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Mudanças na avaliação
das aprendizagens dos alunos
Avaliação formativa como chave para mudar prá-
ticas/o acesso ao superior como travão à mudança
Os artigos que se seguem tratam do papel da

avaliação no processo de aprendizagem dos

alunos, considerando que a avaliação para as

aprendizagens fornece orientações ao professor

para organizar o seu ensino de modo que todos e
cada um dos seus alunos progridam. Trata-se de

uma avaliação continuada de caráter formativo
e regulador. Uma outra vertente da avaliação

é a avaliação das aprendizagens, de caráter
sumativo, que se destina a atribuir uma classi-

ficação. Sendo a avaliação contínua fundamen-

tal, levantam-se questões várias, como, entre
outras, a sua conciliação com as exigências do
sistema, as competências exigidas e o acesso ao
ensino superior, a relação ou a contradição entre
avaliar e aprender, etc. É sobre estas questões e o
intenso debate que suscitam que escrevem Pedro
Lourtie, Leonor Santos e Gisélia Piteira.

As competências no acesso ao Ensino Superior



Pedro Lourtie
* E hoje claro que o sistema de aces-
so ao ensino superior precisa de ser
mudado. Sobre o que não há con-
senso é como fazê-10. Nas audições
realizadas no Conselho Nacional de

Educação houve críticas ao atual
sistema, pelos efeitos nefastos na via
científico-humanística do ensino
secundário, a via real para o ensino

superior, mas também por obrigar
os alunos dos cursos profissionais a
exames de matérias que não cursa-
ram, para se poderem candidatar.

Há um acordo alargado sobre a

objetivo de aumentar a população
com qualificações superiores, o que
implica aumentar o número de jovens
que acede ao ensino superior. Como a
maioria dos que terminam os cursos
científico-humanísticos já se can-
didata ao ensino superior, o cresci-
mento do número de candidatos terá
de vir dos cursos profissionais, que
representam quase metade dos alunos
do ensino secundário, e dos artísticos

especializados, que são poucos.
A diminuição do número de jo-

vens em idade de se candidatarem ao
ensino superior e o atual sistema de
acesso levam à existência de cursos

com poucos candidatos, que lutam
pela sobrevivência, apesar de outros
continuarem a ter muitos candidatos
e com notas elevadas. Por uma razão
ou por outra, muitas instituições
encontram razões para recear que
as mudanças do sistema de acesso as

prejudiquem. Também os pais e os

alunos dos cursos científico-huma-
nísticos receiam que a abertura aos

cursos profissionais reduza as suas

hipóteses de ingressar no curso que
querem.

A discussão sobre alternativas aos

exames do secundário não é fácil.

Primeiro, porque há uma ideia muito
enraizada de que os exames permitem
avaliar a "qualidade" dos candidatos.

Segundo, porque os exames são um
instrumento de avaliação que é imune
a cunhas. Se a segunda é verdadeira, a

primeira não o é, dado que há compe-
tências importantes para o percurso
no ensino superior que não são

avaliadas por exames, para além de

que o desempenho escolar, incluindo
nos exames, é influenciado por fatores

como a origem social dos alunos.

FALAR DE COMPETÉNCiAS não é

sempre popular, porque a palavra
era usada em formação profissional
para competências operativas de

tarefas de baixo nível intelectual.
Atualmente a crítica vem sobre-
tudo de quem considera que só o
conhecimento é importante e que o
resto é irrelevante.

Mas as competências têm feito o
seu caminho, englobando conheci-
mentos, capacidades e atitudes. Os

objetivos de aprendizagem do quadro
de qualificações aprovado em 2005
no âmbito do Processo de Bolo-
nha baseia-se em competências e

constam da legislação nacional sobre
Graus e Diplomas de 2006. Nesse

mesmo ano, o Conselho da União Eu-
ropeia aprovou uma recomendação
sobre competências essenciais para
todos, revista no ano passado.

Na mesma linha estão o Perfil
dos Alunos à Saída da Escolaridade

Obrigatória, aprovado em 2017, e o

quadro da OCDE para a educação de

2030. 0 Perfil define 10 competências
essenciais: Linguagens e Textos; De-
senvolvimento Pessoal e Autonomia;
Informação e Comunicação; Bem-
-Estar, Saúde e Ambiente; Raciocínio
e Resolução de Problemas; Sensibili-
dade Estética e Artística; Pensamento
Crítico e Pensamento Criativo; Saber

Científico, Técnico e Tecnológico;
Relacionamento Interpessoal; e Cons-
ciência e Domínio do Corpo.

Para atingir estas competências
é necessário valorizá-las na orga-
nização dos processos de ensino -
-aprendizagem e de avaliação do
ensino secundário. A coerência entre
objetivos de aprendizagem, processos
de ensino-aprendizagem e avali-

ação designa-se por alinhamento
construtivo. Sem alinhamento, como
a maioria dos alunos orienta os seus

esforços para obter os melhores resul-
tados nas avaliações, os objetivos não
são atingidos. Enquanto as atívidades
de ensino-aprendizagem que não
contribuem para preparar para a ava-
liação são sentidas como irrelevantes
ou de interesse duvidoso.
OS ATUAIS EXAMES dos cursos
científico-humanísticos e o Perfil
estão claramente desalinhados.
Embora a avaliação dos alunos se
não limite aos exames, também é

interna, para conseguir que o Perfil
seja atingido a avaliação tem de ser

repensada, substituindo ou redu-
zindo o peso de exames como os
atuais no acesso ao ensino superior.

Se acreditássemos que os exames
avaliam o que é mais importante para
o sucesso no ensino superior, tería-

mos um problema de difícil solução.
No entanto, vários estudos apontam
para que a nota do ensino secundá-
rio, que incorpora a nota interna, é

um melhor preditor do sucesso no
ensino superior.

Há três décadas, foi introduzida
uma entrevista no acesso aos cursos
de Medicina porque se considerava

que os alunos entravam com muito
boas notas, mas muitas vezes com
um défice de competências, designa-
damente relacionais. As entrevistas
acabaram, seja porque davam muito
trabalho, seja pelas críticas de que
eram permeáveis a cunhas. Mesmo
sem cunhas, as competências que se

pretendia valorizar não eram desen-
volvidas na generalidade das escolas
secundárias e quem vivia num ambi-
ente culturalmente mais estimulante
estava em vantagem, pela desenvol-
tura demonstrada ou simplesmente
pela identificação empática do júri.

A minha experiência no Conselho

Pedagógico do Instituto Superior
Técnico (IST) , escola onde chegam
alunos com notas elevadas, diz que
uma das dificuldades dos novos
alunos é a de lidar com a autonomia,
que requer capacidade de gerir o

tempo e o srress, e as competências
de expressão oral e escrita.

As alterações ao acesso ao ensino

superior têm de ser introduzidas
de forma progressiva, evitando
desestabilizar o sistema, e devem
ser implementadas em paralelo com
as mudanças no ensino secundário,
tendo em vista o Perfil dos Alunos à
Saída da Escolaridade Obrigatória.
Por outro lado, há outros graus de
liberdade possíveis, considerando

que o processo de acesso não tem de
se concentrar em poucas semanas no
final do ano letivo e que pode, como
noutros países, começar muito antes,
criando oportunidades para formas
diferentes de avaliação, .is
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Vários estudos apontam
para que a nota do



ensino secundário,
que incorpora a nota
interna, é um melhor
preditor (do que os

exames) do sucesso
no ensino superior


