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Resumo: 

Problemática: 

Caraterização de práticas de ensino e de avaliação no contexto de unidades curriculares de uma 

licenciatura de uma Escola da área das Ciências da Saúde. 

Metodologia: 

Um dos objetivos deste estudo era produzir, com a maior precisão possível, narrativas extensas 

que pudessem ilustrar as práticas de ensino e de avaliação presentes em unidades curriculares de 

uma licenciatura e as suas relações com as aprendizagens, respondendo a questões tais como: 

Como se caracterizam os ambientes de ensino, aprendizagem e avaliação nas unidades 

curriculares? Que práticas de ensino e avaliação parecem prevalecer? O esforço da investigação 

concentrou-se na recolha de dados que pudessem retratar as práticas de ensino e de avaliação no 

contexto das salas de aula. Os métodos de recolha de dados utilizados foram, no essencial, a 

observação de aulas e as entrevistas, a partir dos quais se construíram e utilizaram narrativas que 
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permitiram interpretar as referidas práticas.  

Relevância e pertinência do trabalho para a área de pesquisa: 

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

processos conducentes às suas aprendizagens, assumem grande relevância se considerarmos os 

elevados índices de reprovação e abandono dos alunos do ensino superior em Portugal. Por 

outro lado, a investigação evidencia que: (a) as práticas sistemáticas de avaliação formativa 

melhoram muito as aprendizagens de todos os alunos; e (b) os alunos que revelam mais 

dificuldades são os que mais beneficiam de tais práticas. Consequentemente, os resultados desta 

investigação podem ajudar a melhorar a qualidade da formação de futuros profissionais de 

saúde da instituição em causa.  

Relação com a produção na área: 

A literatura permite-nos identificar necessidades de investigação e desenvolvimento tais como: 

(a) consolidar a teoria da avaliação formativa que pode suportar e dar contributos significativos 

às práticas de sala de aula (Black & Wiliam, 2006); (b) descrever, analisar e interpretar práticas 

de ensino e de avaliação que ocorrem nas salas de aula (Stiggins & Conklin, 1992); (c) 

encontrar relações entre práticas de ensino e de avaliação de professores e as aprendizagens dos 

alunos (Shepard, 2001) e (d) a necessidade de compreender as relações entre avaliação, ensino e 

aprendizagem tendo como unidade de análise a sala de aula (Earl, 2003). No presente contexto 

do ensino superior, este estudo constitui uma referência no âmbito da formação inicial ao 

pretender identificar, claramente, quais as ações dos diferentes intervenientes no processo 

educativo. 

Palavras-chave: 

Ensino Superior; Práticas de Ensino; Práticas de Avaliação; Narrativas; Ciências da Saúde 
 

 

Introdução 

Este estudo de avaliação foi concebido e desenvolvido numa escola do ensino superior na área 

da saúde que permitisse conhecer e compreender os processos de ensino e de avaliação que 

decorrem nas salas de aula da instituição e as suas relações com os processos de aprendizagem 

dos alunos. Foi desenvolvido por uma equipa constituída por investigadores que centraram 

todas as suas acções tendo bem presente que o cerne deste estudo de avaliação reside na 

necessidade de produzir narrativas extensivas que descrevam o mais fielmente possível acções e 

percepções de professores e alunos relativamente aos processos de ensino, de avaliação e 

aprendizagem.  
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Neste sentido, o estudo foi organizado tendo em conta os seguintes objetivos principais: 1) 

descrever, analisar e interpretar práticas de ensino e de avaliação desenvolvidas por professores 

da Licenciatura em Enfermagem; 2) descrever, analisar e interpretar o envolvimento e a 

participação dos estudantes no desenvolvimento dos processos de ensino, aprendizagem e 

avaliação no contexto das unidades curriculares e dos ensinos clínicos; 3) descrever, analisar e 

interpretar os ambientes de ensino, aprendizagem e avaliação no contexto das unidades 

curriculares e dos ensinos clínicos; 4) caracterizar os sistemas de conceções dos principais 

intervenientes (e.g. estudantes, professores) relativamente ao ensino, à aprendizagem e à 

avaliação, no contexto das unidades curriculares e ensinos clínicos; e 5) avaliar as referidas 

práticas e a participação dos estudantes no âmbito das unidades curriculares e dos ensinos 

clínicos. 

O estudo permitiu identificar práticas de ensino e de avaliação desenvolvidas por professores 

dos quatro anos da licenciatura, assim como o envolvimento e a participação dos estudantes nos 

processos pedagógicos que, supostamente, os ajudam a aprender. Além disso, permitiu conhecer 

e caracterizar as perceções de professores e estudantes em relação aos processos de ensino, 

aprendizagem e avaliação no âmbito da licenciatura. 

Este texto está organizado de modo que, para além de se enunciarem as questões que orientaram 

o estudo, apresenta-se e discute-se um conjunto de componentes essenciais referentes ao seu 

enquadramento e delimitação. Assim, faz-se referência a aspetos relativos à preparação e 

organização do estudo, à caracterização dos processos de aprendizagem, ensino e avaliação na 

escola de saúde e aos procedimentos metodológicos utilizados. Por fim apresenta-se uma 

síntese avaliativa. 

 

Da Teoria do Programa à Caracterização de Alguns Elementos Essenciais 

A elaboração da chamada Teoria do Programa permitiu apoiar a conceptualização, a formulação 

de questões desta avaliação e a seleção do design do estudo. Em geral, a Teoria do Programa 

tem a ver com o estudo, a caracterização e os princípios e/ou pressupostos do que se pretende 

avaliar que, supostamente, permitirão concretizar as mudanças ou as transformações que se 

esperam. No fundo, ajuda-nos a conhecer e a compreender como um dado programa funciona; 

por exemplo, conhecer e compreender as relações entre os seus diferentes elementos, os 

processos utilizados e os respetivos efeitos nos resultados que se pretendem obter. Por isso 

mesmo, desempenha um papel relevante nos estudos de avaliação porque ajuda a concretizar 

atividades tais como: a) definir as questões mais apropriadas; b) selecionar os procedimentos 

mais adequados para recolher a informação necessária; e c) identificar os objetos e as dimensões 

do que se pretende avaliar e que devem merecer particular atenção. Dito de outro modo, a teoria 
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de um dado objeto de avaliação (e.g., programa, projeto, intervenção) não é mais do que um 

enquadramento conceptual que nos ajuda a determinar de que formas é que esse mesmo objeto 

contribui para a resolução de um dado problema ou para a concretização de determinados 

objetivos (e.g. melhorar o ensino dos docentes e as aprendizagens dos estudantes; promover a 

reflexão sobre as práticas dos processos de ensino, aprendizagem e avaliação). 

No presente estudo de avaliação a Teoria do Programa tem essencialmente a ver com a 

caracterização daqueles aspetos da escola de saúde em causa que foram considerados 

fundamentais para definir objetos e dimensões da avaliação e, naturalmente, as suas questões 

orientadoras. Tal caracterização foi feita a partir da análise das conceções e teorias implícitas 

dos principais stakeholders e numa variedade de dados documentais fornecidos pela escola e/ou 

disponibilizados no seu sítio institucional. Para efeitos do presente estudo, apresentam-se em 

traços gerais, os elementos de caracterização considerados mais essenciais da escola em causa. 

De acordo com a documentação consultada a formação que a instituição disponibiliza é 

desenvolvida em parceria com instituições de saúde e de ensino superior nacionais e 

internacionais reconhecidas e está orientada para as novas necessidades sociais e demográficas 

tendo em conta as exigências do mercado global de trabalho e a formação ao longo da vida. 

Possui uma oferta formativa diversificada, abrangendo, para além dos 1.º e 2.º ciclos, cursos de 

graduação e de pós-graduação com propósitos diversificados. Ainda de acordo com a 

informação recolhida, os profissionais formados pela escola são reconhecidos pela excelência 

das suas competências, para as quais contribui uma cultura de formação que se caracteriza pela 

centralidade na pessoa, respeito pela sua criatividade, inovação, compromisso com o projeto de 

escola, satisfação com o trabalho/estudo e pela articulação sistemática nos domínios da 

formação, inovação e investigação. No ano letivo de 2011/2012, estavam inscritos na escola 

2215 estudantes, sendo 1425 na licenciatura, 297 em cursos de pós-graduação e 496 em cursos 

de pós-graduação conducentes ao grau de mestre. O número de docentes na carreira é de 108, 35 

dos quais habilitados com o grau de doutor, com 57 docentes a frequentar programas de 

doutoramento o que evidencia o forte investimento que a escola tem feito na formação 

académica avançada dos seus docentes.  

O Plano Estratégico da escola foi elaborado através de um aprofundado trabalho de reflexão e 

discussão que envolveu um espectro alargado de elementos da comunidade escolar assim como 

individualidades externas nacionais e internacionais, tendo sido  seis eixos estratégicos que 

deveriam orientar o desenvolvimento da instituição para o período compreendido entre 2009 e 

2013: a) formação; b) investigação; c) comunidade educativa; d) direção, gestão, 

desenvolvimento e consolidação; e f) internacionalização e cooperação. 
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A escola adequou a estrutura curricular e a organização e funcionamento das suas formações aos 

princípios constantes nos documentos decorrentes do chamado processo de Bolonha. O primeiro 

ciclo de estudos, oferecido pela escola, tem a duração de quatro anos e as atividades 

pedagógicas estão organizadas em horas de contacto e em horas de trabalho autónomo do 

estudante. Apesar dos ensinos clínicos serem efetivamente unidades curriculares, apresentam 

uma estrutura e organização distintas que, aliás, foram tidas em conta no presente estudo. A 

escola tem desenvolvido uma cultura em que a reflexão crítica acerca do seu trabalho educativo 

e formativo é um dos elementos fundamentais.  

O ensino das unidades curriculares, ao longo dos quatro anos de formação, organiza-se em aulas 

teóricas, teórico-práticas, práticas laboratoriais e orientações tutoriais. São sessões coletivas, 

apesar de em alguns casos poderem ser individuais (no caso das orientações tutoriais), e 

pressupõem sempre a presença dos estudantes. Numa dada unidade curricular a formação 

poderá organizar-se em aulas de várias tipologias; consequentemente, nestes casos, é necessária 

uma maior articulação dos professores que lecionam as diferentes tipologias e turmas. Por 

princípio, como é natural e expectável, todas as unidades curriculares estão pensadas em função 

das necessidades específicas, em termos de conhecimentos e competências, da profissão de 

enfermagem. Por isso é tão relevante para a escola uma boa articulação e integração com os 

chamados ensinos clínicos. Sendo o número de estudantes da escola relativamente elevado, a 

organização e desenvolvimento do currículo e a organização dos tempos e dos espaços são, por 

vezes, bastante complexas, exigindo um investimento e uma mobilização de recursos muito 

significativos, com particular relevância nos ensinos clínicos. 

Os ensinos clínicos iniciam-se a partir do 2º ano da licenciatura (3.º semestre), prolongando-se 

até ao 4º e último ano (8.º semestre). Articulam-se com as unidades curriculares no sentido de 

promoverem a consolidação e complementaridade das aprendizagens e desenvolvem-se através 

da prática clínica supervisionada numa diversidade de contextos reais. Os ensinos clínicos são 

uma componente fundamental da formação dos estudantes porque constituem um espaço 

privilegiado para mobilizar, integrar e utilizar conhecimentos (teóricos e práticos) e 

competências de natureza diversa (e.g. científicos, sociais, afetivos, técnicos, tecnológicos). É 

no contexto dos ensinos clínicos que os estudantes têm reais oportunidades para contactarem 

com o complexo e sofisticado mundo das instituições prestadoras de cuidados de saúde e, 

nalguns casos, instituições de educação. Os estudantes são diretamente acompanhados por um 

professor responsável da escola em articulação com outros professores e com outros 

intervenientes que, de algum modo, acompanham a formação dos estudantes (e.g., professores 

orientadores, enfermeiros tutores, enfermeiros de referência). O acompanhamento e a orientação 

dos estudantes é da responsabilidade do professor orientador com a colaboração de pessoal de 

saúde qualificado. No primeiro semestre de ensino clínico o professor orientador tem que fazer 
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um acompanhamento dos estudantes durante todo o tempo em que eles permanecem em 

contexto. Nos restantes semestres tal permanência constante não é exigida uma vez que o 

enfermeiro tutor assume um papel relevante no acompanhamento dos estudantes. Ainda de 

acordo com o regulamento atrás referido, a avaliação do ensino clínico deverá ser de natureza 

contínua, não existindo época de exames e/ou regimes especiais de avaliação, e da 

responsabilidade do professor orientador, que é igualmente o responsável pela atribuição das 

classificações. As estratégias de avaliação das aprendizagens estão definidas num guia 

orientador que é fornecido aos estudantes e aos enfermeiros tutores. O guia especifica 

orientações concretas fundamentais para organizar e desenvolver os ensinos clínicos. Desta 

forma, todos os intervenientes nos ensinos clínicos têm conhecimento das orientações a 

observar. Na classificação final dos ensinos clínicos são ponderados todos os parâmetros que 

integram a grelha de avaliação e a qualidade dos trabalhos e documentos integrativos. 

Esta caracterização constituiu uma condição indispensável para que a equipa de avaliação 

pudesse enquadrar o estudo e, consequentemente, formular as questões de avaliação que 

pareceram mais adequadas. 

 

Questões de Avaliação 

A equipa de avaliação enunciou um conjunto de questões orientadoras do estudo com base 

numa Matriz de Avaliação (Anexo1) que se concebeu a partir dos objetivos e propósitos do 

estudo, da análise feita aos documentos fornecidos e ainda de um conjunto de reuniões e 

entrevistas realizadas entre os investigadores e uma diversidade de intervenientes (e.g. 

Presidente da Escola, Presidentes do Conselho Técnico-Científico e do Conselho Pedagógico, 

Responsáveis de Unidades Científico-Pedagógicas, Coordenadores dos Ensinos Clínicos, 

Presidente da Associação de Estudantes, Estudantes de Cada um dos Anos).  

Foram  considerados cinco objetos primordiais de avaliação e vinte e oito dimensões que se 

indicam entre parêntesis: 1) Ensino (Planificação e Organização do Ensino; Natureza, 

Frequência e Distribuição de Feedback; Recursos, Materiais e Tarefas Utilizados; Dinâmicas de 

Sala de Aula/Contexto de Trabalho; Papel Predominante de Professores e Estudantes; Gestão do 

Tempo e Estruturação da Aula/Contexto de Trabalho; Perceções dos Professores/ Tutores/ 

Estudantes); 2) Aprendizagem (Participação dos Estudantes; Perceções dos Estudantes e dos 

Professores sobre os Melhores Contributos para Aprender; Perceções dos Estudantes e dos 

Professores sobre Relações entre as Aprendizagens Desenvolvidas e o Ensino e a Avaliação); 3) 

Avaliação (Integração e/ou Articulação Entre os Processos de Ensino, Avaliação e 

Aprendizagem; Utilizações da Avaliação; Tarefas de Avaliação Mais Utilizadas; Natureza, 

Frequência e Distribuição de Feedback; Dinâmicas de Avaliação; Natureza da Avaliação; Papel 



525 

 

Predominante de Professores, Tutores e Estudantes; Perceções dos Professores, Tutores e 

Estudantes); 4) Ambientes de Ensino, Aprendizagem e Avaliação no Contexto das Unidades 

Curriculares (Relação Pedagógica entre Estudantes e Professores; Dinâmicas de Trabalho nas 

Salas de Aula; Satisfação dos Intervenientes; Relação dos Estudantes com os seus Pares e 

Outros Intervenientes); e 5) Ambientes de Ensino, Aprendizagem e Avaliação no Contexto dos 

Ensinos Clínicos (Relação Pedagógica e Profissional dos Estudantes com os Tutores; Relação 

Pedagógica e Profissional dos Estudantes com os Professores; Relação dos Estudantes com os 

seus Pares e Outros Intervenientes; Dinâmicas de Trabalho; Satisfação dos Intervenientes; 

Perceções dos Intervenientes).  

Como se compreenderá, esta distribuição de objetos e de dimensões é, num certo sentido, 

artificial e foi feita para apoiar os avaliadores a desenvolver as suas ações de recolha e de 

sistematização da informação e também para organizar e estruturar o presente relatório. As 

dinâmicas de sala de aula e a sua complexidade são sempre dificilmente enquadráveis em 

categorias que muito dificilmente serão disjuntas; na verdade, a maioria das vezes há 

sobreposições e interações que não podem ser traduzidas num “instrumento” desta ou de 

qualquer outra natureza. Em todo o caso, tal como é referido por Spaulding (2008), uma Matriz de 

Avaliação não é mais do que uma esquematização de um plano que permite orientar os 

avaliadores no terreno e garantir que a informação relevante não deixa de ser recolhida. Também 

outros autores fazem referência à importância da construção de uma Matriz, ou de algo 

semelhante, na fase de planificação de uma avaliação (e.g. American Evaluation Association, 

2006; Holden & Zimmerman, 2009; Frechtling, J. et al., 2010). Convém compreender que as 

dimensões não são mais do que um conjunto de elementos ou componentes que ajudam a 

caracterizar cada um dos objetos. Também aqui não é fácil estar a produzir listas exaustivas 

de elementos caracterizadores de cada objeto. São feitas opções baseadas em dois critérios 

fundamentais: a) os propósitos e termos de referência do estudo; e b) as indicações constantes 

na literatura (e.g., Black & Wiliam, 1998; Bonesi & Souza, 2006; Cortese, 2006; Nevo, 2006; 

Saha, Lawrence, Dworkin e Gary (Eds.), 2009). 

Tendo em conta os objetos primordiais de avaliação e as respetivas dimensões constantes na 

Matriz de Avaliação (Anexo1) foram definidas as seguintes questões orientadores do estudo:   

 Q1. Como é que se poderão caracterizar as práticas de ensino e de avaliação dos 

professores da formação de primeiro ciclo da escola no contexto das unidades curriculares e 

dos ensinos clínicos? 

 Q2. Como se poderão caracterizar os ambientes de ensino, aprendizagem e avaliação 

das unidades curriculares, incluindo os ensinos clínicos? 
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 Q3. Como é que se poderão caracterizar a participação e o envolvimento dos 

estudantes nos processos de ensino, aprendizagem e avaliação? 

 Q4. Como se poderão caracterizar os sistemas de conceções dos intervenientes 

principais (e.g. professores e estudantes) relativamente ao ensino, à aprendizagem e à 

avaliação? 

 Q5. Como é que os professores e estudantes percecionam e caracterizam os processos 

de ensino, de avaliação e de aprendizagem que ocorrem nas diferentes unidades curriculares, 

incluindo os ensinos clínicos? 

Estas questões foram complementadas com um conjunto de outras sub-questões que decorreu 

das dimensões que se definiram para cada um dos objetos. Por exemplo, no caso do Ensino, 

era expectável à partida que o estudo pudesse responder a questões tais como: a) Como é que 

os professores organizam o ensino e a avaliação?; b) Como se poderá caracterizar a natureza, 

a frequência e a distribuição do feedback?  

 

Metodologia 

O cerne deste estudo de avaliação residia na necessidade de produzir, com a maior precisão 

possível, narrativas extensas que pudessem ilustrar as práticas de ensino e de avaliação 

presentes em unidades curriculares de uma licenciatura e as suas relações com as aprendizagens. 

O esforço da investigação concentrou-se na recolha de dados que pudessem retratar as práticas 

de ensino e de avaliação em contextos naturais de ensino. Os métodos de recolha de dados 

utilizados foram, no essencial obtidos através de entrevistas com Grupos Focados (Focus 

Groups) num conjunto de questões de interesse, constituídos por estudantes. Recorreu-se 

igualmente a observações de aulas e de sessões relativas aos ensinos clínicos e a entrevistas 

semiestruturadas, realizadas junto de professores, estudantes e membros dos diferentes órgãos 

da instituição. Foram também consultados e analisados documentos de variada natureza (e.g. 

documentos orientadores da vida pedagógica e científica da instituição; planos de atividades). 

Decidiu-se ainda administrar um questionário a professores e estudantes. A análise deste 

questionário é abordado num outro texto deste mesmo encontro. 

Importa, ainda, referir dois factos. O primeiro refere-se à recetividade que os principais 

intervenientes neste estudo de avaliação dispensaram aos investigadores - Presidência da Escola, 

os membros dos seus órgãos de natureza técnica e científica e pedagógica, os professores e os 

estudantes. O segundo refere-se à complexidade do estudo que, no essencial, decorre da matriz 

curricular do curso e das formas como o currículo é organizado e desenvolvido, nomeadamente 

no que se refere à organização dos tempos e horários. A especificidade do curso de Licenciatura 
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parece explicar uma parte das dificuldades que os investigadores sentiram para conseguirem 

estabelecer um plano de recolha de dados capaz de responder às questões do estudo. 

Na fase inicial do estudo ocorreu um conjunto de reuniões realizado entre os investigadores e 

vários intervenientes assim como um conjunto inicial de entrevistas, juntamente com a análise 

de documentação produzida pela escola (e.g. planos de atividades, plano de estudos) estas 

reuniões e entrevistas revelaram-se cruciais para focar e orientar o desenvolvimento do estudo. 

Foram observadas 55 aulas de unidades curriculares (e.g. teórico-prática; natureza teórica; 

práticas laboratoriais; orientação tutorial). Estas observações correspondem a um total de 22 

unidades curriculares e a 110 horas de tempo letivo. Foram observados 28 professores (e.g. 

Mestre; Doutor; Especialista; Professor Adjunto; Professor Coordenador; Docente Convidado), 

assim como entrevistados, com a duração média de uma hora de entrevista por docente. 

No contexto dos ensinos clínicos foram observadas 66 sessões ao longo de 132 horas e 30 

minutos (e.g. 2º, 3º e 4º ano). No total foram observados 70 responsáveis pelo acompanhamento 

dos ensinos clínicos, distribuídos pelo seu grau académico. Foi possível entrevistar 52 dos 70 

docentes observados tendo, cada entrevista, a duração média aproximada de 60 minutos. Em 

todo o processo das observações no contexto dos ensinos clínicos estiveram envolvidos 280 

estudantes. 

Através da modalidade de Focus Groups foram entrevistados 132 estudantes ao longo de cerca 

de 27 horas, num total de 38 entrevistas, distribuídos pelos 4 anos do curso.  

Todas as entrevistas foram áudio-gravadas e parcialmente transcritas. Quer as entrevistas, quer 

as observações foram realizadas com o apoio de guiões (Anexo 2) mais ou menos formais e 

estruturados que constituíram uma orientação destinada a garantir níveis adequados de 

consistência entre os investigadores. Importa ainda referir que os guiões foram elaborados tendo 

como principais referentes a Matriz e as Questões de Avaliação. Desta forma, procurou 

igualmente garantir-se a consistência necessária relativamente à formulação de questões 

consideradas críticas e/ou fundamentais para não comprometer os objetivos centrais do estudo. 

Situação análoga foi vivida no processo das observações.  

Como já foi referido e considerando os objetivos do estudo e as suas potenciais utilizações, 

assim como o que se foi constatando que poderia ter mais significado para os principais 

stakeholders, pareceu que seria importante produzir narrativas que se baseassem essencialmente 

nas observações e nas entrevistas realizadas. A ideia que presidiu a esta decisão foi a de se 

reconhecer a necessidade de induzir reflexões acerca de práticas de ensino e de avaliação e do 

processo de aprendizagem relacionando-as com as questões mais substantivas relativas ao 

domínio da organização e do desenvolvimento do currículo.  
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Práticas de Ensino e de Avaliação 

Com base na recolha de dados efetuada, salientam-se as principais características, nas unidades 

curriculares e dos ensinos clínicos, das práticas de ensino e de avaliação dos professores e a 

participação e envolvimento dos estudantes no processo de aprendizagem, realidades de 

formação bem distintas mas complementares.  

 

Ensino  

Através dos dados recolhidos é possível perceber que professores e estudantes têm perceções 

diferentes acerca do ensino que é praticado na escola. Foi possível perceber que os professores 

preparam e organizam o ensino previamente, sendo que este planeamento está sempre sujeito a 

alterações decorrentes do próprio desenvolvimento das aulas. Os professores admitem que é 

importante organizar e preparar as aulas e ensinos clínicos, mas que é sempre necessário fazer 

ajustes e adaptações. É interessante notar que alguns professores têm consciência de que, para 

os estudantes, este contacto com a prática, quer seja através de relatos de experiências, quer seja 

através de análise de casos, é muito importante e talvez por isso, o utilizem no seu ensino. 

Ambos os grupos afirmam que, nas aulas de cariz mais prático, são criadas mais oportunidades 

de aproximação à realidade da profissão de enfermeiro. 

Nas entrevistas efetuadas aos estudantes, foi sistematicamente referido que não conheciam os 

programas de algumas unidades curriculares e dos ensinos clínicos pois os professores não os 

colocavam na pasta académica. Foi possível verificar que existe uma real dificuldade em 

articular os vários conteúdos abordados nas unidades curriculares, dando origem a repetições 

desnecessárias dos assuntos e ao desagrado dos estudantes. O facto de uma unidade curricular 

poder ser lecionada por vários professores, tem dado igualmente origem a discrepâncias nos 

métodos e abordagens utilizados. As dinâmicas usadas diferiam também muito em função 

da tipologia de aula. Nas aulas teóricas predominava, essencialmente, o método expositivo o 

que não agrada particularmente à maioria dos estudantes. No entanto, a maioria dos professores 

participantes afirma recorrer bastante ao questionamento como forma de dinamizar as aulas 

mais teóricas e envolver mais os estudantes nos conteúdos abordados. Ainda assim, os 

estudantes preferem as aulas em que são desenvolvidos trabalhos, quer em pequenos grupos, 

quer individualmente, nos quais possam participar ativamente, sentindo-se, desta forma, mais 

envolvidos nas aulas. Para os estudantes, um bom exemplo dos trabalhos de grupo é a análise de 

casos que possibilita, para além da partilha de conhecimentos e experiências vividas pelos 

próprios, uma reflexão sobre os conteúdos abordados e a forma como estes poderão ser 

aplicados na prática. Este tipo de tarefas permite uma aproximação às questões que se vivem na 

profissão. Já os professores confessam que sentem que as aulas práticas (e.g. aulas teórico-
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práticas, aulas práticas-laboratoriais) facilitam mais as aprendizagens dos estudantes, 

precisamente pelas dinâmicas que promovem. Nos ensinos clínicos também as dinâmicas de 

trabalho desenvolvidas em cada serviço (ou instituição) são particularmente importantes para o 

ensino. Um serviço que possibilite aos estudantes a realização de um maior e mais diversificado 

número de procedimentos e que promova, igualmente, momentos de reflexão é entendido como 

ideal para o ensino. 

Também os papéis dos professores e estudantes são diferentes consoante a tipologia de aula, 

sendo que nas aulas mais práticas ou ensinos clínicos os estudantes assumem um papel mais 

ativo, desenvolvendo eles próprios as atividades propostas. Nestes casos, os professores 

adquirem um papel mais próximo da orientação e supervisão. Com Bolonha esperava-se uma 

mudança significativa nas práticas desenvolvidas em aula, esperava-se um maior envolvimento 

do estudante no seu próprio ensino aumentando o número de horas de trabalho autónomo em 

que o professor partilharia certas responsabilidades com o seu papel a ser mais orientador e 

consultor. A verdade é que, ainda assim, nas unidades curriculares, os professores participantes 

neste estudo assumem o papel central em todo o processo, existindo ainda a figura magistral e 

tradicional do professor. Este aspeto foi constatado nas observações e foi confirmado pelos 

estudantes. Os próprios professores reconheceram ter alguma dificuldade em conseguir alterar 

esta forma de ensino. Já nos ensinos clínicos passa-se precisamente o oposto, o professor é 

entendido por todos como alguém que orienta e acompanha os estudantes de acordo com as 

necessidades demonstradas. Muitos professores nos ensinos clínicos identificam-se como 

facilitadores das aprendizagens, proporcionando as oportunidades certas para os estudantes se 

desenvolverem e adquirirem os conhecimentos e competências necessárias. 

O ensino, em relação às unidades curriculares, ainda é visto pelos participantes no estudo como 

“tradicional”, em que o professor assume o papel central e fulcral. Contudo existe a consciência 

de que essa realidade tem de mudar e notou-se um esforço, por parte de vários professores, 

nesse sentido. Esforço esse reconhecido pelos estudantes. Nos ensinos clínicos a realidade é 

diferente, o ensino é entendido como algo construído em conjunto, que se desenvolve com o 

estudante. 

 

Aprendizagem 

Para a maioria dos participantes no estudo, professores e estudantes, os melhores contributos 

para aprender são a qualidade do ensino e as dinâmicas das aulas. No entanto, grande parte dos 

sujeitos considera que a melhoria das aprendizagens nunca se deve a apenas um fator. Vários 

aspetos são importantes e contribuem para melhorar as aprendizagens (e.g. dinâmicas das aulas, 

qualidade do professor, conteúdos abordados, motivação e participação dos estudante) mas não 
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devem ser vistos isoladamente como os melhores contributos. Nos ensinos clínicos também 

foram vários os fatores identificados como excelentes contributos para melhorar as 

aprendizagens (e.g. perceções que os estudantes tinham sobre o ensino clínico, o local de ensino 

clinico, os tutores, a equipa de enfermagem). 

De modo geral, os estudantes, como foi possível constatar através das observações e das 

entrevistas realizadas, não participam espontaneamente nas aulas das unidades curriculares. Na 

maioria dos casos, apenas respondem às questões colocadas pelos professores e demonstram 

alguma relutância em questionar e colocar dúvidas. Muitos estudantes atribuem a sua fraca 

participação ao medo de errarem e serem criticados por professores e colegas. Já os professores 

consideram que quando estão a tratar de um tema com que todos se identificam, existe mais 

participação e envolvimento dos estudantes. Nas aulas mais práticas e nos ensinos clínicos, o 

nível da participação é mais elevado pois os estudantes sentem-se mais à vontade com os 

professores e com o restante grupo e existe uma relação, entre todos, mais próxima e cúmplice, 

o que promove a intervenção mais ativa dos estudantes. Para alguns professores a participação 

dos estudantes é um fator muito importante no desenvolvimento das aprendizagens. Consideram 

que os estudantes mais participativos aprendem mais do que os que têm uma atitude mais 

passiva nas aulas. Talvez por existir esta consciência da parte dos professores é que o 

questionamento é utilizado nas aulas, por vezes dirigido diretamente a determinados estudantes 

que não apreciam particularmente esta prática. 

 

Avaliação 

A avaliação, na perspetiva dos participantes em estudo, é uma preocupação constante e tem 

vindo a ser alvo de inúmeras reflexões e tentativas de mudança. Nas unidades curriculares, a 

avaliação é eminentemente sumativa e ocorre sobretudo num momento final, se bem que já 

existem algumas exceções, em que existem mais momentos sumativos ao longo do semestre. 

Nestes casos, a avaliação serve apenas para classificar e o feedback distribuído é pouco 

frequente. Apesar das unidades curriculares que têm aulas de cariz mais prático já conseguirem 

entender a avaliação como parte integrante do processo de ensino e aprendizagem, a verdade é 

que não reflete o real desempenho dos estudantes. Na maioria das situações, os estudantes são 

sujeitos a uma prova final e é este instrumento que traduz a classificação dos estudantes. Em 

grande parte, os trabalhos e o desempenho dos estudantes ao longo da unidade curricular não 

são tidos em consideração. Este aspeto é encarado com algum desconforto, por parte dos 

professores e com desagrado por parte dos estudantes, no entanto, reconhecem que alterar a 

forma de avaliar seria muito difícil devido ao elevado número de estudantes. Foi possível 
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verificar que os estudantes não participam na sua avaliação e assumem um papel bastante 

passivo neste processo pedagógico. 

Nos ensinos clínicos, existe uma outra realidade. A avaliação é eminentemente formativa com 

alguns momentos de natureza sumativa (e.g. no final do ensino clínico). Todos concordam que a 

avaliação nesta componente de formação serve para melhorar e tem, efetivamente, utilidade 

para os estudantes. A avaliação está presente ao longo de todo o ensino clínico e os estudantes 

conhecem bem o ponto em que se encontram na aprendizagem e o que necessitam de fazer para 

atingir os objetivos propostos. Existe, frequentemente, um feedback imediato ou quase imediato, 

o que permite aos estudantes ajustarem as suas práticas em tempo útil. O que é pedido ao 

estudante está de acordo com as suas competências, isto é, o professor ajusta e adapta o ensino 

consoante as dificuldades demonstradas pelos estudantes, existindo um ensino e avaliação 

individualizados. Este é um processo bastante trabalhoso e que exige dos professores um 

cuidado redobrado mas que permite aos estudantes participarem realmente no seu processo de 

aprendizagem. O aspeto mais criticado por todos e que realmente parece necessitar de alguma 

alteração e/ou intervenção urgente, é o instrumento utilizado para atribuir as classificações 

finais. 

Ainda em relação à avaliação, pode afirmar-se que, no âmbito das unidades curriculares, parece 

ser necessária mais transparência, rigor e consistência em todo o processo. 

 

Ambientes de Ensino, Aprendizagem e Avaliação 

As relações entre os vários intervenientes nos processos de ensino, aprendizagem e avaliação 

são caracterizadas como agradáveis, de proximidade e até de alguma cumplicidade.  

A maioria dos intervenientes concordou que os professores mostravam disponibilidade para que 

os estudantes a eles recorressem para além das aulas. Contudo os estudantes, no geral, 

reconhecem que apenas o fazem com os professores com os quais mantêm uma boa relação. O 

ambiente em sala de aula é caracterizado pelo respeito mútuo, aspeto muito importante para os 

professores mas também pelos estudantes que reconheceram nas entrevistas a importância de 

respeitarem os professores. Os ensinos clínicos são realidades muito complexas e com 

características bastante distintas entre si, pelo que cada um é uma experiência única vivida por 

cada estudante de forma diferente. No entanto, todos os intervenientes neste estudo referiram a 

relevância incontornável dos ensinos clínicos na formação dos estudantes e praticamente todos 

consideram que não se deve reduzir esta componente de formação.  
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Síntese Avaliativa Global 

A síntese avaliativa que se produziu decorreu, naturalmente, da descrição, análise e 

interpretação dos dados recolhidos numa abundante base empírica, sendo o resultado de um 

processo de discussão entre os membros da equipa de avaliação que foi cuidadosamente 

escrutinado. Apresentam-se de seguida quatro ideias que refletem sucintamente e parcialmente o 

trabalho desenvolvido.  

 

Um Ensino Bem Planeado, Por Vezes Magistral, Por Vezes Inovador. Pode afirmar-se com 

segurança que os professores organizam e planificam o seu ensino tendo em conta um genuíno 

interesse em que os seus estudantes aprendam o que são supostos aprender e tendo em devida 

conta os recursos a utilizar, a investigação desenvolvida, as características dos estudantes e as 

suas experiências profissionais. Na sua opinião, a organização e o planeamento do ensino é 

essencial porque lhes permite desenvolver adequadamente o programa e alcançar os objetivos 

estabelecidos. Tendo sido visível a sua preocupação e esforço em recorrer a uma diversidade de 

estratégias e de metodologias que imprimissem uma certa dinâmica ao seu ensino (e.g. 

exposições, debates, formulação de questões, trabalhos de grupo, análises de casos). Este 

esforço foi mais notório nas aulas teórico-práticas e nas práticas laboratoriais mas os seus 

resultados nem sempre corresponderam ao esforço e ao tempo investido. No entanto, há um 

número importante de aulas que, na opinião da maioria dos estudantes e dos professores 

participantes, se baseiam essencialmente no discurso dos professores apoiado em transparências 

.São aulas magistrais assentes na ideia de que “dizer o currículo” é uma boa forma de conseguir 

que os estudantes aprendam a “teoria e os conceitos fundamentais”. Interessa ainda referir que 

foi possível testemunhar uma variedade de práticas de ensino de professores que, em aulas ou 

sessões de natureza mais ou menos teórica, podem ser consideradas inovadoras. Sobretudo 

tendo por referência as dinâmicas de trabalho, a estrutura e sequência de ações, a natureza das 

tarefas, o papel do professor e o papel dos estudantes. Nestas condições, poderá dizer-se que o 

ensino é geralmente bem planeado e organizado, indo ao encontro de necessidades de 

aprendizagem importantes dos estudantes.  

O Papel Dos Estudantes: Mais Passivo Do Que Interveniente. A tendência para que as aulas 

sejam ainda essencialmente baseadas no “paradigma da transmissão” significa que, muito 

provavelmente, se estão a desperdiçar oportunidades para que os estudantes aprendam mais e 

com outros níveis de compreensão e de profundidade. É importante contrariar uma cultura 

pedagógica ainda muito baseada na ideia de que o currículo é algo que tem que ser dito ou 

transmitido pelo professor a um grupo de estudantes que, supostamente, o ouve e se limita a 

registar o que ele diz. É necessário desenvolver o “paradigma da comunicação” que pressupõe 
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papéis substancialmente diferentes para professores e para estudantes, tal como se recomenda na 

documentação do referido processo de Bolonha. No que se refere ao processo de 

desenvolvimento das suas aprendizagens no contexto das aulas, os estudantes, em geral, 

mostraram-se essencialmente passivos. Sendo esta tendência mais acentuada nas aulas de 

natureza teórica. Nas aulas de natureza teórico-prática, práticas laboratoriais e de orientação 

tutorial em que se desenvolviam dinâmicas de trabalho mais diversificadas a participação dos 

estudantes era mais ativa e frequente.  

O Problema Da Avaliação: Do Discurso À Realidade Das Práticas. De modo geral, as práticas 

de avaliação observadas são consistentes com a abordagem de ensino que mais prevalece na 

escola e, sobretudo, com a conceção dominante de que a teoria e os conceitos estruturantes se 

aprendem em aulas teóricas. Sendo o ensino nestas aulas de natureza eminentemente magistral, 

constando da exposição de conceitos e teorias apoiadas em transparências, é natural e lógico que 

o essencial da avaliação se reduza a uma ou mais provas (e.g. frequências, exames) através das 

quais se apura se os estudantes, supostamente, aprenderam os referidos conceitos e teorias. A 

questão de fundo que se pode querer analisar é se este paradigma é o que melhor poderá servir a 

qualidade das aprendizagens dos estudantes. No estrito domínio do conhecimento da avaliação 

e, em especial, da avaliação das (ou para as) aprendizagens, o que foi possível apurar através 

deste estudo é que há questões de natureza conceptual que parecem não estar resolvidas e que 

geram dificuldades ao nível da organização e desenvolvimento das práticas de ensino e de 

avaliação (e.g.  avaliar é, no fundo, classificar). Na maioria das aulas observadas, com 

predominância para as de natureza teórica, não foi possível observar práticas formais ou 

informais de avaliação destinadas a orientar e/ou a apoiar o desenvolvimento das aprendizagens 

dos estudantes. Pelo que foi possível apurar, em geral, no contexto dos ensinos clínicos, as 

práticas de avaliação apoiam os estudantes no desenvolvimento das suas aprendizagens e 

ajudam-nos a agir no sentido de as regularem e autorregularem. De facto, os estudantes 

desenvolvem várias tarefas cujos resultados são discutidos com os professores e/ou outros 

intervenientes em tempo útil e, por isso, têm oportunidade para reformular e melhorar o seu 

desempenho. Os professores utilizam a avaliação para orientar o percurso de cada um dos seus 

estudantes, fornecendo-lhes indicações específicas sobre os aspetos que cada um deve melhorar. 

Através deste estudo de avaliação foi possível apurar que existem dificuldades em articular o 

ensino, as aprendizagens e a avaliação. 

Ambientes de Ensino, Aprendizagem e Avaliação. O clima que, em geral, se vive na escola foi 

considerado bastante bom ou mesmo excelente pela maioria dos intervenientes. Os estudantes 

gostam muito de estudar nesta instituição e reconhecem que têm ótimas condições objetivas e 

subjetivas para desenvolverem as suas aprendizagens. Sublinham, por exemplo, as relações que 

mantêm com os professores que caracterizam como sendo de grande cordialidade, proximidade 
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e até de uma certa cumplicidade. Por seu lado, os professores, ainda que muito sobrecarregados 

com todo o tipo de solicitações, também gostam de trabalhar nesta escola, reconhecendo as suas 

boas condições e as oportunidades que têm sido criadas para o seu desenvolvimento profissional 

e académico. A equipa de avaliação julga poder inferir que o ambiente existente nesta 

instituição é favorável à possibilidade de se introduzirem mudanças e inovações.  
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ANEXO 2– GUIÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


