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Resumo: 

Tendo por base um estudo sobre os modos de trabalho pedagógico e de avaliação da aprendizagem 

no ensino superior realizado em duas unidades orgânicas da Universidade do Porto – FPCEUP e 

FEUP – que analisa comparativamente diversas unidades curriculares dos Cursos de Mestrado 

Integrado em Psicologia e em Engenharia Informática e de Computação, a presente comunicação, 

inserida numa mesa que debate a Investigação e a Qualidade no Ensino Superior, dá a conhecer quer 

os processos de avaliação de aprendizagem vivenciados e desejados pelos professores e estudantes, 

quer relações que possam existir entre a investigação e a qualidade do ensino superior. 

Considerando a avaliação enquanto parte integrante dos processos de ensino-aprendizagem, e a partir 

dos resultados obtidos através da análise de conteúdo efetuada sobre as respostas às questões abertas 

do inquérito por questionário aplicado a professores e estudantes, apresenta-se uma reflexão da qual 

emergem os pontos fortes, as áreas a melhorar e as mudanças necessárias para um envolvimento mais 

ativo dos estudantes na avaliação da aprendizagem. Esta reflexão permite, entre outras conclusões, 

identificar posições semelhantes entre os dois grupos de respondentes, tanto em relação a uma 

apreciação positiva sobre a avaliação distribuída, ou seja contínua, como à intensificação da 

componente formativa da avaliação da aprendizagem. De salientar ainda a atitude de abertura que os 

estudantes apresentam para participarem (pro)ativamente numa interação com os professores com 

vista à procura de outras alternativas de formas e métodos de avaliação, assumindo assim uma 

postura de maior autonomia e responsabilidade eventualmente conducentes a uma transformação dos 

processos de ensino-aprendizagem-avaliação de natureza claramente mais emancipatória. 

Por último, em termos de contributo para o desenvolvimento da investigação na sua relação com a 

qualidade no ensino superior, acreditamos que a construção de conhecimento sobre esta temática 

poderá promover reflexões e gerar efeitos nos processos de ensino-aprendizagem-avaliação. A opção 

de dar voz aos professores e aos estudantes sobre os processos de avaliação da aprendizagem vividos 

e desejados acrescentou a esta investigação a possibilidade de produzir, não apenas conhecimento 

sobre as situações, mas também uma reflexão prospetiva, e eventualmente útil, à introdução de 

mudanças nos modos de trabalho pedagógico no ensino superior. 
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A presente comunicação tem por base um estudo de caso realizado em duas unidades orgânicas da 

Universidade do Porto – FPCEUP e FEUP – sobre os Cursos de Mestrado Integrado em Psicologia e 

em Engenharia Informática e de Computação. 

Nesta investigação empírica, recolheram-se dados que pretendiam caraterizar os pontos positivos, os 

aspetos a melhorar e as mudanças ainda necessárias para que os estudantes sejam mais ativamente 

envolvidos no planeamento e na gestão das suas próprias aprendizagens e nos processos de avaliação 

dessas aprendizagens. Esta identificação das caraterísticas dos processos de avaliação é realizada a 

partir de uma análise de conteúdo da informação recolhida através de inquéritos, com perguntas semi-

estruturadas, a professores e estudantes envolvidos nesta investigação. 

Assim, nesta comunicação, pretende-se interpretar e discutir os resultados da análise de conteúdo, 

recorrendo, para isso, a alguns conceitos ilustrativos ou afirmações representativas dos respondentes. 

Estas afirmações são refletidas tendo em consideração os conceitos teóricos mobilizados por este 

estudo empírico e recorrendo a diversas referências bibliográficas que auxiliam na interpretação dos 

discursos dos respondentes. 

Em relação à avaliação, enquanto parte integrante dos processos de ensino-aprendizagem, e a partir 

dos resultados obtidos através da análise de conteúdo efetuada sobre as respostas às questões abertas 

do inquérito por questionário aplicado a professores e estudantes, procura-se agora realizar uma 

reflexão da qual emerjam com clareza os pontos fortes e as consequentes vantagens a procurar reter, 

assim como as áreas a melhorar e as mudanças necessárias para um envolvimento mais ativo dos 

estudantes. 

Isto significa que se privilegiou uma organização final da informação através daquelas três 

subcategorias, sendo que para cada uma são sempre abordadas duas componentes, que constituem as 

categorias que foram identificadas (na análise de conteúdo) relativas à avaliação: 

a) Processo e modalidades de avaliação – que corresponde aos esclarecimentos dos respondentes 

sobre as formas e os procedimentos que o processo de avaliação pode implicar; 

b) Técnicas e instrumentos de avaliação – que diz respeito às explicitações que os respondentes 

realizam sobre a adoção de diversos meios e métodos de avaliação. 

 

Pontos positivos da avaliação 
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a) Processo e modalidades de avaliação 

Uma análise dos processos e modalidades de avaliação, enunciados por professores e estudantes, 

permite constatar que a autoavaliação, com recurso às TIC praticada de forma «distribuída»1 ao longo 

do semestre, é reconhecida como um procedimento vantajoso para a melhoria da aprendizagem, no 

sentido em que «os mecanismos de autoavaliação permitem aos alunos ir ajustando o seu desempenho 

e com isso desenvolver as suas capacidades». A adoção desta modalidade de avaliação exigiu 

naturalmente que o professor transferisse, pelo menos em parte, o controle que habitualmente exercia 

em exclusivo para o estudante, com consequente aumento do protagonismo deste ao nível da 

regulação das suas próprias aprendizagens. Neste tipo de transição, é possível observar que, 

frequentemente, “o caráter da aprendizagem muda de uma aprendizagem reprodutiva para uma 

resolução de problemas de forma independente” (Nieweg, 2004, p. 206) o que parece fundamental 

para possibilitar que os estudantes possam desenvolver competências profissionais. De facto, 

“preparar os estudantes para a aprendizagem ao longo da vida implica necessariamente prepará-los 

para tarefas como realizar julgamentos complexos sobre o seu próprio trabalho e o dos outros e para a 

tomada de decisões nas circunstâncias incertas e imprevisíveis em que irão encontrar-se no futuro” (D. 

Boud & Falchikov, 2006, p. 402). 

Esta forma de avaliação surge então como determinante para os futuros contextos profissionais dos 

estudantes, no sentido em que “a autoavaliação é parte integrante de muitos sistemas de avaliação e 

tem sido defendida como um aspeto importante do comportamento pessoal em termos profissionais, 

por vários órgãos reguladores” (Colthart et al., 2008, p. 124). Porém, tendo em conta que por vezes a 

autoavaliação é atravessada por aspetos de subjetividade, será ainda necessário desenvolver mais 

conhecimento sobre “que formas de autoavaliação são úteis na determinação das necessidades de 

aprendizagem, e que impacto têm estas sobre as futuras atividades de aprendizagem” (ibidem, p. 142). 

Relativamente às indicações fornecidas exclusivamente pelos estudantes sobre os pontos 

considerados positivos nas modalidades de avaliação, a que recorrem os professores, surgem também 

referências às autoavaliações, mas sem classificação, e aos testes de recuperação. Estas referências 

revelam alguma receptividade face a procedimentos que se inserem no tipo de avaliação formativa, 

enquanto fator que pode contribuir para a melhoria da aprendizagem e, consequentemente, dos 

resultados da avaliação sumativa. Paralelamente, é muito apreciado o facto de a avaliação ser 

«distribuída», «equilibrada» e «adequada», assim como ser devidamente contextualizada no 

programa da UC, o que reflete, por um lado, a satisfação dos estudantes em relação à 

proporcionalidade entre os conteúdos abordados e a avaliação realizada e, por outro lado, a 

                                                      
1 A Universidade do Porto adotou o conceito de avaliação distribuída para designar avaliação contínua. Porém, 
ao longo dos discursos dos respondentes, o adjetivo distribuída é diversas vezes utilizado, subentendendo tanto a 
avaliação contínua como uma maior distribuição de momentos de avaliação ao longo da UC. 
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necessidade de lhes ser fornecida uma estrutura que enquadre teórica e compreensivelmente a 

avaliação praticada. 

 

b) Técnicas e instrumentos de avaliação 

Quanto às técnicas e aos instrumentos de avaliação, a maioria dos estudantes indica preferência por 

«mini-testes que obrigam o aluno a estar sempre atualizado com a matéria e não a deixar acumular ao 

longo do tempo» e que «permitem […] obter uma nota de frequência» (com questões de escolha 

múltipla e questões abertas), provas práticas e trabalhos de grupo. Nesta linha, outro ponto positivo 

muito representativo da opinião destes estudantes são os «auto-testes», os quais se configuram como 

testes que não são contabilizados para a classificação final e que têm como objetivo a facilitação da 

auto-regulação dos estudantes perante as suas próprias aprendizagens. 

Apesar de alguns estudantes referirem como aspeto positivo o exame final, alertam que se deve 

complementá-lo com provas orais, participação ativa, apresentações, relatórios e avaliação de 

desempenho individual feita pelo grupo. Assim, segundo estes estudantes, um processo de avaliação 

bem realizado deverá compreender a coexistência de «vários métodos de avaliação» possibilitando que 

a «avaliação da aprendizagem não [seja realizada] só através de exame». Ou seja, deve existir a 

«oportunidade de adquirir e mostrar que se assimilou as aprendizagens de outra forma». Esta situação, 

na perspetiva destes estudantes, proporciona vantagens significativas para os processos de ensino-

aprendizagem-avaliação, na medida em que promove sentido crítico, abertura a diferentes perspetivas, 

partilha de informação, entreajuda e a possibilidade de existirem melhores resultados. 

Sobre estes aspetos, é importante assinalar que, segundo Orsmond, Merry, & Reiling (2002), a 

utilização de exemplos pode ajudar na autoavaliação e, sobretudo, na avaliação entre pares. Na 

continuidade desta ideia, Sue & Amanda (2004) afirmam que “muitos também reconhecem os 

benefícios de uma avaliação entre pares para o seu próprio desenvolvimento como aprendentes” 

(idem, 2004:731). 

 

Aspetos a melhorar na avaliação 

a) Processo e modalidades de avaliação 

Quanto às áreas a melhorar, os professores identificam o aspeto rígido e desmotivador do 

«planeamento e do modelo de avaliação», referindo que é necessário «maior flexibilidade», «melhorar 

o processo de avaliação automático»2 e «simplificação do processo de avaliação». Nesta perspetiva, é 

                                                      
2 Esta designação é entendida pelos respondentes como uma avaliação realizada periodicamente, processada 
através da internet «e propícia à autoavaliação». 
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útil referir que comparando a avaliação tradicional e a avaliação com recurso às TIC, constatou-se que 

esta poderá “dar mais poder ao estudante, tornar o ensino eficiente e ajudar o instrutor a monitorar os 

progressos e a intervir quando necessário” (Barot & Barot, 2006, p. 57). Por outro lado, “simplesmente 

deixar os estudantes saberem que têm uma resposta errada não irá melhorar a sua aprendizagem. Dar 

feedback aos estudantes e voltar a ensinar-lhes conceitos em relação aos quais tiveram dificuldades 

durante a avaliação irá melhorar a aprendizagem.” (Bakula, 2010, p. 39). Neste sentido, este autor 

sugere mesmo que os professores devem usar os resultados da avaliação formativa para mudar a sua 

forma de ensinar no sentido de responderem melhor às dificuldades evidenciadas pelos seus 

estudantes, o que parece especialmente relevante sobretudo considerando que a “aprendizagem eficaz 

pode [mesmo] ser dificultada por tarefas de avaliação que focalizam a atenção dos alunos em notas e 

classificações ou em pensamento reprodutivo” (D. a. A. Boud, 2010, p. 2). 

Professores e estudantes entendem que é necessário «uma melhor aferição das competências 

adquiridas pelos alunos, nomeadamente ao nível do trabalho em grupo» e individualmente. Sobre esta 

situação, convém referir a hipótese de se poder recorrer ao anonimato, apesar de na literatura sobre a 

avaliação da aprendizagem no ensino superior este não ser um tema muito abordado nem isento de 

controvérsia, uma vez que existe mesmo quem defenda que este tipo de procedimento poderá 

constituir uma oportunidade para aumentar o rigor com que se efetua a avaliação sumativa (Brennan, 

2008). Segundo este autor, será necessário desenvolver mais pesquisa acerca das “implicações 

pedagógicas do anonimato na avaliação de estudantes universitários […nomeadamente em relação a] 

feedback, avaliação autêntica e curriculum escondido” (idem, 2008:51). 

Outro aspeto que se deverá ter em consideração, no sentido de promover aquela melhoria proposta por 

professores e estudantes, é o valor da avaliação entre pares em trabalhos de grupo, cujo contributo 

melhora as experiências de aprendizagem e cujo feedback permite que os estudantes saibam mais 

sobre a sua própria eficácia num contexto de grupo (Johnston & Miles, 2004). Contudo, é importante 

referir que na adoção deste tipo de procedimentos “uma mudança de abordagem tanto para a avaliação 

individual como em grupo, através do desenvolvimento de modos de avaliação mais inovadores e 

métodos que incluam a avaliação de pares, deve ser apenas parte de uma ampla mudança na 

abordagem do ensino e aprendizagem” (Knight, 2004, p. 75). Além disso, importa ainda admitir a 

possibilidade de se poder enriquecer (ou aumentar a eficácia) este tipo de procedimentos alargando o 

protagonismo da avaliação a todos os parceiros envolvidos no processo de ensino-aprendizagem e 

organizando a avaliação para que os estudantes aprendam durante todo o processo, conforme foi já 

demonstrado num contexto de aprendizagem baseada em projetos: “com autoavaliação, avaliação por 

pares e avaliação pelo supervisor/moderador […] há uma triangulação que produz uma avaliação de 

360 graus adequada para proporcionar justiça a qualquer estudante dadas as diferenças individuais” 

(McDonald, 2008, p. 26). 
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Exclusivamente na perspetiva dos estudantes são ainda apontados diversos aspetos a melhorar na 

avaliação. Essencialmente, estes salientam, de forma significativa, que seria necessário adotar um 

processo de avaliação mais contínuo, uma «avaliação distribuída», porque consideram que «cada vez 

que um aluno efetua uma prova, a taxa de erro é muito pequena», no sentido em que a possibilidade 

de errar é muito restrita no caso de uma avaliação concentrada apenas numa prova final. É referido que 

seria desejável uma mais adequada preparação e organização, maior rigor na definição dos métodos, 

flexibilidade e feedback constante como partes integrantes do processo de avaliação. Ao mesmo 

tempo, é proposto existir mais avaliação distribuída, facultativa e contínua, melhor proporcionalidade 

matéria-avaliação, reduzir discrepâncias entre professores e inclusão da componente prática na 

avaliação final. Em síntese, este conjunto de sugestões de melhoria parece evidenciar que os 

estudantes sentem uma grande necessidade de que as formas e os procedimentos de avaliação sejam 

aperfeiçoados no sentido de lhes garantirem maior clareza e equidade, assim como de lhes 

proporcionarem um acompanhamento permanente, tendo em consideração que pretendem «perceber 

melhor o que fizemos bem ou não». 

Além disso, constitui um interessante desafio para que os professores procurem desenvolver uma 

melhor coordenação ao nível dos diferentes critérios de avaliação que utilizam, assim como uma 

melhor articulação entre conteúdos, práticas e avaliação. Contudo, deve-se ter presente que esta 

situação poderá não ser facilmente conseguida, dado que muitas vezes as atitudes dos professores em 

relação à avaliação são inerentemente negativas e, em particular, quando não estão ainda muito 

familiarizados com ela (Cole & De Maio, 2009). Este alerta torna-se ainda mais pertinente sabendo 

que o “apoio do corpo docente é necessário para o sucesso e funcionamento da avaliação, sendo a 

compreensão do corpo docente sobre a avaliação um importante precursor para [esse] apoio” (ibidem 

2009, p. 306). 

Por outro lado, aquelas sugestões poderão também revelar alguma dificuldade dos próprios estudantes 

em compreender o processo e as regras da avaliação o que pode vir a ter algumas consequências 

indesejáveis (ou negativas) como falta de adesão e mesmo resistência. Como reforço deste ponto de 

vista, sabe-se que 

“os estudantes precisam compreender os processos de avaliação para ter sucesso no ensino 

superior. No entanto, pesquisas recentes têm identificado o quão difícil é para os estudantes 

integrarem-se na cultura de avaliação das suas disciplinas, com o reconhecimento de que o 

fornecimento de critérios escritos e indicadores de classificação não é suficiente para tornar 

este "conhecimento tácito” transparente para os estudantes novatos” (Sue & Amanda, 2004, 

p. 721). 
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Tal situação requer um grande cuidado no sentido de ajudar os estudantes, sobretudo os mais novos, a 

ultrapassarem estas dificuldades providenciando-lhes todo o suporte que for necessário em relação à 

apreensão das características da avaliação e à adesão face aos respetivos procedimentos. 

 

b) Técnicas e instrumentos de avaliação 

Em termos de técnicas e instrumentos de avaliação, constata-se nos estudantes desagrado por: (1) 

existirem procedimentos meramente focados numa orientação sumativa (o que foi designado por 

«exames finais») sendo proposta a sua substituição por testes ou frequências distribuídas; (2) 

avaliações centradas na «memorização», sendo sugerida a inclusão de formulários nos instrumentos de 

avaliação; (3) instrumentos que «não avaliam o raciocínio» (nomeadamente questões de escolha 

múltipla ou fechadas), sendo preferível recorrerem a trabalhos práticos ou reflexões para que possam 

demonstrar o que aprenderam. 

Face aos dois primeiros pontos, observa-se uma certa tendência dos estudantes para serem bastante 

críticos em relação às opções mais clássicas que caracterizam a avaliação sumativa: verificação dos 

resultados de aprendizagem apenas através de um teste final e insistência sobre a reprodução de 

discursos e comportamentos previamente memorizados ou aprendidos. Deste modo, será possível 

pensar-se, ou mesmo admitir-se, que poderão vir a ter uma atitude mais favorável face à avaliação 

desde que se introduzam técnicas e instrumentos de avaliação com um cariz essencialmente formativo 

e que venham acrescentar mais contributos aos processos de ensino-aprendizagem. Assim, para 

garantir que a avaliação faz parte do processo de aprendizagem 

“os métodos de avaliação devem ser focados na evidência de desempenho ao invés da 

capacidade de regurgitar informações. Inevitavelmente, isto significa uma menor 

concentração em avaliações escritas tradicionais (…), e uma maior ênfase em instrumentos de 

avaliação que não medem apenas a recordação de fatos, mas também as capacidades dos 

estudantes para utilizar o material que aprenderam em situações ao vivo” (Brown, 2004, p. 

82). 

 

Analogamente, em relação ao terceiro ponto, verifica-se alguma insatisfação da parte destes estudantes 

relativamente a instrumentos de avaliação que se baseiam na utilização de questões de escolha 

múltipla ou fechadas, alegando-se que deveriam ser substituídos por trabalhos práticos ou reflexões 

para que possam demonstrar o que aprenderam, perspetiva que encontra alguma sustentação na 

literatura (Edwards & Bruce, 2004). Contudo, este aspeto é algo controverso, uma vez que também há 

autores que defendem o oposto, isto é, que as questões de escolha múltipla podem contribuir para 

melhorar a aprendizagem, desenvolvendo a auto-regulação e a autonomia do estudante, o que poderá 
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ser alcançado não tanto através de uma melhor construção dos testes mas sobretudo da manipulação 

do contexto da sua utilização, envolvendo os estudantes na construção das questões, ligando-as com 

objetivos pedagógicos claros (como por exemplo, o desenvolvimento da auto-regulação dos 

estudantes) e implementando-as com feedback eficaz3 (Nicol, 2007). 

 

Mudanças para um maior envolvimento ativo na avaliação 

a) Processo e modalidades de avaliação 

Em termos de processo e modalidades de avaliação, os professores sugerem que seria importante 

«tentar envolver os alunos na própria docência ativa», contando para a avaliação. Esta perspetiva 

evidencia uma recetividade favorável dos professores a um maior protagonismo dos estudantes, o que 

poderá constituir um fator facilitador para a introdução de metodologias de ensino mais compatíveis 

com a aprendizagem ativa e que contribuam também para uma maior responsabilização dos estudantes 

face à própria avaliação das suas aprendizagens. É aliás interessante lembrar, a este propósito, que “o 

exercício sistemático, gradual de envolver os estudantes na conceção e utilização de critérios de 

avaliação, aplicando um sistema de classificação, gerando feedback e sendo avaliados sobre a 

qualidade da classificação dos seus pares, parece ter uma série de efeitos benéficos sobre os 

estudantes” (Sue & Amanda, 2004, p. 731). 

Professores e estudantes, com perspetivas algo semelhantes, referem que se deveriam realizar 

«avaliações mais frequentes» e com fases intermédias o que permite admitir uma certa motivação para 

utilizar a avaliação, ainda que sumativa, numa modalidade mais distribuída e com alguma perspetiva 

de aproveitamento dos efeitos potencialmente formativos para melhorar a aprendizagem. Esta posição, 

que coloca a avaliação frequente como um precioso auxiliar do processo de ensino-aprendizagem, é 

aliás sustentada por vários autores, argumentando por exemplo que “quando a avaliação é regular e 

contínua, o ensino pode adaptar-se para ajudar os estudantes a desenvolverem uma compreensão mais 

profunda e a participarem ativamente na sua própria aprendizagem” (Crumrine & Demers, 2007, p. 

68). 

Já as propostas formuladas unicamente pelos estudantes em relação a este ponto (mudanças no 

processo e nas modalidades de avaliação para um maior envolvimento ativo destes) são bastante 

diversificadas e incidem sobretudo nos seguintes aspetos, a saber:  

                                                      
3 Sete princípios para uma boa prática de feedback: (1)ajuda a clarificar o que é um bom desempenho (objetivos, 
critérios, normas); (2)facilita o desenvolvimento da autoavaliação e reflexão na aprendizagem; (3)proporciona 
informação de alta qualidade para os estudantes sobre a sua aprendizagem; (4)encoraja o diálogo com o 
professor e com os pares acerca da aprendizagem; (5)encoraja crenças motivacionais positivas e autoestima; (6) 
fornece oportunidades para reduzir a diferença entre desempenho atual e desejado; (7) fornece informação aos 
professores que pode ser usada para ajudar a ajustar o ensino (Nicol, 2007, p. 55). 
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(1) É atribuída bastante importância à «autoavaliação», como anteriormente referido, mas aqui 

enquanto forma de avaliação que está relacionada com a possibilidade de se gerar um maior 

envolvimento ativo dos estudantes, subentendendo que estes «têm de ser capazes de se autoavaliar». 

Esta perspetiva constitui uma abordagem há bastante tempo presente na literatura desta área. Assim, 

por exemplo, há mais de duas décadas que se defende que os objetivos devem ser claramente 

comunicados aos estudantes e que eles só podem aprender se forem capazes de se avaliar a eles 

próprios em relação a esses objetivos, características que podem ser vistas como fundamentais em 

qualquer abordagem construtivista da aprendizagem (Sadler, 1989).  

(2) Sugere-se incluir a participação dos estudantes no planeamento da avaliação4. Apesar de se 

reconhecer algum risco nesta abordagem, no sentido em que o conhecimento dos objetivos e critérios 

de avaliação pode ser algo prejudicial por focalizar excessivamente os estudantes na avaliação, 

estimulando uma aprendizagem mais superficial e reforçando uma atitude marcadamente mais 

instrumentalista (Torrance, 2007), ela também pode ser vista como benéfica para o envolvimento ativo 

dos estudantes. Neste sentido, por exemplo, argumenta-se que “a compreensão dos objetivos de 

aprendizagem e a prática com tais avaliações permite que os estudantes se tornem parceiros na 

interpretação dos resultados da avaliação e no brainstorming sobre como reagir quando os resultados 

mostram que os estudantes fazem um grande esforço na sala de aula para dominar determinadas 

normas” (Stiggins & DuFour, 2009, p. 634). Aliás, existe um trabalho interessante em que se 

desenvolve um enquadramento de abordagens para partilhar conhecimento significativo sobre normas 

de avaliação com os diversos intervenientes da comunidade académica, e em particular com os 

estudantes, no qual se incluem sugestões sobre como as comunidades de prática podem ser cultivadas 

para permitir que os estudantes participem plenamente em todas as atividades de avaliação 

(O'Donovan, Price, & Rust, 2008).  

(3) Alguns estudantes propõem também reduzir os elementos de avaliação, o que aparentemente surge 

em contradição com a sugestão previamente apresentada que defendia avaliações mais frequentes e 

com fases intermédias. No entanto, esta divergência de opiniões não tem que ser vista forçosamente 

como uma oposição de pontos de vista, podendo simplesmente traduzir a diversidade de situações 

vividas no terreno, o que poderá explicar-se (ou compreender-se) pelo facto destas representações 

serem relativas a diversas unidades curriculares de dois cursos distintos que estão inseridos em duas 

unidades orgânicas diferentes na Universidade do Porto. 

                                                      
4 Além disso e dada a ligação entre a avaliação e a aprendizagem, ao “serem participantes ativos no seu processo 
de aprendizagem, os estudantes têm a oportunidade de refletir sobre o seu desenvolvimento, crescimento e 
progresso ao longo do tempo” (Ya-huei & Hung-Chang, 2008, p. 132) 
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(4) É sugerido permitir-se que os estudantes possam trazer casos para a aula e que possam optar entre 

uma avaliação contínua ou final5, o que reforça o carácter de envolvimento ativo com que os 

estudantes se propõem participar no planeamento não só das suas aprendizagens mas também da 

própria avaliação dessas aprendizagens. A este propósito, é importante referir a sugestão de diminuir a 

dependência da memorização, o que surge em consonância com a crítica que alguns estudantes 

dirigiram às avaliações centradas na memorização. Este posicionamento dos estudantes mostra já um 

certo distanciamento em relação a uma avaliação de tipo sumativo ainda muito ligada a uma 

aprendizagem de cariz comportamentalista e a um MTP transmissivo, como era característico no 

ensino superior mais tradicional. No mesmo sentido, sugerem ainda que se deve dinamizar os 

estudantes e estimular a aprendizagem (por exemplo, com um trabalho prático ao longo do semestre), 

o que constitui um desafio para os docentes relativamente à “sua capacidade de despertar a curiosidade 

e de fazer com que o ambiente de aprendizagem seja tanto estimulante como agradável, ajudando a 

promover o interesse pelos tópicos (ou: temas), o que pode também conduzir a mudanças nos 

resultados de aprendizagem” (Edwards & Bruce, 2004, p. 155). Este distanciamento relativamente a 

uma avaliação de tipo sumativo é justificada por estes estudantes defendendo que 

«o sucesso na UC depende, em grande parte, da memorização, talvez compreensivelmente. 
Isto leva a que a preparação para o exame se baseie na leitura repetida da matéria que 
geralmente não pode significativamente preceder à data da realização da prova, sob pena de 
esquecer os conteúdos a memorizar- Encontrar uma forma de dinamizar os alunos através de 
um trabalho prático a decorrer ao longo do semestre poderia levar ao aumento de interesse 
pela UC. No mínimo estimularia a aprendizagem das matérias atempadamente» 

 

a) Técnicas e instrumentos de avaliação 

Quanto às técnicas e aos instrumentos de avaliação6, os estudantes fazem sugestões que apontam para 

menos exames finais e revelam desagrado por situações com poucos mini-testes. Desse modo, 

preferem «mais avaliação distribuída» com mini-testes, frequências e trabalhos de grupo na aula, mas 

também referem alternativas como «desenvolver trabalhos que evoquem a originalidade e autonomia 

dos alunos (e.g. trabalhos onde o aluno deva cruzar conhecimentos adquiridos na UC com alguma 

temática à sua escolha)», de forma a promover uma aprendizagem contínua e auxiliada que possibilite 

melhores desempenhos, inclusive no exame final. De facto, em reforço destas propostas dos 

estudantes, também a literatura nesta área tem vindo já há algum tempo a produzir importantes 
                                                      
5 Este testemunho dos estudantes implica que se considere a possibilidade de alguns deles preferirem ainda assim 
uma avaliação final, apesar de existirem tantas perspetivas teóricas e empíricas a defenderem as vantagens de 
uma avaliação contínua. Este é aliás um alerta que vai no sentido de admitir que nunca se deverá desprezar a 
opinião dos estudantes sobre algo que lhes diz também respeito enquanto intervenientes diretamente implicados 
e, por isso mesmo, necessariamente interessados. (FAZ LEMBRAR O TÍTULO “NADA SOBRE NÓS SEM 
NÓS!”/RSN) 
6 É interessante constatar que relativamente a este ponto - técnicas e instrumentos de avaliação - só existem 
depoimentos dos estudantes; os professores apenas apresentam apreciações positivas e sugestões de mudança em 
relação ao processo e às modalidades de avaliação. 
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sugestões de mudança. Assim, por exemplo, em vez de se continuar a excessiva utilização de exames 

limitados no tempo, ensaios e relatórios, pode-se considerar o uso de portfólios, exercícios práticos, 

posters, bibliografias anotadas, comentários reflexivos, relatos de incidentes críticos, revisões, role-

plays, estudos de caso e muitos outros…(Brown & Knight, 1994). Já há cerca de uma década se 

argumentava também que os testes tradicionais deviam ser complementados por uma avaliação no 

contexto de trabalho, com tarefas complexas e com forte interação, de forma a permitir uma análise 

em termos de teoria social da aprendizagem, ainda que de forma adaptada às possibilidades da 

academia, o que implicaria dois tipos de ações dos professores: planear/animar a aprendizagem e 

avaliar desempenhos complexos (Black, 2001). Contudo, pode-se também compreender as críticas dos 

estudantes neste ponto, porque “embora muitos professores sejam criativos no planeamento de 

atividades de aprendizagem, esquecem-se de ser criativos na sua avaliação da aprendizagem” 

(Corcoran, Dershimer, & Tichenor, 2004, p. 215). Naturalmente, nessa procura de métodos 

alternativos, também é necessário ter em consideração que os vários métodos de avaliação têm prós e 

contras, como por exemplo, 

“os testes padronizados podem ser vistos como eficientes e [passíveis de] um trabalho menos 

intensivo para coletar dados sobre os resultados de aprendizagem dos estudantes (SLO), mas 

têm falta de informação contextual. Entrevistas de saída e trabalhos coletados dos pontos 

cruciais dos cursos podem fornecer o contexto em termos de conhecimento dos SLO, mas não 

oferecem informações sobre o desenvolvimento desse conhecimento. Os portfólios podem 

fornecer informações sobre o desenvolvimento do conhecimento dos SLO, mas podem muitas 

vezes representar o ‘melhor’ trabalho dos estudantes e assim originar viés” (Cole & De Maio, 

2009, p. 294). 

 

Os estudantes propõem também a adoção de «questionários surpresa, o que obrigará os alunos a 

estudar ativamente e a manter a matéria em dia», o que constitui um claro apelo a uma avaliação 

contínua (conforme já referido em outros pontos) como forma de estimular e apoiar um estudo mais 

regular. 

Finalmente, sugerem ainda que «um maior diálogo entre professores e alunos poderia ajudar na 

procura conjunta de métodos mais diversificados (não se confinando apenas a um trabalho de grupo e 

a um exame final)». Resta acrescentar sobre este ponto que, se por um lado essa coparticipação parece 

claramente enriquecedora para gerar um maior envolvimento ativo, por outro lado deve-se ter em 

atenção que se trata de uma alteração que poderá implicar mudanças assimétricas de poder entre 

professores e estudantes, o que só poderá ser gradualmente possível com mudanças de perceções e de 

ações tomadas por ambos (Yee Fan Tang, 2008), esperando que o diálogo sugerido possa contribuir 

para esta mudança na cultura de avaliação. 
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Conclusões 

Apesar de ser evidente uma apreciação positiva sobre a avaliação distribuída, ou seja contínua, tanto 

por professores como por estudantes, os dados indicam que existem unidades curriculares em que essa 

modalidade ainda deve ser introduzida e/ou intensificada. 

Outro aspeto evidenciado é uma certa orientação favorável relativamente à avaliação formativa, sendo 

mesmo desejável, para a maioria dos inquiridos, incrementar a sua utilização e explorar mais as 

vantagens decorrentes das suas possíveis interligações com a avaliação sumativa, nomeadamente para 

o desenvolvimento de melhores processos e resultados de aprendizagem para os estudantes. 

Finalmente, estes revelam uma atitude de abertura para participarem (pro)ativamente numa interação 

com os professores com vista à procura de outras alternativas de formas e métodos de avaliação, 

assumindo assim uma postura de desejo de uma maior autonomia e responsabilidade, atitudes que 

consideramos serem eventualmente conducentes a uma transformação dos processos de ensino-

aprendizagem-avaliação de natureza claramente mais emancipatória. 

Por último, em termos de contributo para o desenvolvimento da investigação e da qualidade no ensino 

superior, acreditamos que este estudo permite conhecer, por um lado, o que está a ocorrer no ensino-

aprendizagem-avaliação e, por outro, as vantagens de recorrer a uma metodologia que, articulando 

diversas técnicas de recolha e análise de dados, produz diferentes e complementares formas de 

interpretação do real e de efeitos nesse real. 

Estas diferentes e complementares formas de interpretação do real e de eventuais efeitos no real são 

construídas através da análise documental das fichas das unidades curriculares em estudo, entrevistas a 

um perito de Bolonha e a diretores dos cursos, inquéritos por questionário a professores e estudantes 

que implementam os processos de ensino – aprendizagem - avaliação em investigação. 

Assim, a partir desta multiplicidade de metodologias, foi possível obter um vasto conjunto de dados 

que foram tratados quantitativa (através da análise por SPSS) e qualitativamente (por via da análise de 

conteúdo), e que traduzem as opiniões sobre o vivido e o desejado por diversos atores do sistema de 

ensino superior. 

Além disso, a opção de dar voz aos atores, incluindo neste estudo uma caraterização dos processos de 

avaliação da aprendizagem vividos e desejados pelos professores e estudantes acrescentou a esta 

investigação a possibilidade de produzir, não apenas uma análise retrospetiva e crítica, mas também 

uma análise prospetiva e exploratória, a partir das quais puderam emergir reflexões, eventualmente 

úteis numa perspetiva de mudança evolutiva e, a considerar para o incremento da qualidade no ensino 

superior. 
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Por fim, salienta-se também a importância de deslocalizar o dispositivo metodológico desta 

investigação, de um ponto de vista epistemológico, de uma perspetiva positivista, procurando passar 

de uma investigação sobre os sujeitos para uma pesquisa orientada por uma abordagem dialética com 

os atores.  

Neste sentido, promoveu-se, tanto uma implicação implícita do próprio investigador (utilizando a sua 

experiência como professor-ator neste sistema de ensino superior para a interpretação dos dados) 

como uma construção de conhecimento numa perspetiva sócio-construtivista (a par com os diversos 

atores envolvidos na planificação e prossecução dos processos de ensino-aprendizagem-avaliação), 

procurando-se assim enriquecer esta investigação e, simultaneamente contribuir para a melhoria da 

qualidade da educação em contexto universitário. 
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