e c) os estudantes que frequentam aulas em que a avaliação 

formativa é predominante, obtêm melhores resultados nos exames de avaliação externa do que 

aqueles que frequentam aulas em que a avaliação é predominantemente de natureza sumativa. 

Estes resultados são particularmente relevantes se tivermos em conta os elevados índices de 

reprovação e de abandono dos alunos do ensino superior no Brasil e em Portugal (e.g. para uma 

dada cohorte as taxas de conclusão em alguns cursos são inferiores a 50%). 

Na sequência do trabalho de Paul Black e Dylan Wiliam operou-se um rejuvenescimento da 

discussão em torno da avaliação da aprendizagem, depois de uma certa euforia nas décadas de 

1980 e, especialmente, no início dos anos 90, que se traduziu na publicação de artigos e livros 

de referência de valor insubstituível (e.g. Allal, 1986; Cardinet, 1986; Gipps, 1994; Stiggins & 

Conklin, 1992). A publicação do texto Black & Wiliam levou à retoma da pesquisa empírica e 

da construção teórica, fundamentadas em visões epistemológicas renovadas, em novos 

desenvolvimentos das teorias curriculares e da aprendizagem e numa variedade de 

contribuições, tais como aquelas provenientes de sociologia, das ciências da cognição, da 

antropologia e das teorias da comunicação (e.g. Black & Wiliam, 2006, Earl, 2003; Gardner, 

2006, Gipps e Stobart, 2003; Harlen, 2006; Stiggins & Chappuis, 2005). 

Mas o que poderemos dizer de fundamental, com base na pesquisa empírica e na reflexão 

teórica que têm sido produzidas nos últimos anos, relativamente ao trabalho de investigação que 

é necessário desenvolver? A literatura permite identificar uma variedade de áreas de pesquisa e 

desenvolvimento, de entre as quais se destacam: a) consolidar uma teoria da avaliação formativa 

que possa fundamentar e apoiar as práticas de sala de aula; b) descrever e analisar práticas de 

ensino e de avaliação, a partir de observações realizadas em salas de aula reais, com professores 

reais e alunos reais, relacionando-as com o sucesso académico dos alunos; c) compreender as 

relações entre a aprendizagem, o ensino e a avaliação; d) desenvolver investigações acerca da 

avaliação e das suas relações com o ensino e as aprendizagens tomando a sala de aula como 

unidade de análise; e e) investigar as relações entre avaliação formativa e avaliação sumativa e 

as respetivas implicações práticas. 

Estas linhas de pesquisa têm vindo a ser gradualmente mapeadas estando, no entanto, 

essencialmente centradas em contextos de ensino não superior. O que a pesquisa tem mostrado é 

que na maioria dos sistemas educativos ainda existem dificuldades em investir numa avaliação 

interna e formativa que sirva a aprendizagem e que, portanto, ajude os alunos a aprender (e.g., 

Stiggins, 2004). Este investimento envolve naturalmente medidas de política educativa mais 

orientadas para apoiar o que acontece nas salas de aula, através de medidas tomadas nas escolas, 
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implementadas nos seus projetos educativos e curriculares, e, naturalmente, através dos esforços 

dos professores. Mas também envolve a reconstrução das práticas pedagógicas e dos processos 

de investigação que têm vindo a ser utilizados (e.g. Fernandes, 2008, 2009). É indispensável 

reforçar a pesquisa empírica nas escolas e nas salas de aula (e.g. Black & Wiliam, 2006). 

No que respeita à produção de conhecimento nos domínios da avaliação, do ensino e da 

aprendizagem em contextos do ensino superior, a literatura é menos abundante. No entanto, nos 

últimos anos tem havido um interesse crescente dos pesquisadores em estudar temas como: a) o 

envolvimento e participação dos alunos nos processos de avaliação (e.g. Dancer e Kamvounias, 

2005); b) a diversificação e utilização de estratégias de avaliação inovadoras (e.g. Bryan & 

Clegg, 2006); c) a utilização sistemática do feedback (e.g. Weaver, 2006), e d) as tensões e 

relações decorrentes de práticas de avaliação formativa e sumativa (e.g. Harlen, 2006). 

Essencialmente, as conclusões destas pesquisas são consistentes com as realizadas no contexto 

do ensino não superior. Por outras palavras, tem-se confirmado que as práticas sistemáticas de 

avaliação formativa, a participação ativa dos alunos nos processos de avaliação, a diversificação 

de tarefas e certos tipos de feedback contribuem para melhorar significativamente as 

aprendizagens dos alunos. 

Algumas revisões da literatura e outros trabalhos realizados em Portugal e no Brasil, mostram 

que nestes países há uma quantidade considerável de pesquisas realizadas no domínio da 

avaliação da aprendizagem em contextos de ensino não superior (e.g., Fernandes, 2006, 2007, 

2008, 2009; Hoffmann, 1998; Esteban, 2003). Esses estudos têm contribuído para a construção 

de uma cartografia científica de avaliação da aprendizagem no ensino não superior, que permitiu 

o estabelecimento de pontos de referência a considerar na reflexão e discussão, abrindo caminho 

a possíveis inovações e à produção de uma série de recomendações. No entanto, a investigação 

no contexto do ensino superior realizada nos dois países ainda é insuficiente, tendo em conta a 

necessidade de compreender um conjunto de questões cruciais que ajudem a melhorar o ensino, 

a avaliação e as aprendizagens que aí se desenvolvem. No caso específico de Portugal, o 

chamado processo de Bolonha exige que as instituições de ensino superior sejam levadas a 

questionar o ensino e as práticas de avaliação e a reconstruir significativamente os papéis e as 

ações dos alunos e professores. No Brasil, as orientações provenientes das Diretrizes 

Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação, bem como os Projetos Curriculares dos 

Cursos Superiores perspetivam, também, uma mudança de paradigma na organização curricular, 

no âmbito do qual se procura uma melhor articulação entre o ensino, a avaliação e a 

aprendizagem. 

 

3. Problema, objetivo, questões e objetos da investigação 
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Atualmente é genericamente aceite que as práticas de avaliação devem contar com a 

participação ativa de todos os alunos e contribuir inequivocamente para a melhoria das suas 

aprendizagens (e.g. Fernandes, 2009). Porém, para que tal aconteça, é essencial que esta 

avaliação esteja integrada com os processos de ensino e aprendizagem e que seja 

predominantemente de natureza formativa. Por outro lado, reconhece-se que os conhecimentos, 

concepções e experiências dos professores estão relacionados com as formas como organizam o 

ensino e a avaliação. 

Consequentemente, importa descrever e compreender as relações entre as práticas dos 

professores, nos domínios do ensino e da avaliação, e as aprendizagens desenvolvidas pelos 

seus alunos. Em particular, interessa compreender que práticas de ensino e de avaliação estão 

relacionadas com a melhoria e o desenvolvimento das aprendizagens dos alunos. 

Nestas condições, o problema principal desta investigação resultou da necessidade de 

compreender as relações entre uma variedade de elementos que afetam o desenvolvimento da 

aprendizagem dos alunos. Entre outros, foram considerados os seguintes: a) as práticas de 

ensino e avaliação dos professores; b) os sistemas de concepções dos professores sobre a 

avaliação, ensino e aprendizagem; c) os sistemas de concepções dos alunos sobre o ensino, 

avaliação e aprendizagem; d) a natureza das tarefas de avaliação utilizadas nas salas de aula; e) 

a distribuição, frequência e a natureza do feedback utilizado; e f) a participação dos estudantes 

nos processos de avaliação, ensino e aprendizagem. 

Consequentemente, definiu-se como principal objetivo desta investigação descrever, analisar e 

interpretar práticas de ensino e de avaliação desenvolvidas em diferentes cursos das 

universidades participantes. A ideia principal era a de compreender as relações entre tais 

práticas, a melhoria das aprendizagens dos alunos e o seu sucesso académico e, por isso, a 

pesquisa foi orientada por questões tais como: 

x Como se poderão caracterizar os sistemas de concepções de professores e alunos 

relativamente ao ensino, à aprendizagem e à avaliação? 

x Como é que os professores organizam o ensino e a avaliação? O que é que valorizam 

mais? O que é que valorizam menos? 

x Em que medida é que os alunos participam no desenvolvimento das suas aprendizagens 

e na respetiva avaliação? 

x Como se poderão descrever os ambientes de ensino, aprendizagem e avaliação que 

integram as aulas dos diferentes cursos incluídos nesta investigação? Que tarefas são 

utilizadas? Que relação existe entre alunos e professores? Que estilos pedagógicos 

parecem prevalecer? 
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x Que ambientes de ensino e avaliação parecem estar relacionados com melhores e mais 

profundas aprendizagens por parte dos alunos? 

x Em que medida a avaliação para aprender, a avaliação de natureza formativa, faz parte 

da vida pedagógica das salas de aula observadas e como se relaciona com a avaliação de 

natureza sumativa? 

x Como é que professores e alunos utilizam os processos e resultados das avaliações que 

ocorrem nas salas de aula? 

x Como se poderão relacionar as práticas de avaliação observadas com as práticas de 

ensino e com as aprendizagens? 

 
Esta problemática incide num conjunto de objetos e dimensões de pesquisa, estruturados em 

torno do ensino, da aprendizagem e da avaliação, que podem inventariar-se e especificar-se no 

quadro de uma matriz de investigação como a que a seguir se apresenta. 

Quadro 1. Matriz de investigação 

 
Objetos Dimensões 

 
Ensino 

Planificação e Organização do Ensino 
Recursos e Materiais Utilizados  
Tarefas e Natureza das Tarefas 
Gestão do Tempo e Estruturação da Aula 
Dinâmicas de Sala de Aula  
Papel dos Professores e Alunos 
Natureza, Frequência e Distribuição de Feedback 
Percepções dos Professores  
Percepções dos Alunos 
Ambiente de Sala de Aula 

Avaliação 

Tarefas de Avaliação Mais Utilizadas  
Funções da Avaliação  
Natureza da Avaliação 
Utilidade da Avaliação 
Integração/Articulação Entre os Processos de Ensino/Avaliação/Aprendizagem 
Natureza, Frequência e Distribuição de Feedback 
Papel dos Professores e Alunos 
Recurso a Estratégias de Auto e Heteroavaliação 
Percepções dos Professores 
Percepções dos Alunos 

Aprendizagem 

Participação dos Alunos (Dinâmicas, Frequência e Natureza) 
Estratégias de Aprendizagem 
Percepções dos Professores/Alunos sobre os Contributos para a Aprendizagem (e.g., 
tarefas, qualidade do ensino,  
natureza e dinâmica das aulas, avaliação, feedback) 
Percepções Professores /Alunos sobre Relações entre 
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As Aprendizagens Desenvolvidas e o Ensino e a Avaliação 
Relação Pedagógica com os Professores 
Relação dos Alunos Com os Seus Pares e Outros Intervenientes 
Satisfação dos Diferentes Intervenientes 

Percepções dos Diferentes Intervenientes 

Ambiente de Sala de Aula 
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4. Estratégia da investigação e procedimentos de recolha e análise de dados 

O estudo das práticas de ensino e avaliação dos professores e da participação dos alunos nos 

processos que conduzem à sua aprendizagem, assume particular relevância no desenvolvimento 

desta pesquisa. Por esta razão, considerou-se crucial que uma parte considerável dos dados fosse 

obtida no contexto real das salas de aula, através da interação e da proximidade com alunos e 

professores. Além disso, afigurou-se importante reunir informações de um elevado número de 

professores e alunos de diferentes cursos/disciplinas de quatro áreas do conhecimento: Ciências 

Sociais, Artes e Humanidades, Engenharia e Tecnologias e Ciências da Saúde. Como tal, os 

dados obtidos de natureza quantitativa e qualitativa permitirão a descrição, análise e 

interpretação dos fenómenos de interesse que estão associados ao problema e às questões 

orientadoras da pesquisa. 

A investigação foi pensada para se desenvolver em cinco fases distintas mas fortemente 

interdependentes. Na primeira – Fase Teórica e Conceptual – realiza-se uma revisão da 

literatura e constrói-se um referencial teórico, crítico e analítico através do estudo e da 

sistematização de literatura relevante nos domínios do ensino, avaliação e aprendizagem no 

ensino superior. Na segunda – Fase da Análise Documental – procede-se à recolha de uma 

variedade de artefactos institucionais, nomeadamente regulamentos acerca da avaliação das 

aprendizagens e documentos orientadores de natureza pedagógica, em vigor nas Universidades 

envolvidas. O objetivo é analisar as políticas de avaliação das aprendizagens dos alunos e outras 

orientações de índole pedagógica, identificando os fundamentos que orientam os artefactos 

recolhidos (e.g. conceções de avaliação, ensino e aprendizagem; funções da avaliação; 

instrumentos utilizados e/ou recomendados). Na terceira – Fase do Estudo Extensivo – 

administra-se um questionário a alunos e professores das universidades envolvidas, tendo em 

conta as quatro áreas do conhecimento acima identificadas e o fato de se pretender obter uma 

massa de dados que permita identificar e estabelecer relações entre elementos tais como: a) 

concepções de ensino, avaliação e aprendizagem; b) dinâmicas e estilos pedagógicos mais 

utilizados; c) distribuição e utilização de feedback; e d) participação dos alunos nos processos 

de avaliação e aprendizagem. Na quarta – Fase do Estudo Intensivo – efetuam-se observações 

de aulas em cada uma das 7 universidades envolvidas, no âmbito de unidades 

curriculares/disciplinas de cursos representantes de cada uma das 4 áreas científicas referidas 

(Ciências Sociais, Artes e Humanidades, Ciências e Tecnologias e Ciências da Saúde). Projeta-

se observar pelo menos 20 horas de aulas em cada unidade curricular/disciplina semestral de 

cada curso. Tendo em conta que será observada uma unidade curricular/curso diferente por 

semestre, em cada universidade serão observadas 160 horas de aulas, o que se traduz num total 

de 1120 horas de observações para o conjunto das 7 universidades participantes. Esta fase 

permite descrever detalhadamente as ações e interações que corporizam as atividades de ensino, 
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aprendizagem e avaliação no ensino superior. Além disso, constitui uma oportunidade única 

para se procurar compreender uma variedade de relações entre os elementos já referidos, 

tomando a sala de aula, e não os alunos ou os professores, como unidade de análise. Finalmente, 

na quinta fase – Fase da Interação Social e da Reflexão – promove-se uma interação próxima e 

deliberada com os participantes mais diretos para suscitar reflexões que possam iluminar e 

ajudar a analisar e a interpretar os dados obtidos nas fases anteriores. A interação realiza-se em 

contextos mais formalizados (e.g., focus groups com grupos de alunos, entrevistas individuais 

aos professores das unidades curriculares) e numa variedade de contextos menos formalizados 

ou mesmo informais. 

Os processos de recolha, sistematização, análise e interpretação dos dados terão em conta os 

seguintes princípios gerais: 

1. Os pontos de vista dos participantes e o significado que atribuem aos diferentes fenómenos 

educacionais em que estão envolvidos são objetos privilegiados de investigação, pois é 

através deles que mais facilmente se poderão obter descrições e interpretações que 

contribuam para compreender as práticas que se desenvolvem nas salas de aula. 

2. Presume-se que há relações complexas entre uma série de elementos considerados (e.g. 

conceções, práticas, tarefas, ambiente de sala de aula). A ênfase será dada às descrições dos 

contextos observados e à natureza daquelas relações no ambiente natural em que se 

desenvolvem. 

3. O processo de avaliação é complexo por natureza e, por isso, foi necessário prever a 

triangulação de participantes (informantes), pesquisadores e de procedimentos de recolha e 

análise de dados. 

4. A identificação e interpretação das relações entre os fenómenos são tarefas a serem realizadas 

em conjunto pelos pesquisadores e pelos participantes, com base em sua própria experiência, 

conhecimento e nos significados que atribuem ao que os rodeia, o que significa que o 

conhecimento também é construído a partir da interação dinâmica e da reflexão criada entre 

os pesquisadores e os participantes. 

5. Reconhece-se a importância da compreensão da natureza dos fenómenos e das relações entre 

eles com base em evidências diversificadas; há uma ênfase na procura de generalizações 

concretas (Erickson, 1986) e no desenvolvimento de teoria e cultura de avaliação. 

Em cada fase do projeto e de acordo com estes princípios, a recolha e análise de dados recorrerá 

a técnicas tais como: entrevistas semiestruturadas, observação de aulas, observação de reuniões 

de grupos, pesquisa documental e de artefactos diversos (e.g. instrumentos de avaliação, 

regulamentos), reflexões escritas pelos participantes; grupos focais; reflexões escritas dos 

investigadores; análise de conteúdo; inquéritos; tabelas de contingência; testes de hipóteses. 
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No que diz respeito à organização, análise e síntese dos dados de natureza qualitativa, serão 

consideradas categorias que decorram da literatura e das interações estabelecidas ao longo do 

desenvolvimento da investigação. A Figura 1 ilustra os procedimentos que serão utilizados, 

tomando como exemplo a investigação a realizar junto dos professores. Para cada categoria será 

elaborado um registo escrito compreendendo as narrativas descritivas e informações 

consideradas relevantes. Por outras palavras, cada categoria considerada dará origem a uma 

análise horizontal através dos professores participantes de uma universidade, curso ou área 

científica. Além disso, em relação a cada professor, será efetuada uma análise vertical através de 

todas as categorias incluídas. Como tal, serão elaboradas sínteses para cada professor (vertical) 

e para cada categoria (horizontal). 

A análise cruzada destes dois conjuntos de sínteses dará origem a uma síntese global, 

identificando os aspetos que merecem atenção especial e permitindo fundamentar conclusões 

sobre os dados recolhidos. 

 

Figura 1. Exemplo, no caso dos professores, dos procedimentos a seguir na organização e 

análise dos dados. 
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O trabalho e as recomendações de Erickson (1986), Evertson & Green (1986), Merriam (1988), 

Yin (1993) e Wolcott (1994) constituem referências fundamentais para a transformação dos 

dados qualitativos e para alcançar os objetivos da pesquisa. 

No que diz respeito à análise dos dados quantitativos, serão utilizados os procedimentos 

habituais da estatística descritiva e inferencial (e.g., Kirk, 1984). 

 

Nota final 

A importância e a natureza inovadora deste estudo decorrem da escassez de investigações sobre 

este tema nos dois países participantes e do facto de se prever uma investigação extensiva, 

intensiva e integrada em cursos de Ciências Sociais, Artes e Humanidades, Ciências e 

Tecnologias e Ciências da Saúde. Os resultados esperados poderão ajudar a compreender 

práticas de ensino e de avaliação e a participação dos alunos nos processos conducentes às suas 

aprendizagens numa diversidade de contextos do ensino superior. Nesse sentido, poderão 

contribuir para a produção de conhecimento e para a reflexão teórica numa área que tem sido 

claramente negligenciada pela investigação que se tem desenvolvido quer em Portugal quer no 

Brasil. Consequentemente, os resultados desta investigação podem ser relevantes para repensar 

e melhorar projetos educativos e formativos, práticas pedagógicas e políticas de formação de 

pessoal docente do ensino superior. 
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Cunha, Emmanuel Ribeiro [Universidade da Amazônia (UNAMA)] 

Resumo: 

Este artigo é um recorte da pesquisa “Avaliação, Ensino e Aprendizagem no ensino superior em 

Portugal e no Brasil: realidades e perspectivas”, proposta pelo Instituto de Educação da Universidade 

de Lisboa junto à Fundação para a Ciência e Tecnologia. Realiza-se em parceria com a Universidade 

do Estado do Pará-UEPA e com a Universidade da Amazônia- UNAMA. O objetivo é contribuir com 

discussões sobre a organização pedagógica no ensino superior e seus desafios à docencia, procurando 

compreender como os professores articulam as dimensões ensino-aprendizagem-avaliação no fazer 

pedagógico e qual o reflexo dessa articulação para a melhoria do ensino acadêmico. As primeiras 

análises nos estudos brasileiros incidiram sobre 21 trabalhos (dissertações e teses) defendidos de 

2006 a 2011, que foram analisados tendo em vista as categorias ensino-aprendizagem e avaliação. No 

contexto brasileiro, a organização do Ensino Superior norteia-se pela Lei 9.394/96 e pelos Projetos 

Pedagógicos de Cursos. O desafio da organização pedagógica consiste em desenvolver o ensino e os 

processos avaliativos ao considerar o sujeito da aprendizagem e suas formas de aprender, com limites 

e avanços, diante de um conteúdo disciplinar. Referida organização propõe formar o profissional 

crítico, para que se efetive um ensino que desenvolva mudanças de atitudes dos estudantes em suas 

práticas de aprendizagem. Conclui-se que os avanços identificados nos trabalhos acadêmicos 

analisados indicam a necessidade de estudos mais acurados. Sobre Avaliação, de um modo geral, 

percebe-se certo avanço no campo teórico no discurso docente, porém, são poucas as experíências na 

pespectiva da avaliação formativa e predomínio da avaliação classificatória no ensino superior.   

Palavras-chave: 

 Ensino Superior. Avaliação. Aprendizagem. 

 

1. Introdução 

O esforço deste trabalho explicita as primeiras aproximações com base nos resultados obtidos 

na pesquisa “Avaliação, Ensino e Aprendizagem no ensino superior em Portugal e no Brasil: 

realidades e perspectivas”, em que neste texto analisou-se a dinâmica do processo da 

organização pedagógica no ensino superior, no sentido de estudar um dos elementos 

estruturantes do processo ensino-aprendizagem, a avaliação. 

Tomou-se por base a análise de 21 trabalhos (dissertações e teses), em que os autores 

pesquisaram 13 cursos de licenciaturas e 8 cursos de bacharelado, distribuídos nas áreas de 

conhecimento, a saber: 18 são da área de Ciências Sociais, sendo que 03 estudam a avaliação no 

contexto da educação a distância e 03, da área de Ciências da Saúde, defendidos no período de 

2006 a 2011, em universidades públicas e privadas brasileiras. Todos foram capturados no 

Banco de Dados da CAPES e quando necessário consultados nos Programas de Pós-graduação 
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Stricto Senso. Referidos trabalhos acadêmicos pesquisaram como objetos: professores 

formadores, futuros professores e aplicação de instrumentos avaliativos.   

No geral, foram capturados 40 trabalhos acadêmicos, a partir dos mesmos procedimentos 

anteriormente citados, sendo que desse total, 19 trabalhos não disponibilizaram, no resumo, 

todas as informações necessárias para proceder tal análise. Ao recorrer-se a esse mapeamento, 

analisou-se a avaliação e os objetivos acadêmicos e formativos a serem atingidos no processo 

ensino-aprendizagem, e que, no entendimento de Freitas (1995, p. 59), precisam ser melhor 

trabalhados se for considerado que “a avaliação é a guardiã dos objetivos”, sejam eles explícitos 

ou ocultos, uma vez que podem controlar e disciplinar o desenvolvimento real dos estudantes. 

A avaliação é exclusivizada mas integrada a outros elementos estruturantes, como: 

planejamento, objetivos, conteúdos, recursos de ensino, métodos e técnicas, relação professor e 

estudante, entre outros, conforme esclarece Candau (1988), por estar imbricada e presentes nas 

práticas pedagógicas do ato didático dos professores, com o objetivo de promover o processo 

ensino-aprendizagem. Freitas et al (2009) registram que, no processo pedagógico, 

objetivos/avaliação são eixos interligados que formam um par dialético que, por sua vez, avalia 

outro par, a saber, conteúdo/métodos de ensino.   

Justifica-se discutir o elemento avaliação por concordar-se com outra argumentação de Freitas 

(1995, p. 59) que defende “É possível que a categoria mais decisiva para assegurar a função 

social que a escola tem na sociedade capitalista seja a da avaliação”. Nela imbute-se 

mecanismos com o fim de eliminar ou manter o estudante no sistema de ensino superior.  

Sabe-se que não se pode dissociar os objetivos acadêmicos/formativos dos objetivos mais 

amplos proclamados pela instituição de ensino superior no Projeto Pedagógico, visto que, todos 

eles estão presentes a fim de cumprir a função social defendida e gestada pela sociedade.   

Além disso, não se deve esquecer que na organização pedagógica, em sua execução, evidencia-

se o ensino mais coletivo, sem respeitar os ritmos de aprendizagem dos estudantes, a 

estruturação em forma de seriação e a homogeneização dos tempos vividos no processo ensino-

aprendizagem, em função de resultados esperados e das condições oferecidas pelo contexto 

social em que se inserem professor e estudantes e pelo sistema de ensino em termos de estrutura 

física, material, salarial, entre outras.  

Dessa feita, este artigo estrutura-se da seguinte forma: na primeira parte, analisa-se o pensar, o 

dizer e o fazer docente na organização do processo pedagógico ao centrar-se mais na avaliação; 

em seguida, demonstra-se alguns desafios a serem enfrentados para modificar a realidade; e, por 

fim, as considerações. 
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2. O pensar, dizer e fazer de professores e estudantes sobre a avaliação do ensino-

aprendizagem segundo dissertações e teses no contexto brasileiro 

Ao analisar as teses e dissertações das duas áreas de conhecimento, pode-se inferir, no que se 

refere às concepções de ensino, aprendizagem e avaliação, existirem diferentes posições 

epistemológicas entres os professores. O entendimento que os docentes verbalizam quanto ao 

processo de organização pedagógica revela que, em geral, o processo ensino/aprendizagem 

ainda se circunscreve na perspectiva técnica da avaliação (PENINSON, 2009), com exceção de 

algumas práticas avaliativas que começam a ser trilhadas pelos docentes com base em outras 

posturas e posições epistemológicas na visão teórica de subjetividade ou de vínculo indivíduo e 

sociedade (VIEIRA, 2010; CUNHA, 2009; PACHECO, 2008; PEREIRA, 2008).  

Essa adoção técnica e instrumental, de certa forma, reforça a compreensão de grande parte dos 

discentes quando afirmam que, na prática avaliativa, a preocupação, tanto do professor como 

dos estudantes, está mais centrada na nota. Eles expressam serem avaliados pelo professor com 

o intuito de se cumprir um ritual burocrático, com o objetivo de lhes serem atribuídas notas com 

base no modelo normativo para, por fim, serem classificados como aprovados ou reprovados 

(MARCON, 2006; MARIANO, 2008; BARBOSA, 2011). Tal entendimento dos estudantes 

reflete o julgamento da ação docente.  

Cavazzana (2010) registra, no problema de sua pesquisa, que professores que atuam na 

modalidade presencial e que não cursaram as licenciaturas realizam as avaliações dos alunos por 

meio de registros formais do desempenho ao término de um período, e questiona: o que se deve 

esperar dos docentes que trabalham na educação semipresencial com o uso do Ambiente Virtual 

de Aprendizagem- AVA como apoio suplementar do ensino presencial? O AVA altera as 

práticas avaliativas docentes e como os estudantes percebem a utilização do AVA na prática 

avaliativa? Os resultados demonstram posições diferentes entre professores e estudantes, 

enquanto os primeiros se mostram favoráveis ao uso desse instrumento de avaliação e que altera 

as suas práticas, os segundos asseveram que não veem tal instrumento como forma de melhorar 

sua formação ao preferirem a avaliação presencial por considerarem que dessa forma aprendem 

mais. Deduz-se que prevalece a lógica da avaliação a ser utilizada como produto da 

aprendizagem, para atender à normativa do que prescreve e legitima a linguagem jurídica do 

Regimento da Instituição de Ensino Superior-IES e do Projeto Político Pedagógico-PPP.      

Essa ótica avaliativa demonstra o desenvolver da atividade de avaliar o ensino-aprendizagem 

respaldado ainda num conceito formal, burocrático e obrigatório pelo sistema de ensino, por 

meio das Instituições de Ensino Superiores preocupadas com a avaliação sumativa, pela qual o 

professor cumpre o papel avaliador de reproduzir o conhecimento e não de oportunizar a 

participação dos estudantes no processo.  
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Portanto, avaliar, para a maioria dos estudantes, significa o professor seguir a cultura de 

mensurar e julgar o desempenho deles, mediante a nota, daí também eles perceberem que essa 

forma de avaliação, muitas vezes, gera angústias, tensões, medos e nervosismos. Além disso, foi 

constatado como resultado que a avaliação, muitas vezes, parece descolada do processo de 

ensino-aprendizagem e que grande parte dos professores distancia-se do papel de avaliador que 

ajuda a produzir conhecimentos e das intenções do currículo dos cursos a fim de construir os 

saberes.  

Nesse contexto, desperdiça-se a chance de se utilizar o processo de avaliação formativa, com 

características formais e informais, que contribui de forma efetiva para promover a 

autorregulação disciplinar e para avaliar atitudes, crenças, valores, entre outros aspectos. Ao 

agirem dessa forma, professores e estudantes, na prática, poderiam o tempo todo exercitar, de 

forma consciente ou inconsciente, a avaliação formativa, apoiando-se e orientando-se nos 

resultados, no sentido de melhor trabalhar a própria avaliação e o processo ensino-

aprendizagem, com o intuito de cumprir a função social da escola, formando, assim, juízos de 

valores e atitudes em relação aos estudantes e ao próprio trabalho docente.  

Vale ressaltar que há avanço na literatura quanto ao aspecto conceitual da avaliação do processo 

ensino-aprendizagem nos últimos anos. Entretanto, existem professores que apresentam 

discurso atualizado, com base na epistemologia da prática, teoria socioconstrutivista e na ótica 

da reflexão da/na ação docente (BARROS, 2008), muito recorrente no cenário educacional 

brasileiro. Mesmo assim, a maioria dos professores ainda permanece com práticas avaliativas 

conservadoras, restritas a contabilizar erros e acertos produzidos pelos estudantes (REHEM, 

2007). Reconhecem, no entanto, ser a avaliação um elemento importante para conhecer melhor 

o aluno, bem como ser uma prática presente no processo ensino-aprendizagem que ocorre no 

espaço de formação do ser humano.  

Alguns estudantes e a maioria dos professores revelam que o significado da avaliação está 

mudando, visto que avaliar é entendido como diagnosticar as dificuldades a fim de agir e atingir 

os propósitos a que se destina o ensino e a aprendizagem, e seu exercício precisa se dar em um 

processo contínuo. Também a maioria dos professores percebe que a avaliação pode tornar-se 

um instrumento de reflexão da própria prática pedagógica, (MARCON, 2006), visto ser 

possível, por meio dela e dos resultados alcançados, replanejar, retomar, refletir para mudar e 

melhorar a organização pedagógica da ação docente.  

Porém, apesar dos discursos evidenciados nos trabalhos analisados, registra-se que a perspectiva 

crítica de avaliação pouco evidencia-se no saber teórico-prático do professor em sala de aula, 

(MENDES, 2006), o que conduz à prática avaliativa a ser desenvolvida sem atentar para o seu 

sentido formativo e ético. Nery (2008), em seu trabalho cuja finalidade foi de intervir na prática 
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pedagógica e de construir e mudar os constructos teórico-práticos dos docentes formadores na 

perspectiva da avaliação emancipatória formativa a serviço da aprendizagem dos estudantes, 

apontou como resultado dessa formação o fortalecimento de conceitos e atitudes um pouco mais 

críticos das concepções que norteiam as práticas avaliativas. No entanto, não foram observadas 

na prática mudanças radicais nas ações avaliativas desses professores.  

Contudo, percebe-se que os professores se sentem incomodados, visto que almejam construir 

outras capacidades pessoais e profissionais que os ajudem a modificar suas leituras do contexto 

escolar, com relação aos conceitos, instrumentos de avaliação e relações professor-aluno, tão 

importantes em uma articulação metodológica com propostas democráticas de avaliação. 

Também evidenciam o desejo de maior liberdade e autonomia docente com fim de ultrapassar, 

ao que tudo indica, a função exclusiva de instrução, de informação, de transmissão e enveredar 

pela função formativa do processo ensino-aprendizagem-avaliação, entendendo-a na tônica que 

envolve o tripé: instrucional, disciplinar e atitudinal, conforme defendem Freitas et al. (2009).  

Há quatro trabalhos (BARROS, 2007; PACHECO, 2008; PEREIRA, 2008; VIEIRA, 2010) que 

se destacam ao demonstrarem tentativas de mudar no cenário brasileiro a organização 

pedagógica do professor, no que diz respeito ao processo ensino, aprendizagem e avaliação. 

Dentre os quais, analisa-se o de Pereira (2008), em que a autora ressalta que os professores 

investigados ainda transitam por práticas antigas e novas mesmo ao procurarem estabelecer uma 

relação professor-aluno-saber baseada na dialogicidade e na busca da produção de saberes, bem 

como valorizarem os conhecimentos prévios dos alunos, planejarem as aulas de acordo com as 

necessidades deles e interagirem com o objetivo de favorecerem a construção do conhecimento. 

Já Vieira (2010) preocupou-se com a percepção geral do processo de aprendizagem ao desvelar 

como a avaliação foi construída, as estratégias usadas a fim de ensinar e aprender por meio do 

portfólio, as contradições da implementação dessa estratégia e a disposição dos professores no 

sentido de extrair do processo as contribuições de cunho reflexivo para seu trabalho e dos 

futuros professores. 

O planejamento como elemento estruturante do pensar e fazer da organização pedagógica do 

professor pouco foi evidenciado nas produções acadêmicas que foram analisadas. Entre elas 

registra-se a de Marcon (2006). Ela esclarece que quase todos os professores afirmaram 

procurar mudar o planejamento das suas aulas após o resultado das avaliações dos estudantes. 

Alguns professores realizam as modificações dentro do próprio semestre e outros, no semestre 

seguinte. No entanto, os alunos contradizem os professores ao afirmarem que a única 

providência é a correção das provas, o que para eles torna-se suficiente para entender melhor o 

conteúdo. Outro achado foi que são poucos os professores que se mostram rígidos no seu 

planejamento, presos às normas e à listagem de conteúdos, sem tempo de rever e retomar o 

pensado e o vivido para melhor qualificar o processo ensino, aprendizagem e avaliação. 
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Entretanto, a autora conclui que há incoerências entre o que eles discursam e praticam em 

relação à avaliação e à intervenção pedagógica, visto que essa última não ocorre a tempo de 

corrigir o processo de desenvolvimento dos estudantes.  

Pereira (2010), ao analisar a formação do pedagogo e a avaliação do currículo proposto de 

acordo com as novas Diretrizes Curriculares de 2006, ressalta que a criação de uma disciplina 

específica para trabalhar o conteúdo de avaliação da aprendizagem e/ou inserção desse, em 

outras disciplinas, pode ampliar o processo formativo acerca dessa temática para os futuros 

professores implementarem outras práticas avaliativas. Ao que tudo indica, a conclusão do autor 

reforça o resultado de Barbosa (2011), que registra que a avaliação de aprendizagem é pouco 

importante como elemento curricular na preparação do futuro professor avaliador.  

Quanto aos instrumentos avaliativos identificados nas teses e dissertações em tela, verifica-se 

que estão centrados em provas, trabalhos em grupos e seminários, o que mostra uma prática 

avaliativa ainda com ênfase em instrumentos de avaliação formal, embora se presuma que a 

avaliação informal também se faz presente por parte do professor no decorrer da avaliação 

formal. Destaca-se a resistência dos alunos a provas escritas, devido às tensões e medo que esse 

instrumento desperta.  

Em relação à organização pedagógica no ensino superior, é mister destacar a necessidade de um 

processo de formação continuada, no qual os professores universitários possam aprofundar 

todos os elementos estruturantes, entre eles, estratégias de ensino e de avaliação que podem ser 

adotadas, visto que: 

Lidar com diferentes estratégias não é fácil: entre nós, docentes universitários, existe 

um habitus de trabalho com predominância na exposição do conteúdo, em aulas 

expositivas ou palestras, uma estratégia funcional para passagem de informação [...]. 

Quando o professor é desafiado a atuar numa nova visão em relação ao processo de 

ensino e aprendizagem, poderá encontrar dificuldades [...] (ANASTASIOU, 2003, p.71). 

 

 As teses e dissertações evidenciam que a prática avaliativa dos professores universitários 

prioriza o trabalho em grupo em detrimento de processos individuais que poderiam melhor 

acompanhar o ritmo de aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes. 

Enfim, as atividades de avaliação são conservadoras, sendo o professor o principal condutor e  a 

preocupação reside no atender às exigências formais com caráter burocrático (provas, notas e 

certificação). Apesar disso, as pesquisas revelaram alguns exemplos isolados de formadores 

com práticas avaliadoras de caráter formativo, preocupados em detectar as dificuldades de 

ambos os sujeitos do processo educativo, obter informações e buscar aperfeiçoar o processo de 

ensino-aprendizagem. Considera-se ser esse um bom caminho, por refletir que os professores 
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estão tomando ciência de que precisam mudar o seu pensar, dizer e fazer quanto à organização 

pedagógica de seu trabalho no ensino superior. 

No que diz respeito às funções e natureza do processo avaliativo. Os trabalhos apontaram para a 

divergência entre as concepções e práticas dos professores acerca da avaliação, o que permite a 

muitos deles exercer a avaliação na função classificatória e sumativa, enquanto poucos a 

desenvolvem na função formativa de diagnóstico ou para regulação do processo de 

aprendizagem com base na natureza qualitativa e pedagógica. Predomina, portanto, entre os 

professores, o desenvolvimento da ação avaliativa na perspectiva da avaliação classificatória e 

de natureza quantitativa. 

Os feedbacks são necessários na condução do processo de ensino-aprendizagem e avaliação, 

pois permitem a cogestão do processo educativo ao efetivar a premissa de que: 

 

O aluno precisa saber que não está aprendendo bem, para daí retirar a lição de como 

aprender melhor [...] O bom professor consegue conversar com o aluno de tal sorte a 

lhe mostrar que seu desempenho não é satisfatório [...] sobretudo, apresenta-se como 

apoio para resgatar as oportunidades (DEMO, 2004, p.117). 

 

A importância dos feedbacks foi revelada nos trabalhos de Maximo (2009) e Rodrigues (2010), 

os quais mencionam como fator a ser adequado às necessidades de aprendizagem dos alunos, no 

processo de avaliação para a construção de um conhecimento autônomo e de qualidade. Ao 

considerar-se que as investigações foram desenvolvidos em campos de conhecimento distintos, 

uma na área da computação (MAXIMO, 2009) e outra na graduação em pedagogia 

(RODRIGUES, 2010) e ambas na modalidade a distância, percebe-se que o primeiro reporta-se 

ao processo ensino-aprendizagem e avaliação desenvolvidos com o auxílio do computador. O 

autor expressa que os feedbacks não garantem a autorregulação da aprendizagem de maneira 

mais global, porém tais feedbacks ajudam os alunos a perceber suas dificuldades ao obter 

esclarecimentos e informações sobre o que aprendem. A segunda autora afirma que os 

feedbacks podem contribuir para envolver o aluno na sua aprendizagem, caso o processo tenha 

características de mediação pedagógica dentro da concepção socioconstrutivista da avaliação 

formativa. 

Na categoria relações entre as aprendizagens desenvolvidas, ensino, avaliação e sua utilidade, 

foi identificado que poucos são os professores que buscam a integração dos processos 

avaliativos e de ensino-aprendizagem, e que são esses que se preocupam com a formação de 

seus alunos. Nesse sentido, o processo avaliativo é desenvolvido a partir de uma maior 

ponderação do ponto de vista de habilidades e competências. Tal tendência se faz presente por 
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conta do discurso das competências necessárias para qualificar o estudante no término do curso 

para ser inserido no mundo do trabalho. 

Houve o reconhecimento por parte de Vieira (2010) de que a aprendizagem e a avaliação se 

afetam de maneira mútua e de que a inovação em uma delas favorece a mudança da outra. 

Ao analisar de per si os três trabalhos que são da área das Ciências da Saúde (NENARTAVIS, 

2009; ALENCAR, 2008; MEGALE, 2007), sendo dois em medicina e um em odontologia, 

observa-se preocupações com a aplicabilidade de instrumentos de ensino-aprendizagem (F6 do 

Exercício de Avaliação da Prática Profissional - EAPP e o Mini-Clinical Evaluation Exercise - 

Mini-CEX) e avaliação de conteúdos com a utilização da multimidia por meio da 

teleodontologia, que toma por suporte o Projeto Homem Virtual. Todos se reportam à avaliação 

de competências a serem desenvolvidas e que são as descritas nas Diretrizes Curriculares de 

2001, propostas pelo Ministério de Educação. O de Nenartavis (2009) toma como foco o 

preenchimento do F6 do Exercício de Avaliação da Prática Profissional (EAPP), via formato de 

observação que se apoia em escalas de desempenhos de competências dos estudantes de 

medicina, que a desenvolvem no Programa de Saúde da Família (PSF). Para referida avaliação, 

os professores avaliadores antes realizaram a formação continuada por meio de reuniões 

quinzenais, para os professores atuarem com metodologias ativas como a Aprendizagem 

Baseada em Problemas- ABP, Portfólio reflexivo, concepção crítico-reflexiva, entre outras. Os 

resultados evidenciaram uma forma de avaliação mais homogênea expressa por maior 

convergência de conceitos atribuídos por parte dos professores ao utilizarem conceitos, como: 

satisfatório (S), insatisfatório (I) e  Não se aplica (NA).        

O trabalho de Alencar (2008) objetiva avaliar, em um primeiro momento, os conteúdos 

fundamentais e complementares de cirurgia em Odontopediatria, a ser, em um segundo 

momento, transmitido tais conteúdos (exodontia de molares decíduos posteriores e inferiores e 

técnica pterigomandibular) via Projeto Homem Virtual e a aceitação deste recurso no processo 

de ensino-aprendizagem. Nas conclusões, o autor revela que houve grandes benefícios na 

transmitição desses conteúdos dessa forma, houve maior ponderação no que se refere às 

habilidades e competências a serem desenvolvidas e que existiu aceitação em torno de 98,7% do 

recurso da Teleodontologia.  

Já a produção acadêmica de Megale (2007) se ateve à avaliação de vinte e quatro professores, 

para determinar a confiabilidade de um instrumento avaliativo e sua consistência na disciplina 

Internato de Pediatria. Os docentes usaram 12 vídeos que demonstram a competência clínica de 

estudantes no atendimento de pacientes internados, amparados no instrumento de avaliação 

denominado de Mini-Cex, que se desenvolveu no formato de observações curtas, ou seja, 20 

minutos, de uma situação real. Os resultados apontam boa confiabilidade do instrumento 
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avaliativo (Mini-Cex) para ser reproduzido como de sua consistência a fim de avaliar a 

competência clinica.  

Como se observa, a avaliação produzida nos cursos que pertencem à área de Ciências da Saúde 

está mais ligada à utilização de vários recursos que envolvem tecnologias de Informação e 

Comunicação e se efetiva pelas evidências ainda na lógica de mensurar competências, 

habilidades, atitudes e dentro da racionalidade técnica, embora se vislumbre a tentativa de 

romper com esse modelo ao trabalhar de forma integrada teórica e prática para atender às 

Diretrizes Curriculares Nacionais em vigor. 

 

 

3. Desafios à docência com vistas a superar os entraves enfrentados na organização 

pedagógica 

As análises empreendidas nas teses e dissertações revelaram traços e desafios comuns para o 

desenvolvimento da organização pedagógica da Instituição Superior tanto em termos macro 

como de sala de aula, o que repercute na profissão docente. O pensamento de Shulman (1997, 

p.133) confirma tal desafio quando afirma que “o trabalho docente é a profissão mais exigente 

intelectualmente, mais difícil tecnicamente e mais extenuante emocionalmente dentre aquelas 

que os seres humanos são capazes de exercer”. Importa salientar que a tríade ensino-

aprendizagem e avaliação muito têm a colaborar com esse entendimento referendado pelo autor, 

como pode ser constatado, a seguir, nos desafios apresentados nas produções analisadas. 

Primeiro, articular teoria-prática no processo de organização e execução pedagógica no ensino 

superior, dentro de princípios democráticos com a participação dos estudantes, estabelecendo 

confiança, cooperação, ação coletiva, integrada e com condições de materializar a articulação 

com qualidade. 

Segundo, fortalecer ações de formação continuada junto aos professores formadores para que 

entendam que o ensino existe na relação com a aprendizagem e a avaliação e que precisam 

conectar o conhecimento com o real para sua construção, a fim de que os estudantes possam se 

constituir como sujeitos socias. 

Terceiro, exercitar, quanto à avaliação do ensino-aprendizagem no ensino superior, o que está 

propugnado na atual legislação de formação docente e teorias de avaliação contemporânea, com 

base em outras visões que contribuam para a ruptura que timidamente os professores ensaiam, 

conforme observa-se nos trabalhos estudados. 

 

4. Considerações 
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Os resultados das pesquisas evidenciaram que o campo da avaliação, do ensino e da 

aprendizagem constitui-se território de conflitos, repleto de contradições entre aquilo que está 

prescrito pelo sistema por meio da Lei 9.394/96 e o que é realmente vivido na ação docente.  

 Vale ressaltar que as investigações indicam problemas a serem superados e falhas recorrentes 

nos encaminhamentos, procedimentos e compreensão do que seria o processo avaliativo na 

visão formativa, democrática, emancipadora.  

É certo que nós professores, que atuamos no campo da formação de formadores, precisamos, 

cada vez mais, nos envolver e buscar formas alternativas de ensinar, aprender e avaliar os 

estudantes do ensino superior, para melhorar e, quem sabe, até superar as tensões advindas do 

exercício concreto do magistério, sobretudo no que concerne à Organização Pedagógica no 

Ensino Superior em diferentes níveis. Como indicam Shulman (1997), Nóvoa (2009), são 

muitos os desafios impostos à docência, porém não se pode esquecer que exercer o magistério 

como profissão é estabelecer infinitas redes de relações com atores sociais, que são tocados, 

como, por exemplo, os alunos, por meio das múltiplas formas com as quais nós os ensinamos, 

porém eles também nos tocam de maneira incessante com seus saberes, culturas, experiências e 

emoções, ou seja, com as múltiplas formas como aprendem e, nesse incessante processo, 

avaliamos e somos avaliados constantemente. Isso torna o trabalho docente um constante e 

gratificante vir a ser, já que nunca estamos realmente ou completamente prontos ou acabados.  

A partir das evidências recolhidas e analisadas, é perceptível ainda a permanência da cultura da 

avaliação como medida, o que requer o desafio de pensarmos nas concepções de ensino-

aprendizagem e avaliação e praticá-las de outra forma, a fim de fazermos emergir as 

contradições, os limites e os avanços, indispensáveis ao processo de tomada de decisão rumo ao 

desenvolvimento qualitativo do projeto pedagógico do ensino superior e, consequentemente, da 

formação docente. Para tanto é necessário seguir as recomendações de Candau (2000), quando 

propõe revisitar temas clássicos, como: planejamento, técnicas de ensino, avaliação do processo 

ensino-aprendizagem, questões de disciplina que precisam ser retrabalhadas e ressignificadas e 

que parecem estar esquecidas e, no entanto, são fundamentais para formar novos professores 

preparados para enfrentarem situações no trabalho docente, que são muitas vezes complexas e 

incertas. 
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Resumo: 

O Processo de Bolonha induziu alterações significativas nos modos de ensinar, de avaliar e de 

aprender no Ensino Superior, conduzindo à reconfiguração do papel do estudante e do docente. A 

literatura sobre esta temática destaca a importância da articulação entre o ensino e a avaliação para a 

melhoria das aprendizagens dos estudantes, salientando que a introdução de métodos de ensino-

aprendizagem em que estes tenham uma participação ativa no processo tem impactos positivos na 

avaliação (Alves, 2011). Orientados por esta problemática, realizámos uma investigação qualitativa, 

cujo corpus é constituído por 310 artigos em periódicos, abrangendo o período entre 2006-2008. 

Utilizou-se a análise de conteúdo (Bardin, 1977) para redução e categorização dos dados. Os 

resultados revelam que as Tecnologias da Informação e da Comunicação suportam muitos programas 

de avaliação das aprendizagens, quer em contextos presenciais, quer a distância; a avaliação 

formativa tem cada vez maior implementação e as práticas de autoavaliação e o feedback assumem 
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um lugar central; a avaliação por pares e a utilização de portefólios são métodos inovadores que 

possibilitam ao estudante ser construtor da sua própria formação, uma vez que lhe é dada a 

oportunidade de analisar e negociar os critérios que estarão na base da avaliação. Por seu lado, o 

docente assume-se como um facilitador deste processo, ao reunir as condições e os espaços que 

permitam ao estudante problematizar, investigar, questionar, propor e descobrir. 

 

1. Introdução 

Esta comunicação enquadra-se no projeto de investigação Ensino, Avaliação e Aprendizagem no 

Ensino Superior, financiado pela FCT, envolvendo quatro universidades portuguesas e três 

brasileiras e tem como principais objetivos descrever, analisar e interpretar práticas de ensino e 

de avaliação desenvolvidas em diferentes cursos de universidades portuguesas e brasileiras, 

assim como compreender as relações entre essas práticas, a melhoria das aprendizagens dos 

alunos e o seu sucesso académico. 

A realização deste estudo surge no âmbito das alterações introduzidas, no decurso do Processo 

de Bolonha, nos modos de ensinar, avaliar e aprender no ensino superior, conduzindo à 

reconfiguração do papel do docente e do estudante. Assiste-se, hoje, a uma mudança dos 

processos de ensino-aprendizagem, consignando ao estudante um papel mais ativo na 

construção das suas aprendizagens e ao docente a responsabilidade de criar condições para que 

isso aconteça. Estas alterações enquadram-se numa mudança de paradigma educacional, em que 

se procura passar de uma perspetiva objetivista ou técnica de ensino e avaliação (Rodrigues, 

2002), associada a objetivos e a fins a atingir, para uma perspetiva mais dialética ou crítica 

(idem), que valoriza, essencialmente, o estudante e a sua aprendizagem. Este contexto justificou, 

por si só, uma revisão da literatura que permitisse identificar o estado da arte nestes domínios e 

propiciar um conjunto de subsídios teóricos que serviram de base à construção do texto que a 

seguir se apresenta. Uma vez que reflete o resultado de uma tarefa específica do projeto 

referenciado, reporta-se a uma análise dos artigos publicados em periódicos da especialidade, 

publicados no período compreendido entre 2006 e 2008. 

 

2. Desafios contemporâneos para o Ensino Superior 

Ao compreender a importância do Ensino Superior no desenvolvimento das comunidades, a 

União Europeia iniciou, com a Declaração da Sorbonne, em 1998, a implementação do Processo 

de Bolonha, visando uma mudança paradigmática ao nível dos processos de ensino, 

aprendizagem e avaliação que favorecesse a criação de um Espaço Europeu de Ensino Superior 

mais coeso, transparente, comparável e atrativo. 
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Trata-se de um processo que encerra desafios e oportunidades, tendo conduzido, em Portugal, a 

uma reorganização dos currículos como forma de dar resposta às exigências de maior 

flexibilidade de processos e de integração de conhecimentos, na procura de maior eficiência e 

eficácia, tanto ao nível da mobilidade, quanto da empregabilidade dos graduados. 

Esta reorganização refletiu-se sobretudo ao nível dos planos curriculares com a introdução de 

ECTS40, vulgarmente designados por créditos curriculares, que estabelecem uma equivalência 

de graus, favorecem a mobilidade de estudantes e docentes a nível europeu e permitem aos 

estudantes a realização de uma parte do seu percurso académico num outro país. Em Portugal, o 

sistema de ECTS foi introduzido através do Decreto-Lei nº 42/2005, de 22 de fevereiro, 

reconhecendo-se que este “constitui um dos instrumentos mais relevantes desta política europeia 

de evolução do paradigma formativo”. Contrariamente ao sistema tradicional, os ECTS são 

contabilizados tendo em conta o volume integral de trabalho do estudante (aulas, estudo 

individual, seminários, trabalho de campo, entre outras atividades), o que obriga a uma 

reconfiguração dos papéis do estudante e do docente, inserindo-se na mudança de paradigma 

educacional que referíamos atrás. A aplicação do sistema ECTS pressupõe “uma definição 

prévia e clara dos saberes a serem adquiridos – os conhecimentos gerais e específicos e as 

competências, atitudes e valores” (Simão, 2002, p. 257), com vista ao reconhecimento da 

equivalência académica dos estudos realizados noutras instituições de Ensino Superior 

pertencentes ao Espaço Europeu. 

No contexto atual, marcado pela intensificação de mudanças aos mais diversos níveis e pelo 

aprofundamento do fenómeno da globalização, torna-se imprescindível que as instituições de 

Ensino Superior, bem como os agentes que nelas se inserem, sejam capazes de lidar com as 

complexas exigências da sociedade, os avanços do conhecimento científico e os desafios da 

empregabilidade e do empreendedorismo. Neste sentido, o Ensino Superior, nomeadamente as 

universidades, deverão ampliar a sua influência sobre a aquisição de competências profissionais, 

pois “já não é o diploma em si que determina o nível de conhecimento e competências que o 

diplomado possui” (Zabalza, 2004, p. 69), na medida em que a universidade, embora tendo uma 

importante função no processo de formação, não o esgota. 

É nesta ordem de ideias que os discursos sobre a mudança educativa nos remetem para a 

necessidade de adotar práticas curriculares inovadoras, só passíveis de concretizar na base de 

um paradigma de ensino-aprendizagem que faça da flexibilização curricular, do 

desenvolvimento de competências e da articulação curricular os seus principais esteios. 

                                                      
40 Os ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System – Sistema Europeu de Acumulação e 
Transferência de Créditos) constituem um sistema de medida que estabelece, em média, o número de 
horas que cada estudante tem de trabalhar para alcançar os objetivos do programa de estudos, 
especificados em resultados de aprendizagem e competências a adquirir. 
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Para tal, é necessário, desde logo, que o currículo seja entendido como uma proposta de trabalho 

aberta que ganha sentido nos processos de ação e de interação que ocorrem no seio da 

instituição educativa e que os professores e os estudantes se assumam como decisores 

curriculares. 

Por seu turno, a flexibilização curricular, enquanto pressuposto inerente à mudança e melhoria 

dos processos de ensino e de aprendizagem, pressupõe que professores e estudantes se 

apropriem da gestão do currículo e se envolvam na construção, operacionalização e avaliação de 

projetos curriculares adequados às situações reais (Roldão, 2000), que, por permitirem conferir 

sentido e significado ao que se aprende na escola, concorrerão tanto para uma maior igualdade 

de oportunidades, quanto para o sucesso de todos os que neles participam. 

Importa referir que a flexibilização do currículo é uma via propícia para a sua articulação, 

possibilitando aos estudantes que intervêm nesse processo a tomada de consciência sobre a 

pluralidade disciplinar que caracteriza os seus percursos formativos e o desenvolvimento de 

competências de tomada de decisão, essenciais para o desenvolvimento da autonomia, da 

criatividade, da tolerância e do empreendedorismo. Por outro lado, ao nível dos professores, a 

flexibilização e articulação curriculares surgem associadas ao propósito de promover a 

comunicação e a partilha entre pares, esbatendo a excessiva compartimentação dos saberes 

disciplinares. A articulação curricular, enquanto pressuposto nuclear do processo de 

desenvolvimento do currículo, surge, assim, como uma oportunidade de “interligação de saberes 

oriundos de distintos campos do conhecimento com vista a facilitar a aquisição, por parte do 

aluno, de um conhecimento global, integrador e integrado (Morgado & Tomaz, 2010). O 

conceito de articulação curricular circunscreve-se, ainda, “à ideia da sequencialidade que deve 

nortear todo o processo educativo, uma vez que o desenvolvimento de capacidades e 

competências por parte de cada indivíduo deve ser feito de forma contínua e progressiva” 

(idem). 

Cumpridos que sejam os propósitos enunciados, estarão garantidas as condições, os recursos e 

as oportunidades de aprendizagem que permitirão aos estudantes desenvolver um conjunto de 

competências – técnicas e transversais –, com vista a assegurar um perfil profissional 

competitivo (Alves, 2003), capaz de corresponder às exigências do mercado de trabalho 

(Andrews & Higson, 2008). 

A importância do desenvolvimento de competências é assegurada, por si só, pela questão da 

empregabilidade, amplamente reforçada no Comunicado de Londres (2007), sendo reconhecidas 

como fundamentais para garantir a competitividade no mercado de trabalho por parte dos 

graduados. Tendo em conta a sua relevância, importa problematizar de que forma são 

consideradas na organização, planificação e desenvolvimento do currículo. 
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Definindo competência como um saber em uso (Perrenoud, 1999), será necessário criar espaços 

e tempos que permitam mobilizar atitudes, saberes, capacidades de ação e comportamentos, 

uma vez que o conceito de competência não se restringe à mera apropriação de conteúdos, 

implicando preferencialmente a sua aplicação numa determinada atividade, contexto ou 

situação: 

(…) a competência não exclui, mas exige, a apropriação sólida e ampla de conteúdos, 

organizados numa síntese integradora, apropriada pelo sujeito, de modo a permitir-lhe 

«convocar» esse conhecimento face às diferentes situações e contextos” (Roldão, 2003, 

p.24). 

A efetividade da mudança paradigmática que vimos referindo será possível pela consecução de 

um processo de avaliação que, numa lógica interativa, permita transformar os processos de 

ensino-aprendizagem-avaliação num espaço dialógico, crítico e emancipador, cuja principal 

função é o desenvolvimento de procedimentos de (auto)regulação dos processos formativos 

pelos estudantes (Fernandes, 2005). A avaliação enquanto práxis, exige a elaboração de um 

referencial comum de orientação das aprendizagens que, para além de permitir adequar 

estratégias individuais e coletivas (Alves, 2004), viabiliza uma efetiva flexibilização e 

articulação do currículo, com recurso a uma utilização sistemática do feedback. 

Em síntese, tendo em atenção o objeto de investigação subjacente ao projeto que está na base 

deste trabalho, a compreensão das relações entre as práticas de ensino, aprendizagem e 

avaliação no Ensino Superior e a melhoria do sucesso académico dos estudantes, está 

diretamente relacionada com “a possibilidade de a avaliação se constituir, preferencialmente, 

como um espaço de intersubjetividade, de negociação e de comunicação no propósito de uma 

construção coletiva de sentido(s)” (Alves & Machado, 2008, p. 99). 

 

3. Metodologia da Investigação 

A metodologia da investigação adotada foi de natureza qualitativa, privilegiando-se os métodos 

descritivo e interpretativo, assumindo um cariz de meta avaliação, que permitiu alguma 

teorização sobre a temática em análise, de acordo com os objetivos enunciados. 

Assim, realizaram-se pesquisas de artigos, em periódicos publicados entre os anos de 2006 e 

2008. Para o efeito, recorremos a algumas bases de dados, nomeadamente, o ERIC (The 

Educational Resources Information Center) e a b-on (Biblioteca do Conhecimento Online). 

Nessas pesquisas foram combinadas, num primeiro momento, as palavras-chave “assessment”, 

“teaching”, “learning” e “higher education”, produzindo um total de 18944 resultados na base 

de dados ERIC e 11756 resultados na base de dados b-on. Posteriormente, com a mesma 

combinação de palavras-chave, na base de dados ERIC, foi reduzida a pesquisa por cada ano de 
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publicação, isto é, em vez de se pesquisar de 2006 a 2008, pesquisou-se de 2006 a 2006, de 

2007 a 2007 e de 2008 a 2008. Neste último ano, foi ainda adicionada a palavra-chave 

“perceptions”. Desta combinação resultaram 5285 entradas em 2006, 6456 entradas em 2007 e 

7203 entradas em 2008. 

Numa primeira leitura, selecionaram-se os artigos que mais diretamente estavam relacionados 

quer com a problemática da avaliação no ensino superior, quer com os métodos e as estratégias 

de ensino e aprendizagem utilizados. Daí resultaram 310 artigos que, posteriormente, foram 

sujeitos a análise de conteúdo, tendo desse processo emergido as seguintes categorias – (i) E-

learnig / Tecnologias da informação e da comunicação (TIC), (ii) feedback, (iii) avaliação por 

pares e (iv) e-portefólios –, tendo todas subjacentes uma dimensão de avaliação formativa dos 

processos de ensino-aprendizagem. 

 

4. Análise e discussão dos resultados obtidos 

Um dos principais propósitos desta tarefa era identificar os métodos de ensino/aprendizagem 

que têm sido introduzidos no ensino superior, de modo a facilitar a participação dos estudantes 

nesse processo, assim como os impactos que têm produzido em termos de avaliação e sucesso 

educativo. Nesse sentido, analisámos os registos das investigações realizadas durante o período 

em análise, referenciando, neste texto, aquelas que consideramos melhor permitirem identificar 

os contributos teóricos, metodológicos e práticos que têm possibilitado a concretização, ainda 

que “tímida”, das mudanças preconizadas pelo Processo de Bolonha, constituindo-se naquilo a 

que poderemos chamar propostas inovadoras de ensino-aprendizagem-avaliação. Desde logo, 

autorizam-nos a sustentar que a avaliação formativa tem cada vez maior implementação e é 

realizada com recurso a diversas estratégias, que categorizámos. Dadas as limitações de espaço 

a que estamos sujeitos, apresentamos os resultados das categorias E-learning/TIC, feedback, 

avaliação por pares e e-portefólios de uma forma individual, sem, contudo, deixar de ter 

consciência da sua interrelação e complementaridade pois, como já referimos, todas contribuem 

para processos de regulação das aprendizagens. 

 

E-learning / TIC 

O uso da internet está a tornar-se uma prática diária, constituindo quer um acervo de informação 

disponível e acessível a vários grupos, quer um recurso pedagógico facilmente mobilizável em 

distintos ambientes de ensino: “e-learning provides information that is then easily accessible 

and available” (Rohleder et al., 2007, p. 101), quer, ainda, um contacto permanente entre os 
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diferentes agentes educativos, podendo ser difundida e partilhada a informação a qualquer hora 

e a partir de qualquer local (Liaw, 2008). 

De facto, as TIC são hoje um dos métodos de ensino e de aprendizagem incontornáveis no 

ensino superior: “the use of the internet and web-based forums is emerging as a frequent 

addition to or feature of learning methods in Higher Education” (Rohleder et al., 2007, p. 96). 

Nas dinâmicas de ensino a distância gera-se um ambiente comunicacional em que os estudantes 

e os professores não só partilham informação, como também decidem o modo como usá-la. 

Além disso, tais ambientes permitem que os professores mantenham um contacto permanente 

com os seus colegas, disponibilizem instrumentos e questões para que os estudantes possam ir 

avaliando os seus conhecimentos e recebam, quase de imediato, um feedback sustentado sobre o 

seu desempenho. 

O e-learning, para além de permitir quebrar barreiras entre países, instituições, disciplinas e 

línguas, permite o desenvolvimento e/ou melhoria de competências pessoais, tais como o 

diálogo crítico entre os estudantes (Rohleder et al., 2007), entre estes e os professores, bem 

como entre os demais agentes educativos envolvidos no processo. Ainda no domínio das 

competências, o estudo de Francescato, Mebane, Solimeno e Tomai (2008) demonstrou que o 

desenvolvimento de certas competências profissionais é mais eficaz através de uma 

aprendizagem assíncrona colaborativa online do que na maior parte dos contextos educativos 

presenciais. Daí que a aprendizagem colaborativa assistida por computador possa propiciar 

oportunidades educacionais inovadoras, adaptando-se a necessidades específicas dos estudantes, 

tais como, ritmos de aprendizagem, de gestão do tempo e de estratégias de estudo. 

Todavia, urge ressaltar que o uso das TIC, nomeadamente o E-learning, não está desprovido de 

fragilidades e/ou lacunas que podem, em certos casos, gerar alguma desigualdade, como, por 

exemplo, no acesso aos computadores e à internet, deixando em desvantagem os estudantes que 

apenas acedem a estes programas na instituição de ensino. Uma outra situação, referida por 

Lapointe e Reisetter (2008), diz respeito à forma como professores e estudantes conceptualizam 

a comunidade virtual, atribuindo-lhe uns grande utilidade, encarando-a outros como supérflua e 

inconveniente. Acresce, ainda, o facto de, em algumas situações, a utilização das TIC não 

acrescentar qualquer mais-valia às estratégias e práticas estandardizadas de ensino-

aprendizagem-avaliação, contribuindo essencialmente para as perpetuar. 

Em suma, se as TIC e o E-learning se revelam contributos essenciais para a mudança das 

práticas de ensino-aprendizagem-avaliação, permitindo desenvolver competências essenciais no 

ensino superior, é preciso ter em linha de conta que a sua utilização pode viabilizar práticas 

formativas de teor muito distinto, isto é, práticas que facilitam uma efetiva emancipação dos 

sujeitos ou, pelo contrário, favorecem o controlo e a reprodução. 

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22LaPointe+Loralee%22
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Feedback 

Um outro aspeto importante nas práticas que professores e estudantes desenvolvem para 

configurar/concretizar os processos de ensino-aprendizagem-avaliação é o feedback 

proporcionado aos/pelos vários intervenientes nesse empreendimento. Tratando-se de processos 

que se consubstanciam pela realização de uma série de atividades que envolvem conhecimentos, 

atitudes, procedimentos, capacidades e competências, a informação disponibilizada é 

fundamental para que cada um dos agentes que neles participam se possam apropriar quer das 

finalidades a concretizar, quer dos progressos conseguidos, quer, ainda, dos aspetos a melhorar, 

de modo a concretizar-se o tão almejado sucesso educativo. 

A este propósito, Mahony e Polos (2003) consideram que o feedback eficaz é um elemento 

estratégico no ensino e na aprendizagem, embora reconheçam que com a generalização do uso 

do feedback se tornou necessário conhecer as opiniões dos estudantes sobre esta prática e sobre 

a sua relevância nos processos de aprendizagem. Os estudos que realizaram permitiram-lhes 

concluir que o feedback aumenta a motivação dos estudantes e favorece a sua aprendizagem: 

“feedback was used to enhance motivation and learning, encourage reflection and clarify 

understanding” (Mahony & Polos, 2008, p. 144). Estes resultados foram confirmados por outra 

investigação realizada por Lizzio e Wilson (2008) sobre as percepções dos estudantes acerca do 

feedback recebido sobre diversos trabalhos de avaliação, tendo os mesmos verificado que os 

estudantes reconheciam essa prática como encorajadora e justa. 

Em idêntica linha de pensamento, Weaver (2006, p. 379), num estudo que realizou com 

quarenta e quatro estudantes das faculdades de Negócios e Art & Design, para explorar as suas 

percepções sobre o feedback (escrito) fornecido pelo tutor, constatou que os estudantes 

consideram que os comentários que recebem são importantes porque, além de os ajudar a 

reconhecer as suas potencialidades e as suas fraquezas, contribuem para melhorar os seus 

trabalhos: “respondents confirmed that feedback containing constructiv comment was necessary 

for improvement”. 

Os resultados do estudo realizado por Mahony e Polos (2008) permitiram, ainda, identificar três 

aspetos que, pela sua pertinência, devem ser objeto de análise e reflexão futuras, de modo a 

tornar a utilização do feedback mais profícua e proveitosa para os estudantes. Em primeiro 

lugar, e embora os estudantes reconheçam a preponderância do feedback na melhoria das suas 

aprendizagens, consideram que a sua utilização deve ser mais eficaz do que é na realidade, o 

que implica que sejam trabalhadas as suas potencialidades e lhes seja dedicado mais tempo. Em 

segundo lugar, e uma vez que a eficácia do feedback é, essencialmente, da responsabilidade dos 

docentes, os estudantes consideram que é importante a não generalização dos comentários, o 

que implica a sua adequação à singularidade de cada estudante e à especificidade trabalho. 
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Caso, contrário, correr-se-á o risco da rotinização e desvalorização do próprio feedback, 

retirando-se-lhe o carácter inovador que supostamente assumiria. Por último, o feedback não 

poderá restringir-se à informação sobre o trabalho efetuado e respetiva classificação, devendo 

sobretudo ser utilizado para apoiar a reflexão e dotar o estudante de capacidades que deverá 

mobilizar em trabalhos futuros, com impacto positivo no seu futuro contexto profissional. 

 

Avaliação por pares 

Apesar de não ser ainda uma prática muito utilizada no ensino superior, diversas investigações 

têm revelado que a avaliação por pares é uma prática que concorre para a melhoria do 

desempenho dos estudantes, baseando-se, predominantemente, na revisão e análise dos 

comentários efetuados pelos seus colegas (Tseng & Tai, 2007). Utilizamos o conceito de 

avaliação por pares no sentido que lhe é conferido por Topping (1998, p.250): “Peer assessment 

is defined as ‘an arranged in which individuals consider the amount, level, value, worth, quality, 

or success of the products or outcomes of learning of peers of similar status”. 

Enquanto método de avaliação, Van der Berg & Admiraal (2006) sustentam que os professores 

o consideram muito eficaz no desenvolvimento da autonomia dos estudantes, na medida em que 

os envolve, os responsabiliza e aprofunda a interação entre eles, tratando-se de práticas válidas e 

pertinentes. 

A validade e pertinência destas práticas foi confirmada por Tseng & Tai (2007), num projeto de 

investigação que envolveu um número considerável de professores e respetivos estudantes, ao 

longo do qual trabalharam com grupos diferenciados. Num dos grupos (o grupo de controlo), os 

trabalhos de avaliação envolviam procedimentos da responsabilidade do professor 

(heteroavaliação) e da responsabilidade dos estudantes (autoavaliação). No outro grupo (o grupo 

experimental), em vez do recurso a práticas de autoavaliação, os estudantes utilizaram como 

metodologia a avaliação por pares. Concluiu-se que as classificações resultantes dos grupos 

experimentais eram equivalentes às atribuídas pelos professores, manifestando-se no outro 

grupo bastantes discrepâncias entre umas e outras, o que levou os autores do estudo a concluir 

que “…conferred on a high correlation between peer assessment grading and teacher 

assessment, indicating high validity of peer assessment” (idem, p. 1164). 

Para além dos aspetos enunciados, a avaliação por pares enfatiza, ainda, a aprendizagem 

colaborativa, ao permitir que os estudantes se avaliem mutuamente e, em conjunto, melhorem 

os seus projetos individuais. Aliás, o trabalho colaborativo é significativo na medida em que 

respeite a individualidade de cada sujeito e contribua para o seu desenvolvimento pessoal e 

profissional. 
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Além disso, a avaliação por pares ao ter no feedback uma das suas dimensões estruturantes 

contribui para aprofundar o seu sentido e melhorar a sua pertinência, uma vez que dinamiza o 

diálogo entre o professor e os estudantes e estimula o debate entre eles, impelindo-os a assumir 

o feedback como uma prática pedagógica, melhorando as suas capacidades críticas e 

argumentativas. Tratar-se-á de uma verdadeira autorregulação das aprendizagens, processo pelo 

qual os estudantes serão capazes de, por um lado, atribuir sentido ao conhecimento e, por outro 

lado, convocá-lo para novas situações. 

É, neste sentido, que consideramos que a simbiose entre avaliação por pares e feedback nos 

permite identificar três perspetivas distintas que se interligam: (1) feedback corretivo ou de 

reforço – o feedback que os estudantes utilizam no decurso dos processos de ensino-

aprendizagem-avaliação para melhorarem o seu projeto formativo antes do produto do seu 

trabalho ser sujeito a avaliação sumativa; (2) feedback didático – tendo em conta os critérios de 

avaliação definidos, procura a compatibilização entre a avaliação feita por pares e a avaliação 

final feita pelo professor; (3) feedback pedagógico – estimula o professor a adequar os 

processos de ensino-aprendizagem-avaliação às especificidades de cada contexto e às 

necessidades e interesses dos estudantes, impelindo-o a centrar-se naquilo que os estudantes 

consideram mais significativo e que desejam abordar. 

 

E-portefólio 

Tendo em conta que vivemos numa sociedade dominantemente tecnológica, em que os 

documentos digitais constituem já uma forma de intercâmbio comum e se assiste a uma 

renovação constante da tecnologia, com inevitáveis consequências a nível pedagógico, os e-

portefólios são um dos signos visíveis dessas mudanças, nomeadamente no campo da avaliação 

das aprendizagens: “e-portefolio is essenciality an electronic version of papper-based portefolio, 

created in a computer environment, and incorporanting not just text, but images, audio, video as 

well” (Butler, 2006, p.10). 

Dos vários dispositivos que podem utilizar-se nos domínios da aprendizagem-ensino-avaliação, 

o (e-) portefólio tem vindo a ser reconhecido como um recurso privilegiado para a aquisição e 

avaliação de conhecimentos e competências e, por consequência, para viabilizar novas formas 

de pensar e praticar o ensino e a aprendizagem. Esta ideia é avançada por Wilhelm, Puckett, 

Beisser, Wishart, Merideth e Sivakumaran (2006), ao sustentarem que, com a generalização da 

utilização da internet, os e-portefólios têm vindo a afirmar-se como uma prática comum, sendo 

vistos por professores e estudantes como uma forma otimizada de organizar e arquivar os seus 

trabalhos. 
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A utilização do e-portefólio pressupõe a organização do conhecimento suportada por uma 

estrutura web e permite a cada indivíduo “construir, organizar, refletir e demonstrar as suas 

capacidades e competências ao longo da vida, interagindo colaborativamente e obtendo 

feedback das suas experiências e reflexões” (Dias, 2011, p. 96), tendo em vista um percurso de 

desenvolvimento pessoal de forma individualizada e, simultaneamente, partilhada. 

Tais possibilidades resultam de uma série de vantagens do e-portefólio sobre os portefólio em 

papel, que Butler (2006) identifica como sendo mais do foro tecnológico do que conceptual, 

nomeadamente: (i) a facilidade de manipulação, (II) a facilidade de reorganização e de pesquisa, 

(iii) a possibilidade de utilização de diferentes tipos de materiais, bem como a inclusão de sons e 

imagens, (iv) a facilidade de acesso e de transporte, (v) a possibilidade de ser organizado de 

forma não linear e hierarquizada, (vi) a redução de esforço e (vii) a possibilidade de partilha e 

de feedback mais rápido. É neste sentido que Barrett e Garrett (2009, p 151) consideram que, 

para além de uma forma de inovar as práticas, o principal desafio com a introdução do e-

portefólio é de índole sociocultural e não tecnológica. 

 

5. Considerações finais 

A análise dos registos da investigação realizada no período de 2006 a 2008, para além de 

reforçar a importância da transversalidade da avaliação formativa, evidenciou quatro domínios 

que podem constituir-se “forças” de renovação/inovação das práticas de ensino-aprendizagem-

avaliação. 

Desde logo, as TIC e o contributo que propiciam ao nível da aprendizagem e da avaliação, tanto 

em contextos presenciais como de ensino a distância. Em qualquer destes contextos, o feedback, 

a avaliação por pares e a utilização de portefólios são reconhecidos como métodos inovadores e 

viabilizam a concretização de um dos principais propósitos que devem nortear o ensino-

aprendizagem-avaliação no ensino superior: o envolvimento dos estudantes na construção do 

seu conhecimento e no desenvolvimento das suas competências, através de um debate contínuo, 

que lhes permita problematizar o que fazem, como o fazem e para que o fazem, isto é, assumir-

se como protagonistas do seu processo formativo. 

Realçamos, neste contexto, a importância do feedback na inter-relação dos domínios referidos, 

pois ao dimensioná-lo em três perspetivas distintas – feedback corretivo ou de reforço, feedback 

didático e feedback pedagógico – configuramo-lo essencial na concretização de processos de 

ensino-aprendizagem-avaliação mais inclusivos, mais participados e mais consonantes com os 

interesses, necessidades e expectativas dos estudantes. 

Em jeito de síntese, importa referir que estas investigações revelam que o paradigma objetivista 

ou técnico de ensino e avaliação (Rodrigues, 2002), que tem vigorado no ensino superior, 
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começa a dar lugar a uma perspetiva dialética. Contudo, é imprescindível que os professores 

transformem os constrangimentos que lhes são colocados em oportunidades de 

renovação/inovação das práticas que desenvolvem, sob pena de, se o não fizerem, essa 

incapacidade configurar um retrocesso na evolução pedagógica desse processo de mudança. 
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Resumo: 

Com base na revisão da literatura especializada procuramos, num primeiro momento, apresentar os 

novos desenvolvimentos na avaliação das aprendizagens ao nível do ensino superior, nomeadamente 

as mudanças introduzidas na sequência da implementação do Processo de Bolonha, que, remetendo 

para um novo paradigma, pressupõem uma avaliação mais formativa e uma maior diversidade de 

instrumentos de avaliação.  

Num segundo momento, referimos as questões de investigação relativas às concepções dos alunos e 

dos professores no âmbito do projecto Avaliação, Ensino e Aprendizagens no Ensino Superior em 

Portugal e no Brasil: Realidades e Perspectivas (AVENA), com o objectivo de conhecer de que modo 

estes se posicionam relativamente à avaliação das aprendizagens neste nível de ensino. 

Palavras-chave: 

Ensino Superior. Avaliação das aprendizagens. Processos de Avaliação. Práticas de Avaliação. 

Inovação. 

 

1. Introdução 

Na sequência do Processo de Bolonha, ocorreram grandes alterações na organização e 

funcionamento no ensino superior, que conduziram a uma nova maneira de encarar o ensino, a 

aprendizagem e a avaliação, admitindo-se mesmo a existência de uma mudança de paradigma. 

Estas alterações que, de acordo com a literatura, vêm apontar no sentido de uma maior 

valorização da avaliação formativa, da importância do feedback e da diversidade de 

instrumentos de avaliação, suscitam, da parte de docentes e de estudantes, diferentes posições a 

                                                      
* Este trabalho foi financiado por Fundos Nacionais através da FCT (Fundação para a Ciência e a 
Tecnologia) no âmbito do projecto PTDC/CPE-CED/114318/2009. 



972 
 

que não são alheias as dificuldades sentidas no processo da sua implementação, contrariando as 

práticas muito enraizadas numa avaliação predominantemente sumativa. 

Na presente comunicação pretende-se dar conta das características destes processos e práticas 

mais centrados na avaliação formativa e nas suas potencialidades, procurando igualmente 

perceber as concepções de professores e estudantes em torno da avaliação, que constituem 

questões no âmbito da matriz de investigação do Projeto AVENA. 

 

2. Mudanças introduzidas na sequência do Processo de Bolonha 

As mudanças mais recentes no ensino superior decorrem do Processo de Bolonha que visa a 

construção de um Espaço Europeu de Educação Superior de qualidade, pretendendo a 

unificação de um sistema que facilite a livre circulação de estudantes, professores e 

profissionais e que aumente significativamente a taxa de transferência de conhecimentos 

teóricos e práticos e de competências. O seu potencial engloba a ampliação do crescimento 

económico e da competitividade internacional bem como o fomento da coesão social, 

concedendo a devida atenção à educação dos cidadãos ao longo da vida e à mobilidade 

profissional em todo o território europeu em igualdade de condições (Pérez Pueyo, Julián 

Clemente & López Pastor, 2009). 

Os novos desenvolvimentos no âmbito da avaliação das aprendizagens identificam-se com o 

que é preconizado pelo Processo de Bolonha, uma vez que pressupõem uma mudança de 

paradigma, passando de uma educação centrada nos métodos de ensino do professor para os 

processos de aprendizagem do aluno (Ureña Ortín, Valles Rapp & Ruiz Lara, 2009). Surge 

assim um novo cenário onde as aprendizagens se concentram na aquisição de competências por 

parte dos estudantes (Corral García, 2010), conduzindo os professores a uma reorganização no 

modo como leccionam (Delgado García, Borge Bravo, García Albero, Oliver Cuello & Salomón 

Sancho, 2005).  

As exigências desta implementação incluem a utilização de uma metodologia activa, 

participativa e colaborativa, que parta dos interesses e necessidades dos próprios alunos, de 

forma a fomentar uma aprendizagem autónoma, que gere conhecimento, promova a criatividade 

e que responda à indispensabilidade de resolver problemas imprevistos (Cervilla Garzón, 2010; 

Pérez Pueyo et al., 2009; Ureña Ortín et al., 2009). Com efeito, é atribuída às instituições de 

ensino superior a responsabilidade de fornecer as competências necessárias para a resolução de 

problemas e para uma adaptação rápida e constante, essenciais para o sucesso e 

desenvolvimento da carreira profissional (McDowell & Sambell 2003; Race, 2003; Ureña Ortín 

et al., 2009).  
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Para Zabalza (2007) constituem-se como novos parâmetros da profissionalidade do docente 

universitário a reflexão sobre a prática docente, o trabalho em equipa e cooperação, a 

recuperação da dimensão ética da profissão e o ensino pensado desde a aprendizagem. As 

orientações para a melhoria da qualidade da docência e a literatura insistem na mudança do 

ponto de apoio da atividade docente; do ensino, apresentar informação, explicá-la, propor 

atividades, avaliar, para a aprendizagem, sendo requerida a organização do processo de ensino 

de forma a que os alunos possam aceder ao novo conhecimento e desenvolver guias 

pedagógicos que os ajudem a orientar as suas próprias aprendizagens. Neste sentido, Zabalza 

(2007) refere que os docentes devem passar de “especialistas da disciplina” a “didatas da 

disciplina”, acentuando desta forma a lógica do aluno, do processo formativo, dos contextos e 

dos recursos disponíveis e modificando a profissionalidade docente de transmissor para “criador 

de situações de aprendizagem” (Perrenoud, 1999, 18). 

Um dos desafios centrais do Processo de Bolonha para a docência universitária é a avaliação das 

aprendizagens. De acordo com os princípios pedagógicos inerentes à convergência do Espaço 

Europeu de Educação Superior, a avaliação é vista como um processo sistemático (Pérez Pueyo 

et al., 2009), requerendo o envolvimento do aluno ao longo de todo o processo de ensino-

aprendizagem, deixando de concentrar o seu esforço num único momento de avaliação (Corral 

García, 2010). A avaliação, em vez de ser apenas pontual de regulação retroativa, deverá passar 

a ser contínua de regulação interativa e formadora orientada pela autoavaliação, isto é, regulada 

por ciclos de melhoria relevantes e sistemáticos, onde o autoquestionamento da atuação 

educativa pelo docente e pelos alunos é imprescindível na mudança das estratégias pedagógicas 

e de avaliação (Vaz-Rebelo, Pessoa & Barreira, 2010; Pessoa & Barreira, 2010). 

 

3. Novos desenvolvimentos na avaliação das aprendizagens 

Até há bem pouco tempo, a avaliação das aprendizagens fazia-se exclusivamente através de um 

exame escrito que englobava toda a matéria e cuja classificação se refletia na nota final do 

estudante. No entanto, perspectivando uma avaliação contínua e formativa, devem ponderar-se 

quais os melhores instrumentos para sustentar o progresso da aprendizagem desde o início até 

ao final da unidade curricular (Brown, 2003; Corral García, 2010). 

A ideia de avaliação formativa ou progressiva, inicialmente proposta por Scriven em 1967 (cit. 

por Hadji, 1994) tem uma finalidade pedagógica e deve ser integrada na ação, com o intuito de 

melhorar, regular e facilitar a aprendizagem. A informação que dela decorre permite informar o 

professor sobre as condições em que ocorre a aprendizagem e instrui o estudante sobre o seu 

percurso, êxitos e dificuldades, nomeadamente através do feedback, da assistência e do diálogo 

(Gedye, 2010; López Pastor, 2009b; Riordan & Loacker, 2010).  
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A avaliação formativa e a sua implicação na aprendizagem permite ao estudante corrigir lacunas 

e colmatar problemas ao longo de todo o processo de ensino-aprendizagem, fornecendo aos 

docentes informações úteis sobre as dificuldades do grupo que possibilitam o reajustamento dos 

seus métodos de ensino com base no grau de sucesso obtido (Brown, 2003; López Pastor, 

2009a; Nicol & Macfarlane-Dick, 2009; Riordan & Loacker, 2010; Ureña Ortín et al., 2009). 

Com o objectivo de melhorar a aprendizagem, a avaliação apresenta-se como um processo 

formativo e processual que se dirige para as tomadas de decisão (Barreira, 2001; Fernandes 

2006). 

Para Fernandes (2006), as características mais relevantes e as condições inerentes à 

concretização de uma avaliação formativa baseiam-se:  

� No facto da avaliação ser organizada de acordo com um feedback frequente, 

diversificado e de qualidade, que permite regular e controlar o processo de 

aprendizagem, melhorando a motivação e a autoestima do aluno;  

� Na comunicação e na interação enquanto eixos centrais para compreender o aluno como 

ser complexo; 

� No ambiente de avaliação que deve induzir uma cultura positiva de sucesso;  

� Nas tarefas propostas aos alunos que devem ativar processos complexos do pensamento, 

tais como a capacidade de análise, síntese, avaliação, integração e seleção;  

� Na relação reguladora do ensino-aprendizagem que existe entre a didática e a avaliação. 

A partir de inúmeras investigações encontradas na literatura da especialidade, Nicol e 

Macfarlane-Dick (2006; 2009) identificam sete princípios fundamentais a partir dos quais se 

pode definir um bom feedback: 

� Facilita o desenvolvimento da autoavaliação (reflexão) na aprendizagem; 

� Potencia o diálogo entre todos os intervenientes em torno do processo de ensino-

aprendizagem; 

� Ajuda a clarificar o que é um bom desempenho, explicitando objectivos, critérios e 

expectativas; 

� Fornece a oportunidade de colmatar a distância entre o desempenho atual e o ideal; 

� Providencia informação de qualidade aos estudantes sobre a sua aprendizagem; 

� Encoraja uma cultura motivacional positiva e de autoestima; 

� Concede informação pertinente aos professores com o intuito de ajudar a orientar o 

processo de ensino. 

Quanto ao desenvolvimento de competências de autoavaliação e avaliação entre pares, além de 

extremamente importante para a aprendizagem, revela-se essencial para o posterior contexto 

profissional, fomentando a reflexão e a aprendizagem ao longo da vida (Lapaham & Webster, 

2003; Ureña Ortín et al., 2009).  
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A autoavaliação implica um processo de reflexão por parte do aluno, preferencialmente durante 

as várias etapas da unidade curricular, centrando-se na aprendizagem e na experiência e 

caracterizando-se pela identificação dos padrões e critérios específicos relativos ao seu trabalho 

(Brew, 2003; Jordan, 2003). 

O feedback entre alunos reforça a coesão do grupo, contribuindo para o sucesso da 

aprendizagem. Associada a questões de poder e de autoridade, a avaliação entre pares sugere 

que os alunos emitam juízos e comentários sobre o trabalho dos colegas. A sua eficiente 

implementação deve ter em conta o modo como se introduz o sistema de avaliação, a 

necessidade de apoio por parte dos alunos e a preocupação com a preparação adequada e 

garantia de uma avaliação realista (Brew, 2003; Gedye, 2010). A este propósito, Zabalza (2001, 

2003, citado por López, 2007) propõe dez ações para desenvolver a qualidade da avaliação das 

aprendizagens no ensino superior: diferenciar entre avaliação de processo (para aprender) e 

avaliação de controlo (para quantificar) as aprendizagens; considerar a coerência entre a atuação 

docente e o sistema de avaliação proposto; cuidar a variedade e gradualidade na avaliação para 

que seja de diversa natureza e nível de dificuldade, evitando a sensação de fracasso e 

incapacidade; introduzir fórmulas inovadoras de avaliação, melhorar as técnicas convencionais 

e levar a cabo uma seleção adequada com os propósitos perseguidos; proporcionar informação 

prévia para orientar a aprendizagem e esforço do estudante e feedback posterior respeitando a 

avaliação realizada; proporcionar sugestões e orientações para possibilitar a melhoria; 

estabelecer um sistema de revisão do nível de efetividade dos exames; contemplar a graduação 

das modalidades de avaliação dos primeiros aos últimos anos de um curso; incorporar as novas 

tecnologias como recursos válidos para a avaliação e valorar e reconhecer aprendizagens 

adquiridas fora das salas de aula, vinculadas às unidades curriculares. 

No âmbito dos novos desenvolvimentos importa sublinhar as estratégias metodológicas que 

resultam da utilização das tecnologias de informação e comunicação (TIC) no ensino superior, 

nomeadamente da Internet, que fomentam o trabalho autónomo do aluno através de atividades 

de complemento e/ou de reforço das aulas presenciais, permitindo também a exploração de 

processos de comunicação síncronos e assíncronos que possibilitam o feedback do professor a 

partir de diferentes momentos e espaços (Camerino, 2009). 

 

4. Diversidade de instrumentos implicados na avaliação das aprendizagens 

Associados aos novos processos e práticas de avaliação das aprendizagens e de modo a obter 

informação relevante para averiguar o nível de competências adquirido pelos alunos, existe um 

conjunto de atividades e instrumentos que se podem desenvolver.  
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Segundo Castejón Oliva, Capllonch Bujosa, González Fernández e López Pastor (2009), para 

aumentar a sua eficácia, estes instrumentos devem obedecer a determinados requisitos: 

� Variabilidade, permitindo que se obtenham e trabalhem as informações de diferentes 

áreas do conhecimento, consoante a necessidade;  

� Concreção, de modo a fornecer informações concretas e precisas essenciais ao longo 

dos vários momentos do processo de ensino-aprendizagem; 

� Versatilidade, para que se possam adaptar tanto a casos concretos como a situações 

abstractas;  

� Transferibilidade, para que as aprendizagens tenham utilidade em contextos diferentes 

daqueles em que se produziram.  

Segundo os autores, seguindo a perspectiva de uma avaliação formativa e com o intuito de 

melhorar a aprendizagem, torna-se necessário utilizar diversos instrumentos de avaliação que se 

complementem e que incidam sobre determinados aspectos, tais como: 

� O conhecimento, tendo em conta que é importante identificar as noções mais 

importantes sobre os assuntos estudados; 

� A compreensão, incentivando a análise, a interpretação e a discriminação do que é 

significativo sobre as diversas temáticas abordadas; 

� A explicação, apelando à justificação adequada, relacionando e argumentando as 

questões mais relevantes sobre as diferentes matérias;    

� A reflexão, desenvolvendo a capacidade de deliberar, avaliar, rever, relacionar, analisar 

e reconsiderar os vários conhecimentos, antes de tomar uma decisão e de se expressar 

perante os outros;  

� A crítica, com base na análise, reflexão e raciocínio crítico perante as comunicações, os 

textos e a produção científica associada à área em causa. 

� A utilização de instrumentos que incidam nos aspectos mencionados no parágrafo 

anterior está associada ao processo de aquisição de competências. O seu propósito 

consiste em assegurar que os alunos sejam capazes de lidar eficazmente com as 

situações que surgem, perspectivando o futuro exercício da profissão.  

De acordo com os mesmos autores, apresentamos as competências a desenvolver durante o 

processo de ensino-aprendizagem e a sua relação com a avaliação formativa:   

� Ao nível dos conhecimentos, designadamente na procura e seleção de informação 

pertinente, associada a uma compreensão profunda de conceitos relacionados com a 

matéria e posterior aplicação desses conhecimentos a situações reais; 

� Ao nível dos processos, avaliando de forma crítica, criativa e construtiva, sintetizando 

os aspectos mais importantes a avaliar, melhorando a capacidade de expressão escrita e 

oral e aprendendo a lidar com a incerteza; 
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� Ao nível das atitudes, ao assumir a responsabilidade, o compromisso e 

consciencializando-se das limitações e das potencialidades.  

Segundo López Pastor (2009b), a qualidade e o sucesso da implementação de um sistema de 

verdadeiramente formativo dependem de algumas características associadas à avaliação:  

� Adequada, porque os instrumentos de avaliação contemplados devem ser coerentes e 

adaptados ao currículo e as características dos intervenientes e do contexto; 

� Relevante, porque a importância e a utilidade da informação recolhida deve ter 

implicações significativas para os intervenientes ao longo de todo o processo de ensino-

aprendizagem;    

� Válida, porque convém estabelecer os critérios de obtenção e análise da informação, 

conferindo alguma credibilidade e rigor científico ao processo; 

� Formativa, porque deve explicar claramente como contribui para melhorar a 

aprendizagem do aluno, a atuação do professor e os processos de ensino-aprendizagem; 

� Integrada, porque os instrumentos de avaliação devem estar integrados nos processos 

quotidianos de ensino-aprendizagem, em vez de constituírem momentos pontuais ou 

finais. E porque se devem reconhecer os diferentes âmbitos, conteúdos e competências a 

desenvolver, a partir dos diversos instrumentos utilizados; 

� Participativa e negociada, porque os alunos devem participar no estabelecimento dos 

critérios de avaliação e classificação, através do diálogo e colaboração permanente com 

o professor; 

� Propensa para a autorregulação, porque deve fomentar o desenvolvimento da 

autonomia do aluno, favorecendo a autorregulação dos processos de aprendizagem; 

� Ética, porque a avaliação e a classificação não devem ser utilizadas como forma de 

controlo, poder, ameaça ou castigo sobre o aluno. Além de ser fundamental respeitar a 

confidencialidade e o anonimato relativo à informação obtida através da avaliação.  

Os instrumentos de avaliação mais utilizados no âmbito da avaliação das aprendizagens no 

ensino superior são descritos por Castejón Oliva et al. (2009), contribuindo para uma 

perspectiva diferente de abordar e implementar uma avaliação de carácter mais formativo, 

potenciando a complementaridade das várias possibilidades, alternativas e modos de utilização 

de cada instrumento.  

De acordo com os autores, alguns dos instrumentos mais utilizados e que se encontram 

associados à expressão escrita são: 

� O exame, que se caracteriza por um conjunto de perguntas que exigem respostas 

concretas por parte dos alunos, podendo ser composto por perguntas de resposta 

fechada (e.g. escolha múltipla) e/ou de resposta aberta (e.g. perguntas de 

desenvolvimento); 
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� O trabalho escrito, que permite explorar vários temas relacionados entre si, sintetizando 

e expondo os aspectos mais importantes e que se apresenta com uma estrutura habitual 

composta por introdução, fundamentação teórica, resultados e bibliografia;  

� O ensaio, que possibilita o desenvolvimento de uma ou várias ideias e é caracterizado 

pela ausência de recurso a evidências científicas, sendo valorizada a argumentação dos 

pontos de vista pessoais; 

� O poster, constituído por texto e acompanhado por imagens, quadros, diagramas, 

esquemas, fotografias, etc., no qual se sintetiza e apresenta um estudo, investigação ou 

experiência; 

� O relatório, que consiste num documento estruturado que inclui a descrição de um 

conjunto de características de um tema específico. Podendo também ser utilizado para 

compilar e sintetizar toda a informação aprendida sobre um tema a partir de várias 

atividades, tais como leituras, debates, explicações, etc.;  

� O projeto, que se baseia na proposta e desenho de um trabalho indicando os respectivos 

procedimentos e calendarização da ação, bem como os objectivos e as hipóteses em 

estudo e a descrição dos resultados esperados;  

� O caderno de campo, que se utiliza habitualmente em matérias com uma forte 

componente prática e com o objectivo de recolher dados durante a mesma, sendo mais 

descritivo e analítico que um diário; 

� O diário, ligado à observação e tal como o caderno de campo, utiliza-se em matérias 

com uma forte componente prática, embora tenha um carácter mais pessoal, reflexivo e 

vivencial que o anterior. Está frequentemente associado a práticas profissionais em que 

o relacionamento com outras pessoas é essencial (medicina, educação, psicologia, etc.);  

� O portfólio caracteriza-se por englobar, de modo devidamente identificado, os registos e 

informações baseadas nas atividades de aprendizagem realizadas pelo aluno durante um 

período de tempo específico, permitindo acompanhar o seu desenvolvimento ao longo 

do mesmo. 

De acordo com Castejón Oliva et al. (2009) alguns dos instrumentos habituais com predomínio 

da expressão oral são: 

� O debate, que se define pela discussão entre pelo menos dois grupos de alunos sobre 

pontos de vista distintos, a partir da qual, cada grupo faz um conjunto de questões 

através do porta-voz, que são analisadas pelo outro grupo e respondidas pelo seu porta-

voz;  

� O grupo de discussão, que se caracteriza pelo debate sobre um tema específico, entre os 

alunos que compõem um único grupo;  
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� A mesa redonda, que se singulariza pela breve exposição inicial de cada aluno sobre um 

tema, suscitando questões, comentários e/ou sugestões das restantes pessoas;  

� A comunicação, que embora esteja associada ao trabalho escrito, diz respeito à 

divulgação do desenvolvimento do trabalho em causa e posterior discussão com o 

público; 

Os autores distinguem alguns instrumentos com predomínio de expressão prática e diretamente 

implicados na avaliação formativa: 

� É o caso da demonstração, representação ou execução, que se caracteriza pelas ações, 

procedimentos ou comportamentos referentes a determinados conteúdos ou atitudes e 

ainda pela realização de várias produções, tais como, protótipos, maquetas, programas 

informáticos, moldes, obras plásticas, etc., dependendo da área científica e matérias em 

estudo;   

� Também a simulação, que permite que através das condições e dos meios considerados 

adequados, o aluno seja colocado perante uma situação semelhante à realidade, a partir 

da qual demonstra os conhecimentos e as competências necessárias para ultrapassar os 

obstáculos e resolver os problemas que surgem;  

� A investigação, uma vez que se caracteriza por encontrar, selecionar e recolher material 

ou informação útil para outro tipo de trabalhos;  

� E ainda as práticas supervisionadas, que se fazem habitualmente e são características 

no âmbito da formação (e.g. professores, medicina, enfermagem). 

 

5. Concepções dos alunos e dos professores sobre a avaliação das aprendizagens 

Com base nalgumas investigações, Ureña Ortín et al. (2009) expõem algumas concepções dos 

alunos sobre a avaliação, nomeadamente o facto de a maioria da população estudantil considerar 

estes novos processos e práticas de avaliação mais justos e menos ameaçadores que os exames 

tradicionais, incentivando uma cultura de participação e colaboração onde o erro e a dúvida são 

aceitáveis. A diversidade de instrumentos e actividades implementada no âmbito da avaliação 

também é encarada de forma positiva pelos alunos, no entanto, apesar de se pretender 

estabelecer um processo formativo, a classificação continua a ser um factor de grande 

preocupação e importância para os alunos.     

Segundo os autores, as características dos professores e a forma como interagem com os alunos 

constituem outra questão no modo como estes participam nas aulas e expõem as suas dúvidas e 

pontos de vista alternativos. Quanto mais receptivo é o professor maior é a probabilidade de 

participação ativa por parte dos alunos.  
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A autoavaliação e a avaliação entre pares são considerados processos que favorecem a 

comunicação com o professor e com os colegas, tornando a aprendizagem mais eficaz, uma vez 

que lhes permite reconhecer os seus erros e reorientar o trabalho de forma mais ativa. No 

entanto, os alunos destacam a sua complexidade, o consequente aumento de trabalho e a 

responsabilidade acrescida como inconvenientes, além de que o facto de não estarem habituados 

a este tipo de avaliação e o desconhecimento das suas características perpetua a sua preocupação 

em demonstrar o trabalho realizado em vez do que realmente aprendem (Brew, 2003; Lapaham 

& Webster, 2003; Ureña Ortín et al., 2009).  

A maioria dos estudantes prefere uma avaliação justa, que lhes implique uma carga de trabalho 

razoável e que se relacione com o mundo real e o exercício da profissão (Cervilla Garzón, 2010; 

Lombardi, 2008; McDowell & Sambell, 2003). No entanto, a avaliação é vista frequentemente 

como um obstáculo a superar, o que é reforçado pelo desconhecimento dos critérios que a 

regulam, tendo em conta que muitas vezes os professores não debatem, partilham ou esclarecem 

os mesmos (Ureña Ortín et al., 2009). 

Apesar das inúmeras vantagens associadas à avaliação formativa, existem algumas dificuldades 

na sua implementação, tais como o facto das instituições de ensino superior terem de lidar com 

um grande número de alunos, a partir do qual a utilização exclusiva da avaliação sumativa se 

apresenta como o método mais fácil de lidar com a avaliação (Castejón Oliva et al., 2009; 

Cepillo Galvín, 2010; Lombardi, 2008), assim como as restrições de tempo dos docentes, que 

têm diversas responsabilidades além da atividade lectiva, dificultando o desenvolvimento e a 

implementação de processos de avaliação devidamente orientados para a aprendizagem 

(Lombardi, 2008). 

No âmbito do projeto Avena, a partir dos dados relativos ao questionário sobre as práticas e 

perspectivas de avaliação, ensino e aprendizagens no ensino superior, com base nas práticas e 

experiências pedagógicas dos intervenientes, tentaremos conhecer as concepções sobre a 

avaliação das aprendizagens dos alunos e professores das universidades envolvidas. 

No domínio da avaliação, o questionário engloba um conjunto de questões que incidem sobre o 

modo como se desenvolve a avaliação ao longo do semestre, a frequência com que os 

professores partilham e debatem com os alunos, os critérios, a organização e o desenvolvimento 

do processo de avaliação, bem como se recorrem à utilização de diversos instrumentos e 

atividades no âmbito da sua implementação. 

Também são abordadas questões como a consistência da avaliação com o ensino e a 

aprendizagem e a frequência de situações de autoavaliação e de avaliação entre pares, assim 

como a preponderância da utilidade meramente classificativa da avaliação ou o seu intuito 
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orientador para a aprendizagem, através da consciencialização das dificuldades e/ou dos 

progressos dos alunos.  

Procura-se ainda conhecer as concepções sobre eventuais incentivos do professor para a 

reflexão e análise das aprendizagens realizadas, a existência de oportunidades para 

esclarecimento de dúvidas e para colocar questões. Finalizando com a perspectiva dos 

intervenientes sobre a avaliação enquanto processo de administração de testes ou exames 

destinado à atribuição de classificações, questiona-se se será esta a melhor forma de averiguar e 

determinar quais os conhecimentos e competências adquiridos pelos alunos. 

 

6. Considerações e reflexões finais 

Dadas as exigências da atual sociedade do conhecimento, a utilização da avaliação formativa 

facilita o desenvolvimento da capacidade de análise crítica reflexiva e autocrítica, aumentando a 

responsabilidade e a autonomia, de modo a proporcionar o desenvolvimento de estratégias 

essenciais para uma aprendizagem constante ao longo da vida (Cepillo Galvín, 2010; Corral 

García, 2010; López Pastor, 2009a). 

A mudança de paradigma inerente ao Processo de Bolonha, associada ao desenvolvimento da 

criatividade e do pensamento crítico enquanto objectivos do ensino superior, assim como as 

exigências do mercado de trabalho são factores preponderantes para a emergência dos novos 

processos e práticas de avaliação de carácter formativo neste nível de ensino (Race, 2003; 

Lombardi, 2008).  

Neste sentido, e de acordo com a revisão da literatura, assiste-se a uma maior aposta na 

avaliação formativa, na utilização do feedback, na autoavaliação e avaliação entre pares, 

modalidades de avaliação que reclamam uma maior diversidade de instrumentos que lhes 

sirvam de suporte. 

No entanto, tendo em conta que os novos desenvolvimentos nas práticas da avaliação poderão 

enfrentar dificuldades, interessa compreender de que modo na percepção dos professores e 

estudantes persistem as práticas que se confinam a uma avaliação predominantemente sumativa, 

baseada na aplicação de testes escritos, sem explorar o seu potencial formativo, ou, pelo 

contrário, estão atualmente a emergir práticas e métodos de avaliação alternativos. 
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Resumo: 

Esta apresentação enquadra-se no Projeto de Investigação Avaliação, Ensino e Aprendizagens no 

Ensino Superior em Portugal e no Brasil: Realidades e Perspetivas e tem como finalidade abordar e 

analisar questões relativas à aprendizagem dos estudantes e à prática docente no ensino superior, 

tendo em conta os debates e a investigação em curso nesta área. 

Palavras-chave: 

 Ensino Superior. Avaliação. Aprendizagem. Ensino. 

 

1. Introdução 

A Declaração de Bolonha desencadeou vastas reformas nas instituições do ensino superior tanto 

a nível organizativo como estrutural, com implicações no processo de ensino, aprendizagem e 

avaliação, ao enfatizarem a tutoria universitária, pois envolvem a personalização desses 

processos e arrastam a opção por uma via de aprendizagem autónoma e cooperativa por parte 

dos estudantes. O papel do professor passa a ser o de guia orientador do processo de 

aprendizagem e facilitador da aquisição e desenvolvimento de competências básicas e 

profissionais nos estudantes, incrementando a sua autonomia, pensamento crítico e a reflexão 

sobre o seu próprio processo de aprendizagem (Zabalza, 2002). 

Este paradigma implica que os docentes universitários se desloquem do polo do ensino para o 

polo da aprendizagem e que se preocupem não apenas com o ensinar mas, sobretudo, com o 

fazer aprender. É necessário, por conseguinte, adaptar a organização, a planificação e os 

métodos de ensino e de avaliação aos diferentes modos e estilos de aprendizagem dos estudantes 

e aos seus diversos interesses, motivações, capacidades e expectativas. Vários estudos 

(Albergaria-Almeida et al., 2011; Thomas et al., 2011) indicam que a utilização de métodos de 

trabalho assentes na mediação, participação e colaboração produzem impactos positivos na 

aprendizagem com resultados evidentes no rendimento académico. O desenvolvimento destas 

competências nos estudantes implica novas competências profissionais que obrigam a repensar 

as políticas de formação dos docentes do ensino superior. 

 

2. Questões organizativas atuais do ensino superior 

As universidades têm vindo a sofrer grandes alterações nos últimos vinte e cinco anos muito por 

força das mudanças sociais e económicas, criando pressões e tensões que não aconteciam no 

passado de forma tão evidente. A massificação, a heterogeneidade da população discente, novas 
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culturas de qualidade, mudanças no mundo produtivo e do trabalho, internacionalização dos 

estudos superiores, novas orientações para a formação, redução de fundos, são alguns dos 

fatores que se têm repercutido na forma como as instituições de ensino superior organizam os 

seus recursos e estabelecem a oferta formativa. É neste contexto de transformações que as 

universidades têm de se reorganizar de forma a ajustar as ofertas formativas às múltiplas 

exigências do mundo atual, e a renovarem as práticas docentes no sentido da formação de 

cidadãos capazes de se integrarem e participarem em ambientes sociais e profissionais cada vez 

mais complexos e exigentes, numa lógica de educação e formação ao longo da vida.  

As enormes pressões a que estão sujeitas as instituições de ensino superior, nomeadamente a 

exigência da qualidade das formações que realizam e a crescente competitividade, que não se 

restringe ao espaço nacional, tendem a impulsionar uma mudança nas políticas educativas. “A 

situação actual exige que o ensino superior seja repensado no quadro de uma visão estratégica 

que imprima às instituições maior competitividade perante uma sociedade dominada pela 

economia do conhecimento” (Simão, 2001, p.109). Na era da pós-modernidade a qualidade 

afirma-se como um imperativo estratégico para o sucesso competitivo das organizações e a 

sobrevivência das universidades passará a depender dos níveis de competência e qualidade 

atingidos nas duas dimensões que definem a sua missão, a investigação e o ensino. 

A declaração de Bolonha “representa o empenhamento de diversos países europeus na 

construção de um espaço comum de ensino superior tendo em vista a qualidade, mobilidade e a 

comparabilidade de graus académicos e formações” (Ponte, 2005). Esta Declaração impõe um 

novo sentido estratégico ao ensino superior, um novo paradigma da educação que exige 

mudanças na cultura académica, na conceção da função docente, nas atitudes e práticas dos 

docentes, trata-se de um novo olhar sobre o ensino, a aprendizagem, os ambientes de 

aprendizagem e a avaliação das aprendizagens. 

A adequação dos antigos planos de estudos à nova estrutura de ciclos vai muito para além da 

eliminação ou criação de unidades curriculares, está em causa uma profunda reorganização 

pedagógica no sentido de uma “maior flexibilidade curricular, uma distinta organização do 

trabalho docente e discente, a adopção de esquemas de apoio tutorial, novas formas de avaliação 

pedagógica e novos calendários e processos de avaliação” (Lima, 2006). A Lei n.º 38/2007, de 

16 de Agosto que aprovou o regime jurídico da avaliação do ensino superior, aponta neste 

sentido ao estabelecer como um dos parâmetros de avaliação da qualidade o “ensino ministrado, 

nomeadamente o seu nível científico, as metodologias de ensino e de aprendizagem e os 

processos de avaliação dos estudantes” (artigo 4.º). 

As universidades confrontam-se com a necessidade de garantir uma formação que prepare 

cidadãos para a participação ativa na vida coletiva e a sua plena integração na sociedade do 
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conhecimento, realidade bem diferente de quando o ensino superior era essencialmente um 

ensino de, e para, elites. A adoção do sistema ECTS (European Credit Transfer System), que se 

focaliza no trabalho de aprendizagem do aluno, induz uma nova forma de organização do ensino 

centrada no estudante e colocando maior ênfase nos processos de aprendizagem. Assim, exige-

se que o ensino “magistro-centrado”, assente numa pedagogia de transmissão de conhecimentos, 

dê lugar ao ensino “sócio-centrado”, assente numa pedagogia de construção de conhecimentos 

(Reimão, 2001). Como sublinham Ibarra e Rodríguez (2010) “podemos afirmar que estamos 

asistiendo a la transición de un paradigma heredado, donde la importancia radicaba en el 

profesor – que enseña–, a un nuevo paradigma en el que el centro de atención es el alumno, 

como sujeto activo de su propio aprendizaje, es decir – que aprende –.” (p. 400). Tarefa exigente 

e complexa num contexto de massificação e heterogeneidade do corpo discente, em que a 

qualidade do ensino é um imperativo. 

Ainda que se viva numa conjuntura económica pouco favorável, não podemos ignorar as taxas 

de insucesso e de abandono nas universidades, pois constituem um importante indicador da 

qualidade do ensino. Por conseguinte, a qualidade do ensino é uma questão central nas políticas 

educativas do ensino superior que, nos últimos anos, tem vindo a ganhar importância, quer pelo 

impacto social que decorre do insucesso quer como resultado da avaliação dos cursos, fatores 

que apontam para uma necessidade de rever a política de formação dos docentes do ensino 

superior, em particular no que se refere à sua formação pedagógica. A este propósito, o 

Conselho Nacional de Educação (CNE, 2002) salienta que a falta de preparação pedagógica dos 

docentes do ensino superior condiciona a forma como as aulas e os currículos estão organizadas, 

afetando negativamente o desempenho dos estudantes. Da mesma forma, Boullosa (2005) 

assume que a qualidade do pessoal docente constitui um dos critérios de garantia interna da 

qualidade do ensino, sendo  

fundamental que os professores possuam conhecimentos e uma compreensão aprofundada sobre 

a matéria que ensinam, que disponham de habilidades e experiência para transmitir os seus 

conhecimentos, compreendam eficazmente os estudantes e uma variedade de contextos de 

aprendizagem e que possam obter retro-alimentação sobre a sua própria actuação. (p.51) 

A «pós-modernidade» impõe reflexividade e realismo pedagógico, alicerçado em 

conhecimentos devidamente contextualizados na sociedade atual. Assim, torna-se fundamental 

que as universidades, a bem da promoção de um ensino com qualidade, fomentem a discussão 

pedagógica e mesmo a discussão didáctico-metodológica nos seus docentes (Garcia, 2001). Esta 

questão tem mais de uma década, mas pouco tem mudado, na universidade portuguesa parece 

continuar a faltar “uma política clara, assumida e mobilizadora da formação do pessoal docente 

no que à formação pedagógica diz respeito” (Cachapuz, 2001, p. 57). Neste sentido, o 

“aperfeiçoamento pedagógico” dos docentes do ensino superior deve ser abordado, de forma 
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inovadora, no quadro institucional da autonomia universitária e na perspetiva da formação 

permanente, metodologicamente articulada com os resultados da avaliação dos cursos e como 

instrumento estratégico de mudança (Cachapuz, 2001).  

Enquanto a função docente estiver confinada, exclusivamente, à competência científica e não 

for dado o tempo, a importância e a dedicação exigidas à dimensão didático-pedagógica, não 

será possível ter um ensino superior de qualidade. Por conseguinte, a sobrevivência das 

instituições de formação passará a depender dos níveis de competência e qualidade atingidos 

nas duas dimensões do ensino superior, a investigação e o ensino, “agora” centrado no aluno, 

sujeito ativo da sua aprendizagem. 

 

3. Pensar o ensino e a avaliação a partir da aprendizagem 

Poderemos dizer que o método mais corrente de ensino se tem traduzido na transmissão de 

conhecimentos e saberes profissionais de um professor que sabe para um aluno que não sabe e 

não conhece, seguido de uma avaliação que ateste se o estudante está ou não apto. Há muito que 

se vem contestando este modelo, sendo as palavras de Jacques Delors, em 1996, no Relatório 

para a UNESCO da Comissão Internacional sobre a Educação para o século XXI, bem 

elucidativas disso: 

O trabalho do professor não consiste simplesmente em transmitir informações ou 

conhecimentos, mas em apresentá-los sob a forma de problemas a resolver, contextualizando-os 

e perspectivando-os de tal modo que o aluno possa estabelecer a ligação entre a sua solução e 

outras interrogações mais abrangentes. (p. 135) 

Não serão muitos os professores universitários que assumem que o seu compromisso como 

docentes seja o de fazer com que os alunos aprendam. Seja porque não desejam assumir tal 

responsabilidade ou por não se sentirem habilitados para tal, concentram os seus esforços no 

polo do ensino (Zabalza, 2002). Esta é, na verdade, uma visão reducionista da sua função pois 

ensino, aprendizagem e avaliação são hoje vistos como integrando um processo complexo em 

que intervêm muitos fatores e é dependente do contexto, das temáticas lecionadas e das 

características particulares dos alunos. 

A ideia de que as universidades são concebidas como instituições de ensino e não como 

organizações ou comunidades de aprendizagem tem caracterizado muito do percurso destas ao 

longo do tempo. Tendo em conta o estado atual do conhecimento psicopedagógico e didático, 

deixa de fazer sentido desligar os métodos de ensino dos processos postos em marcha para 

aprender, considerando que a aprendizagem é uma tarefa exclusiva do estudante e em que o 

docente pouco ou nada pode interferir. 
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Um modelo centrado na aprendizagem vai focar-se mais nas competências e saberes que os 

alunos vão adquirindo ao longo do seu processo de formação. Este processo pressupõe 

metodologias de ensino que não se limitem à mera exposição de conteúdos, mas que passem a 

valorizar formas de aprendizagem onde o aluno seja chamado a participar, a debater, a colocar 

em uso o conhecimento em situações e problemas concretos. A avaliação daqui decorrente terá 

então de ser mais abrangente e diversificada para dar resposta à complexidade e subjetividade. 

A aprendizagem é então um processo ativo no qual os alunos constroem o seu próprio 

conhecimento interagindo com o conteúdo temático, transformando-o e discutindo-o com os 

colegas, professores, público, a fim de internalizar o significado e fazer conexões com o 

conhecimento existente. Neste processo, há evidências consideráveis de que o feedback tem 

uma influência inquestionável que levam a uma melhor compreensão e a resultados de 

aprendizagem efetivos. O feedback constitui um elemento essencial do processo de avaliação 

pois fomenta a aprendizagem. No entanto, para este feedback ser efetivo tem de resultar de 

experiências de aprendizagem que forneçam evidência capaz de ajuizar sobre qual o passo 

seguinte que leva a mais aprendizagem (Black & Wiliam, 1998; Black & Harrison, 2004).  

A avaliação tem, na verdade, uma influência importante na aprendizagem dos estudantes. No 

entanto, a experiência dos alunos em situações de avaliação também influencia a abordagem que 

eles adotam em relação à aprendizagem (futura) (Struyven et al., 2005). 

É assim fundamental encarar a avaliação e a aprendizagem como intimamente interrelacionadas, 

assumindo que a avaliação é uma parte integrante do processo de aprendizagem. Neste sentido, 

Earl (2003) apresenta três abordagens do conceito de avaliação: a avaliação da aprendizagem 

(assessment of learning), a avaliação para a aprendizagem (assessment for learning) e a 

avaliação como aprendizagem (assessment as learning). De uma forma geral, a avaliação 

predominante nas escolas, do ensino básico ao superior, é a avaliação da aprendizagem, em que 

a ênfase da avaliação é colocada nos produtos, com um carácter essencialmente sumativo, 

focada na valorização dos conteúdos e cujo objetivo é certificar as aprendizagens dos alunos no 

final do ano ou semestre. 

Na avaliação para a aprendizagem valoriza-se a vertente formativa, em detrimento da avaliação 

exclusivamente sumativa. Aposta-se na utilização de instrumentos de avaliação diversificados. 

Os docentes deveriam utilizar este tipo de avaliação para identificar as dificuldades dos alunos, 

para procederem a alterações na sua prática e para os orientarem no processo de aprendizagem. 

Na avaliação como aprendizagem o papel do estudante no processo de aprendizagem e na 

avaliação é completamente alterado, passando a desempenhar um papel mais ativo e 

determinante no processo. Docentes e alunos decidem em conjunto quais as aprendizagens que 

devem ser valorizadas e como estas devem ser organizadas e avaliadas. Os estudantes 
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envolvem-se, deste modo, ativamente na aprendizagem, construindo as suas atividades através 

de um processo de crítica constante. A regulação das aprendizagens faz-se através do recurso a 

capacidades metacognitivas que permitem ao aluno progredir com maior autonomia. A 

autoavaliação e a avaliação entre pares podem aqui assumir um papel determinante no processo 

avaliativo (Earl & Katz, 2006). 

Mudar a forma como a avaliação é implementada nas instituições escolares tem de passar então 

por uma valorização da avaliação para a aprendizagem e da avaliação como aprendizagem. A 

avaliação da aprendizagem tem um papel a desempenhar quando se torna necessário tomar 

decisões que envolvem julgamentos sumativos ou quando os professores e os alunos têm que 

ver o resultado cumulativo do trabalho realizado, mas o foco deveria deslocar-se para a 

avaliação que contribui para a aprendizagem dos estudantes, seja ela projetada para fornecer aos 

professores informações para modificar e diferenciar as atividades de ensino e aprendizagem 

(para a aprendizagem), seja quando são os estudantes a monitorar a sua própria aprendizagem e 

a usar esse feedback para fazer ajustes, adaptações ou até grandes mudanças na forma de 

compreender (como aprendizagem).  

A mudança das práticas avaliativas dos docentes passa necessariamente por uma atitude 

reflexiva e analítica que induza uma transformação mais profunda e complexa das suas crenças 

e saberes, modificando o modo como estes percepcionam e valorizam o ensino e a avaliação. 

Determinar se os alunos desenvolveram competências específicas requer a triangulação de 

dados recolhidos a partir de mais de uma fonte, utilizando instrumentos adequados e de 

preferência em mais de um ponto no tempo (Nygaard & Belluigi, 2011). 

Para que estes objetivos sejam atingidos é necessário promover o debate e a reflexão entre os 

docentes, que permitam a clarificação de áreas problemáticas tais como a definição de critérios 

de avaliação, a diversificação de estratégias, técnicas e instrumentos, a integração de 

informação, a atribuição de classificações, a identificação de funções de avaliação, o 

envolvimento dos estudantes, a distribuição, a frequência e a natureza do feedback ou as 

questões de equidade (Fernandes, 2005). 

A qualidade do feedback é um fator muito importante pois não se trata de uma mera indicação 

ao estudante do que ele fez bem ou mal mas o de o orientar em relação ao que fazer a seguir, 

para que possa melhorar o seu desempenho (Wiliam, 2009). A pesquisa sugere que o feedback 

pode ser reforçado pela utilização de instrumentos de avaliação, os quais podem ser grelhas, 

listas de verificação ou rubricas (Topping, 1998). A avaliação pelos pares é, neste contexto, uma 

modalidade que pode e deve ser incrementada, tanto mais que esta tende a ser mais precisa 

quando o seu objetivo declarado é formativo (melhoramento de um trabalho em andamento) em 

vez de sumativo (atribuindo um grau a um produto acabado). Quando são dados aos alunos 
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instrumentos de avaliação válidos e fiáveis que orientem o processo, o feedback dos colegas 

pode ser tão ou mais eficaz do que o dos professores (Topping, 1998). 

O papel do ensino superior será também o de integrar todos estes fatores, ajudando, inspirando e 

orientando os alunos no desenvolvimento de conhecimentos, capacidades e competências que 

podem ser aplicadas na sua vida futura. O ensino, a aprendizagem e a avaliação dos alunos 

envolvem processos intra e interpessoais que podem ser afetados por diferentes fatores, sejam 

eles planeados ou contingentes (Nygaard & Belluigi, 2011). 

Organizar o ensino de forma a colocar o estudante como centro do processo de aprendizagem e 

implementar modelos centrados na compreensão e no desenvolvimento de competências não é 

fácil, mas esta é uma condição subjacente aos princípios de Bolonha. São, na verdade, várias as 

investigações que nos indicam que os estudantes universitários continuam a demonstrar uma 

conceção reprodutiva da aprendizagem, utilizando uma abordagem superficial, caracterizada 

pela memorização de factos e ideias (Chaleta et al., 2007; Quinn, 2009; Albergaria-Almeida et 

al., 2011; Yonker, 2011, Fernandes et al, 2012). 

Algumas investigações têm permitido concluir, todavia, que alterando os processos de avaliação 

e de ensino, são possíveis mudanças e melhoria nas aprendizagens dos estudantes, seja através 

do incremento à autorregulação dos estudantes (Bose & Rengel, 2009), seja apostando na 

avaliação por pares (McLeod et al., 2009) ou na utilização de meios informáticos que permitem 

melhor adequação aos diferentes ritmos de aprendizagem e estilos (Moore & Gilmartin, 2010). 

Em suma, a educação não é um processo padrão que possa ser implementado de cima para 

baixo, mas um processo complexo que deve ser continuamente desenvolvido e revisto. 

 

4. Desafios à formação do docente universitário 

O principal desafio colocado ao docente universitário é talvez o de dar resposta adequada às 

reformas ocorridas na educação superior e orientar a sua docência para as aprendizagens. O 

papel do docente não pode alhear-se da importância do seu papel como formador e do impacto 

que tem no estudante enquanto aprendente ao longo da vida. 

A excelência do ensino e da aprendizagem no ensino superior é cada vez mais uma exigência 

dos vários setores da sociedade, sendo a competência pedagógica apresentada pelos seus 

docentes vista como um aspeto central da qualidade dos programas (Lindberg‐Sand & 

Sonesson, 2008). Ainda assim, a indução de novos docentes universitários é gerida de muitas 

maneiras diferentes. As abordagens variam de acordo com a forma como é percebida a 

competência de ensino: como sendo conseguida através da experiência apenas ou necessitando 

de cursos formais. Na Suécia, por exemplo, a partir de 2002, os docentes universitários, para 

http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Lindberg%E2%80%90Sand%2C+%C3%85sa)
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obter cargos permanentes, têm de concluir um curso de formação de professores de caráter 

obrigatório. Esta não é, no entanto, uma situação generalizável, pois não é prática comum em 

muitos países. Rieg & Wilson (2009) referem, nesse sentido, que os novos docentes 

universitários americanos são frequentemente contratados sem qualquer experiência de ensino 

anterior ou formação pedagógica. Nos EUA existem, no entanto, programas de formação para 

professores principiantes, mas sem caráter obrigatório, o mesmo sucedendo no caso da Holanda. 

Portugal, Grécia e Itália não dispõem de quaisquer planos de apoio específicos para estes 

docentes (Perales et al., 2002). Mas a profissão docente requer, de facto, uma sólida formação 

não apenas a nível dos conteúdos científicos próprios das unidades curriculares que os docentes 

lecionam, mas também a nível da sua didática. A convicção de que a formação deve ter esta 

dupla qualificação científica e pedagógica continua muito mais presente na teoria do que nas 

políticas ativas universitárias. 

Um ensino mais centrado na aprendizagem dará necessariamente, segundo Zabalza (2002), mais 

importância às metodologias de ensino e de comunicação, à necessidade de ajustar a amplitude 

dos conteúdos às condições de tempo disponível, à atenção do tamanho das turmas e às 

características dos estudantes em formação. A incorporação das novas tecnologias, por seu lado, 

permite um maior acesso dos estudantes à autoaprendizagem, deixando aos docentes um espaço 

maior para atuarem como guias e facilitadores das suas aprendizagens. Como dizem Mansilla e 

Gardner (2008), a aprendizagem dos conteúdos pode aumentar temporariamente a informação 

de base dos estudantes, mas deixa-os mal preparados para lidar com a novidade. A revolução da 

informação e a omnipresença da internet diminuíram o valor da informação e valorizaram o 

saber pensar com a informação e em situações novas. 

As universidades enquanto instituições devem por isso potenciar a formação do seu corpo 

docente, não deixando essa dimensão ao livre arbítrio. Como Nóvoa (2002, p. 23) afirma: “o 

aprender contínuo é essencial e se concentra em dois pilares: a própria pessoa, como agente; e a 

escola, como lugar de crescimento profissional permanente”. Nesta perspetiva, a formação 

profissional pode melhorar a qualidade do ensino através da pesquisa, reflexão e novos debates. 

A ideia de um profissional reflexivo, desde os trabalhos de Schön, ganhou um significado que 

rompe com o preconceito de que a prática só por si gera conhecimento, para considerar que só 

quando se analisa, avalia e reajusta a prática se pode tornar competente (Zabalza, 2002). 

A formação do docente universitário implica, na verdade, uma combinação de esforços e de 

compromissos entre a instituição e os seus profissionais. Para se desenvolver a prática descrita 

consideramos, como Zabalza (2002, p. 178-179), que os pontos em concreto em que essa 

formação deve incidir deverão ser os seguintes: 
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1. Discutir planos de formação para a docência que especifiquem as prioridades, 

os responsáveis e os recursos para o seu desenvolvimento. 

2. Criar e apoiar uma estrutura institucional encarregada de dinamizar esse plano 

de formação e de supervisionar e avaliar o seu desenvolvimento. Esta estrutura 

deveria incluir especialistas da área científica e pedagógica, de forma a dar 

credibilidade à oferta formativa. 

3. Estabelecer mecanismos de feedback sobre o funcionamento do ensino e do 

sistema universitário no seu conjunto. 

4. Reconhecer a acreditação em docência e os méritos docentes como critérios de 

promoção profissional. Este reconhecimento pode ser colocado como exigência 

para aceder ao corpo de professores. 

Um conjunto de medidas como este poderia ter efeitos positivos e contrariar o insucesso dos 

alunos e criar uma cultura de formação capaz de melhorar a qualidade do ensino e da 

aprendizagem nas universidades. Este é um desfio ao qual é necessário responder, pois, como 

afirma Mintzberg (1995), numa organização profissional, como são as universidades, a mudança 

só é possível através de um lento processo de mudança dos próprios docentes. 
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Título: 

Aprendizagem, ensino e avaliação da aprendizagem no ensino superior: Teses e 

dissertações defendidas em Portugal (2006-2011)* 

Autor/a (es/as):  

Rodrigues, Pedro [Instituto de Educação da Universidade de Lisboa] 

Nunes, Cely [Instituto de Educação da Universidade de Lisboa] 

Devesa, Isaura [Instituto de Educação da Universidade de Lisboa] 
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Resumo: 

Em Portugal a investigação sobre o ensino superior é relativamente recente e teve como um dos seus 

campos principais a problemática do insucesso escolar e da adaptação dos estudantes ao ensino 

superior. Só mais recentemente as práticas de ensino e de avaliação, em relação com a aprendizagem, 

começaram a granjear o interesse da comunidade científica e a ser objeto de estudo, com expressão 

em teses e dissertações, o que motiva a investigar o que se tem produzido neste âmbito. 

Esta comunicação baseia-se numa revisão da literatura de teses e dissertações defendidas entre 2006 

e 2011 em Portugal. Privilegiou-se a pesquisa online realizada a partir do Repositório Científico de 

Acesso Aberto de Portugal (RCAAP) e a aquisição de publicações em suporte de papel em 

Bibliotecas das Universidades. Após uma consulta dos títulos e resumos, selecionaram-se trabalhos 

alinhados com os eixos aprendizagem, ensino e avaliação das aprendizagens e procedeu-se à 

elaboração de fichas de leitura em função das seguintes rubricas: palavras-chave; área de estudos; 

ênfase do estudo; natureza do estudo; problema e questões de investigação e/ou objetivos; principais 

ideias, conceitos, teorias, ou teses discutidas; metodologia; participantes; e principais 

resultados/conclusões. Foram analisadas até ao momento 20 teses e dissertações. O levantamento, 

análise e divulgação das investigações realizadas no âmbito de teses e dissertações defendidas em 

Portugal revela-se um fator importante para a consolidação do campo científico da aprendizagem, 

ensino e avaliação das aprendizagens no ensino superior, o que muito ajudará a fundamentar 

teoricamente a investigação em curso, propulsora deste Simpósio. 

Palavras-chave: 

 Ensino Superior, Ensino, Aprendizagens, Avaliação das Aprendizagens. 

  

                                                      
* Este trabalho foi financiado por Fundos Nacionais através da FCT (Fundação para a Ciência e a 
Tecnologia) no âmbito do projecto PTDC/CPE-CED/114318/2009. 
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1. Introdução 
Em Portugal a investigação sobre o ensino superior é relativamente recente e teve como um dos 

seus campos principais a problemática do insucesso escolar e da adaptação dos estudantes ao 

ensino superior (Tavares et al. 2004). Só mais recentemente as práticas de ensino e de avaliação, 

em relação com a aprendizagem, começaram a granjear o interesse da comunidade científica e a 

ser objeto de estudo, com expressão em teses e dissertações, o que motiva a investigar o que se 

tem produzido neste âmbito nos últimos tempos. O levantamento, análise e divulgação das 

investigações realizadas no quadro de teses e dissertações defendidas em Portugal revela-se um 

fator importante para a demarcação e consolidação do campo científico da aprendizagem, 

ensino e avaliação das aprendizagens no ensino superior, o que muito ajudará a fundamentar 

teoricamente a investigação em curso, propulsora deste Simpósio. 

 

2. Metodologia 

Do ponto de vista metodológico, esta comunicação baseia-se numa revisão da literatura de teses 

de doutoramento e dissertações de mestrado defendidas entre 2006 e 2011 em Portugal. 

Privilegiou-se a pesquisa on-line realizada a partir do Repositório Científico de Acesso Aberto 

de Portugal (RCAAP) e a aquisição de publicações em suporte de papel em Bibliotecas das 

Universidades. A palavra-chave foi Ensino Superior/Universitário. Após uma consulta dos 

títulos e resumos, selecionaram-se aquelas alinhadas com os eixos aprendizagem, ensino e 

avaliação das aprendizagens e procedeu-se à elaboração de fichas de leitura em função das 

seguintes rubricas: palavras-chave; área de estudos; ênfase do estudo; natureza do estudo; 

problema e questões de investigação e/ou objetivos; principais ideias, conceitos, teorias, ou 

teses discutidas; metodologia; participantes; e principais resultados/conclusões. Foram 

selecionadas e analisadas, até ao momento, 20 obras: 8 teses de doutoramento (Almeida, 2007; 

Campos, 2007; Fernandes, 2010; Marques, 2007; Oliveira, 2009; Pereira, 2006; Ribeiro, 2005; 

Silva, 2006) e 12 dissertações de mestrado (Clérigo, 2008; Dias, 2006; Duarte, 2010; Ferreira, 

2008; Luz, 2011; Miguéis, 2008; Morais, 2005; Moreira, 2006; Pereira, 2008; Santos, 2008; 

Tavares, 2008;Vicente, 2007). Duas têm a data de 2005, mas aparecem indexadas a 2006 nos 

repositórios das bibliotecas, provavelmente por terem sido defendidas já nesse ano. 

Se bem que a produção científica nacional não se restrinja a teses e dissertações, que costumam 

integrar a chamada literatura cinzenta (quando não publicadas), este tipo de produção é, sem 

dúvida, um indicador importante do desenvolvimento da investigação em qualquer domínio, até 

na medida em que está associado à formação e renovação das gerações de investigadores, 

podendo derivar também de projetos mais amplos e inserir-se em redes de equipas de 

investigação. Enquanto produto desses projetos, que também se traduzem, depois, noutro tipo 
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de publicações, elas revelam o grau de investimento investigativo em cada domínio e 

contribuem para as acumulações e reprodução do saber a eles respeitante. De facto, como 

sublinha Ludke (2001), o pesquisador em formação pode coordenar uma pesquisa sob a 

supervisão de um pesquisador mais experiente e, como refere Gamboa (1996), após uma 

romaria de requisitos pode acabar a elevar-se à categoria de doutor 

Fazer um balanço desta produção, mesmo num período relativamente curto, é relevante para 

perceber as tendências epistemológicas e metodológicas neste campo científico e contribuir para 

a configuração do estado da arte (nos termos de Brzezinski, 2006), ou para o mapeamento 

(Cardoso, Alarcão & Celorico, 2010) e para a sistematização do conhecimento neste domínio de 

investigação, ajudando a projetar o seu desenvolvimento futuro.  

Estes fundamentos conduzem à formulação da seguinte questão norteadora desta análise e 

comunicação: qual a configuração epistemológica e metodológica das investigações sobre 

aprendizagem, ensino e avaliação das aprendizagens no ensino superior desenvolvidas no 

âmbito de teses e dissertações defendidas nas instituições do ensino superior português no 

período de 2006 a 2011? 

A resposta a esta questão passa, por exemplo, pela identificação das instituições onde foram 

produzidas, do seu objeto de pesquisa, metodologia, resultados e conclusões, conteúdos 

privilegiados, emergentes e silenciados, isto é, das tendências investigativas neste contexto. 

Em qualquer caso, não poderá deixar de se ter presente que a educação, como arena 

investigativa, se revela um campo científico inconcluso, móvel, incerto, instável, conflituoso, 

mestiço, onde circulam diferentes saberes e que se modifica pela ação que o sujeito estabelece 

com o objeto e vice-versa (Charlot, 2006). Esta complexidade, em certa medida nubla a 

definição clara do seu estatuto científico. Esta compreensão afasta-nos da ilusão de simplicidade 

metodológica no campo da educação, como já advertia Kincheloe (1997). Ludke (1995), 

sublinha, ainda, que o campo da educação é complexo, sobretudo, por ser um campo de 

confluência de aplicação de várias disciplinas paralelas, daí se derivando problemas de cunho 

epistemológico, que dificultam a visualização clara do seu estatuto científico, quando 

comparados ao de outras áreas. Esta compreensão induz, igualmente, a analisar como as 

investigações no campo educacional e, mais especificamente, no ensino superior são pensadas, 

desenvolvidas, tratadas e abordadas. 
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3. O que revelam, então, as dissertações e teses sobre ensino, aprendizagem e avaliação das 

aprendizagens no ensino superior produzidas em Portugal no período de 2006 a 2011? 

Em primeiro lugar, verifica-se um decréscimo de trabalhos desta natureza concluídos a partir de 

2008 (Gráfico 1), o que levanta a questão da sustentabilidade do investimento na investigação 

neste domínio, que já de si não parece muito elevado (com uma média inferior a 4 por ano). 

 

 

No entanto regista-se um número relativamente elevado de doutoramentos, face aos trabalhos de 

mestrado (Gráfico 2), o que pode indiciar um esforço de investimento e de aprofundamento 

neste campo. 

 

 

 

Além disso, é de destacar que todas elas foram produzidas em instituições universitárias 

públicas (Gráfico 3), e apenas em metade daquelas que integram o diretório RCAAP, não se 

tendo identificado nenhuma produzida nos Institutos Politécnicos. Neste particular, destaca-se a 
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Universidade de Aveiro (UA) como o principal polo de investigação nesta área (com uma média 

de uma tese/dissertação por ano neste período). 

 

 

 

Por outro lado, verifica-se que a grande maioria das teses/dissertações são em Ciências de 

Educação (onde incluímos a Psicologia da Educação e as Didáticas), afirmando-se as unidades 

orgânicas de Educação e Ciências de Educação como as promotoras quase exclusivas da 

produção de investigação deste tipo nesta área (durante o período 2006-2011). De facto, 

registam-se apenas um trabalho em cada uma das restantes categorias identificadas 

(Departamento de Química, Escola de Gestão, ou Faculdade de Psicologia). Pode, assim, 

concluir-se que estamos perante um sinal da afirmação das Ciências da Educação no plano da 

investigação e da formação pós-graduada neste domínio em Portugal. 
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Nota-se, por sua vez, um razoável equilíbrio entre o ensino universitário e o politécnico no que 

se refere ao campo de incidência dos estudos de mestrado e doutoramento (Gráfico 5). 

 

 

 

Regista-se uma maior incidência de estudos na área das Ciências e Tecnologias (CT) e Ciências 

da Saúde (Csa) do que nas de Ciências Sociais (Cso) ou Artes e Humanidades (AH), como se 

pode observar no Gráfico 6. Note-se que o somatório é superior a 20 porque há estudos que 

abrangem mais do que uma área científica. Contudo, a maior parte dos estudos abrange apenas 

uma área científica (Gráfico 7), uma instituição, universidade/politécnico (Gráfico 8) e um curso 

(Gráfico 9), embora possam abranger um certo número de Unidades Curriculares (Gráfico 10). 
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Gráfico 7. Distribuição das teses e dissertações em função 
do nº de áreas científicas abrangidas 
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Isto significa, provavelmente, que as investigações se conduzem mais individualmente do que 

em grupos ou redes de investigação, até porque se identificam poucas investigações interligadas 

no plano das problemáticas, metodologias e quadros teóricos. 

Do ponto de vista metodológico, regista-se uma maior predominância de estudos naturalistas, 

ou não interventivos, embora se registe um certo nº de estudos em que existe uma intervenção 

por parte do investigador (Gráfico 11), sendo estes dominantes no âmbito das teses de 

doutoramento, indiciando uma certa capacidade de intervenção dos investigadores nesse 

domínio (porventura o seu terreno de trabalho) e uma procura de inovação e melhoria da 

situação. 
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Gráfico 9. Distribuição das teses e dissertações em função do 
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Por outro lado, parece existir um certo equilíbrio entre estudos quantitativos, ou, melhor, 

extensivos, e estudos qualitativos, ou intensivos, observando-se menos estudos mistos, que 

procurem conjugar os dois tipos de investigação e de conhecimento (Gráfico 12). Observa-se 

ainda uma tendência para estudos subjetivistas, que se centrem numa abordagem das perceções 

e perspetivas dos sujeitos (Gráfico 13), que parece ter um papel também muito relevante nos 

estudos mistos, que as conplementam com registos oficiais e documentais, ou com a 

observação, que, frequentemente, não parece receber um grande edstaque no plano das análises. 

De resto, há um certo nº de estudos centrados apenas nos estudantes, mas a maioria recorre 

também aos docentes (Gráfico 14). É residual o número de estudos que abrangem, ainda, 

coordenadores ou responsáveis de gestão. 
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Gráfico 11. Distribuição das teses e dissertações em 
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No que se refer ao obejto de estudo, verifica-se que os titulos dos trabalhos focalizam 

separadamente, em geral, cada um dos eixos selecionados para a análise (Gráfico 15), contudo, 

se analisarmos o conteúdo dos trabalhos, verificamos que é generalizada a consideração de 

diferentes objetos, ou mesmo dos três, e de alguma relação ou articulação entre eles (Gráfico 

16), se bem que,  em regra, um seja dominante. O modo de encarar essa articulações é que pode 

ser diverso. Se uns concebem uma articulação estreita entre tarefas de ensino, aprendizagem e 

avaliação, muitos parecem considerar essas três atividades como relativamente independentes, 

se bem que possam harmonizar-se entre si. 

No plano dos resultados, destacam-se as seguintes tendências: por um lado, os estudos não 

interventivos, de cariz naturalista, tendem a revelar uma conceção tradicional do ensino 

(expositivo), da aprendizagem (assimilação e memorização) e da avaliação (classificação e 

certificação final), igualmente partilhada por professores e alunos. No entanto, surge também o 
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Gráfico 13. Distribuição das teses e dissertações em função da 
abordagem do estudo 

Objetivista

Subjetivista

Mista

Profs; 1; 0 

Estud; 1; 6 

Ambos; 1; 14 

N
º d

e 
te

se
s/

di
se

rta
çõ

es
 

Participantes/fontes 

Gráfico 14. Distribuição das teses e dissertações em 
função dos participantes/fontes 

Profs

Estud

Ambos



1007 
 

reconhecimento da necessidade e da importância de envolver ativamente o aluno nas atividades 

letivas (projetos, debate, discussão), em ordem a promover uma aprendizagem mais efetiva, 

profunda e articulada, bem como a massiva referência ao valor da avaliação formativa e do 

feedback, que por veses aparece secundariamente encarado como elemento da avaliação. 
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Gráfico 15. Distribuição das teses/dissertações em função 
do tema do título 
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4. Nota final 

Sem ter entrado numa análise minuciosa e interpretativa do corpus considerado (como fizeram, 

noutros domínios, Barreira e Pinto, 2005; Chakroun, 2006; Fernandes, 2006 e 2007), esta 

análise (que adotou uma estratégia mais próxima da de Neves, Jordão & Santos, 2004, ou de 

Martins, 2008), e que abarcou um período temporal relativamente curto, dando prioridade ao 

estudo das tendências mais recentes, indicia uma investigação relativamente escassa, dispersa, 

individual e isolada, ou pouco inserida em projetos alargados e redes de investigação neste 

contexto, centrada grandemente nas percepções e concebendo frequentemente o ensino, a 

aprendizagem e a avaliação como atividades independentes, se bem que se notem, 

crescentemente, linhas de investigação mista e mais integrada. 
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Resumo: 

En el presente simposio se pone énfasis en la importancia de la innovación del profesorado 

universitario para mejorar integralmente la relación profesor-alumno y – en este marco – prestar la 

debida atención al estímulo a la creatividad y a los casos de alumnos superdotados, así como a grupos 

de alumnos cuya educación previa a la universitaria no favoreció una formación metacognitiva 

adecuada. Se expondrá estudios, en esta línea, realizados en la Universidad de Brasilia y en la 


