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Resumo A dissertação apresentada, elaborada no âmbito do curso de 

Mestrado em Informação e Sistemas Empresariais, lecionado pelo 
Instituto Superior Técnico (IST) e Universidade Aberta (UA) tem 
como objetivo apresentar o estudo relativamente à real perceção 
das implicações das práticas da revisão por pares no 
desenvolvimento da aprendizagem, com ênfase ao nível da 
compreensão da perceção dos alunos antes e após a sua 
realização. 

A revisão por pares é claramente uma mais-valia para a educação, 
mas a prática tem sido restrita no ensino superior, sendo que a 
existência de investigação nesta área é limitada.  

Neste estudo foram aprofundadas as perceções dos estudantes 
universitários antes e depois de efetuarem a revisão por pares em 
três disciplinas do ensino superior lecionadas no IST (AOSI e SISE 
do MISE e OGFI do MEIC). Antes da participação da revisão por 
pares, os alunos tinham boas expectativas relativamente ao 
processo. Os alunos relataram níveis de uma boa satisfação e 
perceção relativas à revisão por pares e a perceção favorável na 
melhoria da sua aprendizagem e do sentido crítico e pedagógico. 

Após a prática, foi constatada que a perceção favorável se 
manteve. Ainda, com base nos dados recolhidos da pesquisa e na 
perceção dos alunos são também apresentados os benefícios e 
desvantagens da prática da revisão por pares. 

  

  

Palavras-chave Revisão por pares, revisão por pares no ensino superior 
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Abstract The presented thesis, elaborated in the Information Systems and 
Business Systems Masters, taught by Instituto Superior Técnico (IST) 
and Open University (UA), aims to present the study regarding the real 
perception of the implications of peer review practices in the learning 
development, with emphasis on the level of understanding of students' 
perception before and after peer review realization. 

Peer review is clearly an asset for education, but practice has been 
restricted in higher education, and research in this area is limited. 

This study deepened the perceptions of college students before and 
after performing peer review on three higher education subjects taught 
at IST (AOSI and SISE from MISE and OGFI from MEIC). Prior to 
participating in the peer review, students had good expectations of the 
process. Students reported levels of good satisfaction and perception 
related to peer review and favourable perception in improving their 
learning and critical and pedagogical sense. 

After the practice, it was found that the favourable perception 
remained. In addition, based on the data collected from the research 
and the students' perception, the benefits and disadvantages of peer 
review practice are also presented.  

  

Keywords Peer assessment, peer review, peer assessment on higher 
education, peer assessment among students 
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1 Introdução 

Este capítulo servirá de introdução ao tema da dissertação, estando dividido em cinco subcapítulos 

onde se fará um breve enquadramento da situação da revisão por pares no ensino superior e onde se 

focará o objetivo do estudo proposto. 

1.1 Enquadramento 

Com as exigências da rápida evolução da tecnologia e a massiva aceitação da Internet, é desejável 

que se estenda a sua utilização em prol da educação e do ensino. Constata-se, no entanto, que com a 

adoção da tecnologia associada ao ensino, não serão resolvidos ou solucionados todos os problemas 

conhecidos ao nível do mesmo. Existem inclusivamente vários debates do papel que o ensino a 

distância deverá compreender na educação atual (Carnevale, 2001, Carr, 2001, Back, Haynes, Smith, 

2007). 

Por outro lado, o fenómeno referente aos MOOCs (cursos abertos on-line em massa) poderá ajudar 

os decisores das instituições de ensino a obterem uma melhor compreensão do potencial e das 

tendências da utilização da tecnologia e das comunicações potenciadas pela internet, para uma maior 

abertura no ensino superior a estas metodologias e para as implicações que possam advir para as suas 

instituições, adotando ou não este conceito (Yuan, Powell, 2013). Os fenómenos dos MOOCs são 

descritos, colocando-os no contexto mais amplo da educação, aprendizagem a distância e nas 

mudanças que estão a ocorrer atualmente no ensino superior num momento de globalização da 

educação e com orçamentos mais reduzidos (Yuan,  Powell, 2013). 

Nesta realidade os professores precisam de se adaptar e alinhar com as questões fundamentais de 

ensino, aprendizagem e avaliação em espaços não tradicionais. Essas questões incluem conceitos 

como validade e confiabilidade de avaliação em ambientes on-line em relação a servir os objetivos 

pretendidos, bem como compreender como a avaliação formativa funciona dentro da aprendizagem 

a distância (Gikandi, Morrow, Davis, 2011). 

Assim a abertura do ensino a distância de forma estratégica no ensino superior é uma realidade 

atual e sê-lo-á mais no futuro (Larreamendy-Joerns, Leinhardt, 2006), com todo o frenesim que existe 

sobre este tema, concorrência, globalização e necessidade de redução de custos, um dos novos 

desafios que se irão impor com a massificação desta nova metodologia é a avaliação dos trabalhos 

dos alunos com respostas abertas, que esbarram na capacidade do professor em avaliar cada um dos 

trabalhos em larga escala (Glance, Forsey, Riley, 2013).  
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1.2 Motivação 

A aplicação da avaliação por pares no ensino tem sido amplamente pesquisada. No entanto, muitos 

estudos não se focaram na aplicação da avaliação no contexto do ensino a distância. Houve estudos 

publicados com relevância na área, nomeadamente Zhu (1995) realizou um estudo com estudantes 

numa universidade dos EUA. No estudo foi adotado um método professor-aluno-conferência no qual 

o professor contata os alunos em grupos para discutir estratégias para obter a avaliação efetiva do 

par. Embora esta pesquisa não tenha sido realizada no contexto do ensino a distância teve influência 

em estudos subsequentes no contexto do ensino. 

Outro estudo tido também em conta foi o de Hu (2005), que realizou um estudo de pesquisa 

empírica de avaliação por pares. O estudo teve 3 anos de duração de pesquisa incidindo no método 

de treino mais eficaz para que os estudantes pudessem tirar partido do resultado obtido da avaliação 

do par. Os estudantes alvo realizaram 24 atividades onde utilizaram a revisão por pares. Os alunos 

fizeram ainda recomendações para melhorar o processo de utilização da metodologia da avaliação 

por pares. 

No estudo de Min (2005; 2006) é desejado melhorar os resultados da avaliação de pares, dando 

formação aos alunos. Isto incluiu 4 horas de demonstração em como fazer comentários e 2 sessões 

de conferência professor-aluno. No trabalho é concluído que o treino iria melhorar significativamente 

a qualidade e a eficácia da avaliação dos pares, melhorando consequentemente a eficácia da 

avaliação. 

O trabalho de Zhu (1995), de Hu (2005) e de Min (2005) baseiam-se na mesma ideia, o método de 

avaliação é melhor utilizado quando os intervenientes estão melhor treinados para a sua realização.   

1.3 Objetivo  

Na sequência do enquadramento apresentado e da investigação realizada na área, sendo que o 

MISE se suporta na metodologia de ensino a distância, o objetivo é aferir se a revisão por pares poderá 

ser aplicada neste curso superior com sucesso, tentando perceber a perceção que os alunos têm antes 

e terão depois da utilização desta metodologia. 

Para que os benefícios da metodologia sejam alcançados, é necessário compreender a perceção 

que os alunos têm em relação à revisão por pares. Os resultados desta pesquisa poderão ainda servir 

para ajudar a melhorar e desenvolver estratégias para que o envolvimento dos alunos possa ser 

executado com maior sucesso. 

Em relação ao MISE e ao MEIC, tem havido pouca pesquisa dedicada à perceção dos alunos sobre 

a revisão por pares, pelo que este estudo tem a intenção de contribuir para a demonstração das reais 
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expectativas e perceção dos alunos, podendo esta metodologia ser útil para melhorar a aprendizagem, 

nomeadamente ao nível das práticas de avaliação. As expectativas moldam as crenças dos alunos e 

influenciam o seu envolvimento e abordagem à aprendizagem, bem como sua motivação (Kaufman e 

Schunn, 2011, Rodriguez, 2009).  

Terei em consideração as seguintes afirmações por forma a guiar o estudo e a avaliação de 

resultados: 

 O processo da revisão por pares poderá apresentar um grau de risco em relação à 

confiabilidade das notas, embora o risco possa ser mitigado, se os alunos puderem submeter 

as suas avaliações independentemente do grupo e/ou de forma anonima entre eles. A relação 

entre os pares poderá ter influencia nas notas atribuídas, exemplo à pressão dos pares para 

aplicar notas elevadas ou amizades que possam ter influência na avaliação. 

 Os alunos tendem a ver-se a si próprios e aos seus pares como demasiado inexperientes para 

fazerem avaliações precisas e justas do seu trabalho. Isto é especialmente verdadeiro quando 

os alunos recebem notas com base no feedback dos colegas (Kaufman, Schunn, 2011). Os 

alunos de mestrado sentem-se impreparados para realizar a avaliação e/ou julgarem os seus 

pares. 

 Os alunos e estudantes têm tempo suficiente para a realização da avaliação. 

 As notas tendem a convergir na avaliação efetuado pelos alunos.  

 Estarão os alunos familiarizados com os critérios de avaliação? Para os estudantes, será difícil 

avaliar cada aluno sistematicamente, de acordo com seu desempenho?  

O objetivo deste estudo é revelar a atitude e perceção dos alunos alvo para a revisão por pares 

como atividade de aprendizagem e formadora e qual a influência do processo e os resultados na 

utilização deste método. O estudo terá como objetivo provar que com a prática da utilização da 

metodologia da revisão por pares a perceção dos alunos tenderá a ser mais otimista daquela que era 

a sua opinião inicial. 

 

1.4 Contribuição 

O estudo explora a utilização da avaliação por pares como uma atitude em Disciplinas de Mestrado, 

incluindo o MISE, curso de Mestrado ministrado pelo Instituto Superior Técnico e Universidade Aberta 

em regime de ensino a distância assíncrono e o MEIC, curso de Mestrado ministrado pelo Instituto 

Superior Técnico em regime de ensino em sala de aula. Considero que o estudo poderá fazer parte 
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integrante de um estudo mais abrangente na área do ensino a distância considerando casos de menor 

dimensão, como o estudado nesta dissertação.  

Será contemplada uma análise das interações efetuadas no ambiente de suporte a este modelo de 

ensino, Moodle.  

O estudo poderá e deverá ser considerado uma mais-valia na medida em que poderão ser retiradas 

ilações e recomendações de melhoria no processo de avaliação por pares associado ao ensino de 

mestrado e a distância. 

1.5 Estrutura  

O objetivo deste projeto de mestrado é a investigação da perceção dos alunos em relação à revisão 

por pares e os seus benefícios. Para abordar o desenvolvimento da investigação, foram propostas as 

seguintes fases: 

1. Definição da dissertação:  

Nesta fase foi elaborado o projeto de dissertação, posteriormente aprovado 

e que esteve na origem da investigação. 

2. Revisão da literatura: 

Iniciada antes do projeto de dissertação, foi investido bastante tempo para o desenvolvimento 

desta investigação para que me pudesse guiar durante as várias fases do projeto da melhor forma. 

 

 

3. Observação: 

Fase de observação do desenvolvimento dos eventos e intervenientes, fazendo também parte da 

metodologia selecionada para a execução da investigação. 

4. Preparação do questionário e Teste do questionário: 

Fase em que foi efetuado o questionário, tendo em conta as fases anteriores nomeadamente o 

estuda da bibliografia e a fase de observação. Foram ainda conduzidos testes de forma a perceber 

se as perguntas e respostas estavam suficientemente claras e não tendenciosas, para que a 

investigação seja o mais isenta possível. 

5. Elaboração do questionário e análise dos dados do questionário: 

Fase em que foi libertado o questionário online e em que os participantes da revisão por pares 

tiveram oportunidade de responder às perguntas no âmbito desta dissertação. Após o 
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encerramento do questionário foi efetuada a análise dos dados tendo em linha de conta as 

respostas às perguntas do questionário a que a dissertação visa resposta. O questionário teve 35 

respostas num alvo de 120 alunos. 

6. Preparação da entrevista e teste da entrevista: 

Fase em que foi efetuado o guião da entrevista, tendo em conta as fases anteriores nomeadamente 

o estuda da bibliografia e a fase de observação. Foram ainda conduzidos testes de forma a perceber 

se as perguntas e respostas estavam suficientemente claras e não tendenciosas, para que a 

investigação seja o mais isenta possível. 

7. Elaboração da entrevista e análise dos dados da entrevista: 

Fase em que foi efetuado o questionário de perguntas abertas através de skype e em que os 

participantes da revisão por pares tiveram oportunidade de responder às perguntas no âmbito 

desta dissertação. Após terem sido efetuadas as entrevistas a 12 intervenientes, professores, 

orientadores e alunos foi efetuada a análise dos dados obtidos na entrevista tendo em linha de 

conta as respostas às perguntas a que a dissertação visa resposta. 

8. Escrita da dissertação: 

Elaboração do presente documento. 

 

De referir que o primeiro ciclo de execução e observação dos eventos relativos à dissertação 

aconteceu no primeiro semestre letivo, enquanto finalizava as disciplinas de Metodologia de 

Investigação e a definição do projeto e que os questionários e a elaboração da dissertação e 

conclusões aconteceram no ano seguinte aos eventos. 
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2 Questão de investigação 

A educação superior enfrenta grandes desafios do ponto de vista da racionalização de recursos 

devido sobretudo a razões financeiras e por outro lado existe uma crescente necessidade de novas 

soluções de ensino, assim como o ensino a distância. 

No início do século XXI, o ensino superior começou a tornar-se competitivo ao nível internacional. 

Em muitos países, os estudantes competem por lugares nas universidades e o acesso às melhores 

instituições de ensino tornou-se mais difícil. As universidades competem pelo prestígio e classificação 

e também pelo financiamento de fontes privadas. Embora a competição tenha sido sempre uma força 

na academia e possa ajudar a produzir excelência, pode também contribuir para um declínio no 

sentido da comunidade, missão e valores tradicionais.  

Desta forma, a globalização já influenciou profundamente o ensino superior. A globalização é 

definida como a realidade moldada por uma economia mundial integrada, as novas tecnologias da 

informação e das comunicações, a emergência de uma rede internacional de conhecimentos, o papel 

da linguagem e outras forças além do controle das instituições académicas. A internacionalização é 

definida como a variedade de políticas e programas que as universidades implementam para 

responder à globalização. Estes incluem tipicamente enviar estudantes para estudar fora do seu país 

natal, criando um campus no exterior ou com parcerias interinstitucionais.  

As universidades sempre foram afetadas pelas tendências internacionais e até certo ponto 

cooperando dentro de uma comunidade internacional mais ampla de instituições académicas e 

pesquisa. No entanto, a realidade atual tem ampliado a importância do contexto internacional. As 

tecnologias de comunicação criaram um meio universal de contato e comunicação científica 

simplificada (Altbach, Reisberg, Rumbley, 2009). Ao mesmo tempo, essas mudanças ajudaram a 

concentrar a propriedade de editores, base de dados e a suportar novas metodologias de ensino como 

o ensino a distância. 

A problemática da massificação servirá como um dos impulsionadores para a utilização da revisão 

por pares no ensino superior. É amplamente reconhecido que a avaliação por pares tem o potencial 

de ser um instrumento valioso e eficaz (Ballantyne, Hughes, Mylonas 2002, Falchikov, 2005, Gielen, 

Dochy, Onghena, 2011).  

Um outro fator impulsionador e provavelmente o mais importante será o fator financeiro, a 

competitividade e os constantes ajustes, que se traduzem normalmente em redução de muitos e bons 

recursos docentes. Ao longo dos últimos anos a educação e o ensino superior em particular, tem sido 

um dos setores mais afetados pelos cortes orçamentais colocando verdadeiramente em “xeque” a 
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gestão e sustentabilidade das instituições de ensino superior. Estes últimos anos são coincidentes com 

a vigência do memorando de entendimento com a troika e vieram intensificar ainda mais o ciclo 

vicioso vivido pelo ensino superior português, atingindo níveis cada vez mais preocupantes de ano 

para ano. Na prática, os sucessivos cortes orçamentais para as instituições de ensino superior têm 

implicado uma diminuição de recursos disponíveis no ensino superior, humanos e materiais. 

Para além dos fatores apresentados, a perceção dos alunos sobre o processo de avaliação 

formativa por pares pode tender a não ser favorável à utilização desta técnica, o que representará 

parte do problema a ser estudado. Esta dissertação visa responder aos problemas que advêm da 

utilização da revisão por pares aplicados ao ensino a distância, em que a principal questão que este 

estudo visa será: 

 Qual a atitude e perceção dos alunos em relação à utilização da revisão por pares, antes e 

após a sua realização? 

Conforme mencionado na seção Objetivo, o estudo proposto tem em linha de vista compreender 

a perceção dos alunos na utilização desta técnica, sendo que a questões elencadas acima será peça 

chave para o desenlace final. 
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3 Revisão da Literatura 

As palavras-chave foram utilizadas para pesquisar a literatura relevante para o levantamento do 

estado da arte relativamente ao tema da dissertação. A pesquisa foi realizada maioritariamente 

através do Google Scholar. Foram identificados artigos que discutem a metodologia da revisão por 

pares efetuados através de computador ou na web (online). Nos seguintes subcapítulos será 

explanado o estado da arte, obtido através da análise da literatura investigada. 

3.1 Trabalho Relacionado 

A discussão dos artigos ajuda a identificar as áreas em que os estudos se focam ao nível da revisão 

por pares nos últimos anos e onde residem os principais problemas nos processos de avaliação por 

pares. Kollar e Fischer (2010) observam que a avaliação de pares no ensino ainda está numa fase 

embrionária. Apesar de haver algum tempo investido nesta área, fazendo sempre alusão a que é 

necessário estabelecer ligações a práticas relacionadas com a aprendizagem colaborativa. Este ponto 

de vista é partilhado também por Strijbos e Sluijsmans (2010), que argumentam que as oportunidades 

e avanços em campos semelhantes não foram aproveitadas.  

Embora os artigos utilizados tenham executado a pesquisa tanto em ambientes académicos como 

profissionais, a minha análise focou-se nos contextos relacionados com o ensino superior. De qualquer 

forma, as variáveis de interesse para cada estudo e os cenários em que foi conduzida levaram a uma 

multiplicidade de estratégias da revisão por pares, a maioria das quais interessantes para a análise 

efetuada e para aprofundar o conhecimento sobre o tema. 

Existem estudos que destacam claramente os benefícios da utilização da revisão por pares, porém 

existem outros autores que identificam alguns comportamentos dos estudantes que podem colocar 

em causa o sucesso da implementação deste tipo de avaliação. Alguns alunos identificam a revisão 

por pares como uma boa experiência de aprendizagem (Moore, Teather, 2013 e Vickerman, 2009), 

enquanto outros alunos estão menos otimistas na utilização da avaliação por outro colega, sendo que 

as principais preocupações estão relacionadas com a qualidade, confiança, justiça, segurança, 

conhecimento e capacidade crítica de como efetuar a avaliação (Cartney, 2010), tendo mesmo 

formado a opinião de que a responsabilidade de avaliação deve ser restrita aos professores (Biggs, 

Tang, 2007, Brindley, Scoffield, 1998). É percebido pelo estudo que o anonimato do processo é 

vantajoso para a sua execução, na vertente que terá o potencial de minimizar o comportamento 

indesejado, como favoritismo ou preconceitos.  

A falta de padrões comuns para a revisão por pares destaca-se entre os problemas a salientar na 

prática, na medida em que a sua falta torna este processo de avaliação difícil ou mesmo impossível de 
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realizar com sucesso. No entanto, nos artigos pesquisados os autores não foram unanimes no método 

preciso de avaliação e credibilidade a serem utilizados para a avaliação, nem sobre como experiências 

da revisão por pares deve ser conduzida. A maioria dos estudos mistura experiências e tenta medir 

várias variáveis usando métodos pontuais. 

Outra questão é que muitas práticas da revisão por pares não conseguiram aproveitar os avanços 

nas disciplinas relacionadas. Embora alguns estudos tenham apontado como a revisão por pares pode 

ser incluída em ambientes de aprendizagem abrangentes, tais como Aprendizagem Baseada em 

Problemas (PBL) e Aprendizagem Colaborativa, o fato é que a grande maioria das atividades de 

avaliação de pares são práticas autónomas aplicadas ao ensino tradicional. A tecnologia é utilizada 

para criar vantagens na aplicação dos processos de avaliação em quase todos os sistemas sociais e 

disciplinas, para ajudar a resolver problemas que foram considerados intratáveis ou desafiantes. 

Infelizmente, a revisão por pares ainda tem de evoluir para poder retirar maior proveito dos avanços 

tecnológicos. A maioria das práticas de avaliação de pares é conduzida num único sentido sem 

interação. A validade desta abordagem é posta em causa quando um dos principais objetivos é medir 

como a prática pode melhorar a aprendizagem. 

A medição da prática de forma eficaz consiste em implementar programas que implementam a 

revisão por pares em períodos que possam ser suficientemente longos. Os requisitos para a 

introdução de tais programas nas instituições de ensino superior poderão tornar-se limitativos e 

problemáticos. Esta é provavelmente a razão mais proibitiva que limitou os praticantes à 

implementação de avaliação por pares para períodos mais curtos e em classes geralmente mais 

pequenas. Apesar desta restrição, um grande número de estudos de avaliação por pares tem sido 

realizado nos últimos anos. O fato desconcertante, no entanto, é que a maioria desses estudos são 

desconectados e apenas alguns realmente têm bases sobre as conclusões anteriores. Parece que a 

maioria dos estudos têm variações insignificantes nas variáveis estudadas e geralmente chegam a 

conclusões semelhantes. 

Outros fatores da revisão por pares que foram identificados pelos autores como sendo necessário 

investigação mais profunda, mas que receberam atenção relativamente pequena, incluem o impacto 

do sexo, raça e fatores semelhantes no processo, como o anonimato desempenha um papel na 

diminuição ou eliminação de efeitos não intencionais desses fatores, como lidar com a desonestidade 

educacional como o plágio e/ou comportamento fraudulento. 

Para o professor, este tipo de avaliação formativa também poderá servir para o propósito de 

identificar alunos que podem precisar de ajuda adicional. O papel potencial da avaliação formativa 

como uma ferramenta de intervenção precoce, não é investigado nos artigos. Entendo que este papel 
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dificilmente pode ser estudado em experiências pontuais e que a sua investigação requer alterar a 

essência das experiências, com processos iterativos. 

A automação (utilização de tecnologia) aliada á prática da revisão por pares mostrou-se bem-

sucedida na redução da carga de trabalho dos alunos e dos professores, bem como na eliminação de 

outros problemas involuntários causados pela avaliação manual, tais como o preconceito ou o 

favoritismo.  

3.2 Participação dos Estudantes 

Vários estudos recomendam que os alunos sejam envolvidos ativamente nas várias etapas da 

revisão por pares. Falchikov (2003) argumenta que qualquer tarefa de avaliação deve ter os alunos 

como participantes ativos para que seja efetivo. Falchikov afirma que qualquer atuação da revisão por 

pares deve permitir a reprodução e os alunos devem receber instruções claras sobre os processos para 

executar esta metodologia. A importância do envolvimento dos alunos em todas as etapas da revisão 

por pares também é destacada por Tillema, Leenknecht e Segers (2011). A importância de envolver os 

alunos na especificação de critérios de avaliação, também tem sido apontada por outros estudos 

como relevantes (Sluijsmans, Brand-Gruwel, van Merriënboer, Martens, 2004, Bloxham, West, 2004). 

3.3 Variantes 

Van Zundert, Sluijsmans e Merriënboer (2010) descrevem as variáveis importantes que são comuns 

em muitas práticas da revisão por pares. As qualidades psicométricas, as habilidades específicas do 

domínio, as competências de avaliação e as atitudes dos alunos em relação à avaliação dos pares são 

quatro categorias variáveis. Toopping (2010) identifica algumas incertezas na revisão por pares e 

argumenta que deve ser explorado.  

Se as relações entre alunos têm impacto sobre o processo, se o resultado deve ser iterativo ou um 

processo único e se se atribuir vários alunos para a mesma avaliação é mais eficaz. No seu artigo, 

Topping revela inconsistências ou resultados contraditórios e falhas ou limitações em desenhos 

experimentais dos estudos em causa. Van den Berg, Admiraal e Pilot (2006) selecionam 10 das 17 

variáveis identificadas por Topping (1998) que consideram importantes para um bom projeto de 

revisão por pares. Identificam como características importantes o tipo de produto avaliado, se a 

avaliação é uma substituição para a avaliação do pessoal, se é mútua e anónima, se o contato avaliado 

pelo avaliador é cara a cara, se as habilidades dos membros do grupo são equivalentes, se é individual 

ou em grupo, tanto para o avaliador como para o avaliado, se a avaliação por pares é feita em sala ou 

fora e se existe uma recompensa por participar nas tarefas da revisão por pares.  
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Num estudo posterior, os autores experimentam diferentes graus destas variáveis para determinar 

o impacto do resultado oral e escrito (van den Berg, Admiraal, Pilot, 2006b). É concluído que, para que 

o feedback dos pares seja melhor, a revisão por pares deve ser feita em pequenos grupos, com metas 

formativas ou sumativas, e que o feedback escrito deve ser explicado oralmente e discutido com o 

avaliado. É então levantada a questão relacionada com a aplicação da mesma prática a ambientes 

mais numerosos.  

A capacidade interpessoal também é considerada como podendo afetar os resultados de 

aprendizagem na revisão por pares. Van Gennip, Segers e Tillema (2009) identificam a segurança 

psicológica, valorizam a diversidade, a interdependência e a confiança como quatro variáveis 

interpessoais que têm um impacto nos resultados da aprendizagem nesta metodologia de avaliação.  

3.4 Perceção 

A perceção dos estudantes e professores foram avaliadas em quase todos os artigos que foram 

validados. Alguns artigos têm evidenciado perceções positivas gerais dos alunos sobre a sua 

envolvência na revisão por pares (McLaughlin, Simpson, 2004, Saito, Fujita, 2004, Wen, Tsai, Chang, 

2006, Wen, Tsai, 2006, Kwok, 2008, Wood, Kurzel, 2008). Existem alunos que têm a perspetiva de que 

a participação em tarefas nesta metodologia de avaliação é produtiva e permite que os alunos tenham 

uma visão objetiva de como os professores avaliam os alunos (Hanrahan, Isaacs, 2001). Outra das 

vantagens identificadas inclui o aumento da responsabilidade pelos outros e o aperfeiçoamento da 

aprendizagem (Papinczak, Young, Groves, 2007).  

Foram expressas opiniões de que a avaliação por pares é um processo exigente do ponto de vista 

do tempo, na medida em que envolve os estudantes em tarefas cognitivas não-triviais, que é 

intelectualmente desafiador e que cria um ambiente socialmente desconfortável (Arnold, Shue, Kritt, 

Ginsburg, Stern, 2005). Em ambientes de Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL), os alunos 

expressaram as suas preocupações relativas á revisão por pares na medida que se pode tornar 

contraproducente nestes ambientes, especialmente quando o feedback não é assimilado (Papinczak, 

Young, Groves, 2007). Os alunos tendem a não ser recetivos na avaliação aos seus pares para a simples 

atribuição de nota, julgando que idealmente deverão submeter e receber feedback detalhado e 

construtivo em conjunto com as notas lançadas (Sluijsmans, Moerkerke, van Merrienboer, Dochy, 

2001). 

Seria então importante perceber, até que ponto a envolvência dos alunos no processo da revisão 

por pares poderá melhorar a sua perceção à medida que são submetidos em mais processos de 

avaliação. Já foi inclusivamente demonstrado no estudo de (Sluijsmans, Brand-Gruwel, van 
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Merriënboer, Bastiaens, 2003), onde os níveis de ansiedade e perceções negativas diminuíam à 

medida que progrediam através de três processos de revisão por pares consecutivos, num período 

compreendido em sete meses. 
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4 Método de Investigação 

O estudo tem por base uma estratégia de investigação assente em um estudo de caso. A revisão 

de literatura realizada pretende, por um lado, reforçar a pertinência do tema e, por outro lado, 

permite conhecer algum do trabalho que foi desenvolvido relacionado com a problemática do estudo. 

O estudo de caso pretende identificar os instrumentos de recolha de dados que serão utilizados na 

implementação do estudo, bem como justificar o recurso aos mesmos, sem detalhar, no entanto, 

aspetos concretos da sua conceção. 

O tipo de estudo desenvolvido caracteriza-se como exploratório, uma vez que tem como propósito 

geral proceder ao reconhecimento de uma dada realidade pouco ou deficientemente estudada e 

levantar hipóteses de entendimento dessa realidade (Carmo, Ferreira, 2008, p. 49) e caracteriza-se 

também como sendo descritivo, na medida que descreve rigorosa e claramente o  objeto de estudo 

na sua estrutura e no seu funcionamento (Carmo, Ferreira, 2008, p. 49), mais concretamente visa 

descrever a perceção dos alunos na utilização da revisão por pares. 

O Método de investigação utilizado foi “estudo de caso”. Este estudo de caso tem como objetivo 

responder às questões da dissertação enunciadas no capitulo 2. Neste caso, o investigador não pode 

exercer controlo sobre os acontecimentos e o estudo foca-se na investigação de um fenómeno atual 

no seu próprio contexto (Carmo, Ferreira, 2008). De notar que, no estudo de caso, pode ainda estudar-

se um caso único ou casos múltiplos, os dados recolhidos podem ser de natureza qualitativa, 

quantitativa ou ambas e podem ser utilizadas diferentes técnicas de recolha de dados, tais como a 

observação, a entrevista, a análise documental e o questionário (Carmo, Ferreira, 2008).  

4.1 Amostra 

Após a definição do campo de análise do estudo, nomeadamente alunos do MISE e MEIC, foi 

definida a amostra. Esta é classificada como sendo do tipo não probabilístico, uma vez que foram 

selecionados considerando a importância tendo em conta os objetivos do trabalho de investigação 

que se está a realizar (Carmo, Ferreira, 2008).  

A seleção da amostra terá como critério a escolha dos alunos referente ao ano letivo 2016/17 que 

frequentaram a cadeira SISE, AOSI e OGFI no segundo semestre letivo, 120 alunos, na medida em que 

como aluno poderei facilmente observar e consultar as opiniões e comentários dos alunos, retirando 

ilações de como se desenrolaram as experiências da aplicação da revisão por pares ao longo do 

semestre. 
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4.2 Técnica de recolha de dados 

Será incluído neste estudo a utilização de três tipos de métodos e técnicas para a recolha de dados, 

observação, inquérito por questionário e inquérito por entrevista. Esta triangulação permitirá 

desenvolver uma abordagem quantitativa e qualitativa. Os métodos quantitativos ou qualitativos 

revelam diferentes aspetos da realidade empírica e consequentemente devem utilizar-se diferentes 

métodos de observação da realidade (Carmo, Ferreira, 2008). 

4.2.1 Observação 

As disciplinas de SISE e AOSI estão inseridas no curso de Mestrado MISE ministrado pelo Instituto 

Superior Técnico e Universidade Aberta inserindo-se numa dinâmica de ensino a distância assíncrono, 

baseado maioritariamente numa plataforma moodle.  

A disciplina de OGFI está inserida no curso de Mestrado MEIC ministrado pelo Instituto Superior 

Técnico, sendo este lecionado em regime de classe presencial. 

Uma vez que, no âmbito do estudo a distância, os alunos podem trocar opiniões e conhecimento 

através da plataforma colaborativa moodle, esta foi alvo de observação pelo investigador por forma a 

retirar valiosa informação sobre o processo em análise, complementando a informação extraída 

através das outras técnicas, completando a triangulação. Para que haja uma completa observação nas 

três disciplinas que assentam em modelos de lecionar diferentes, foi também efetuada uma entrevista 

aos docentes e auxiliares que contribuíram para a gestão e execução da revisão por pares nesta 

disciplina. O guia desta entrevista será adicionado na secção dos Anexos deste documento. 

A amostragem considerada é, portanto, todo o universo de alunos que frequentam a disciplina de 

SISE, MISE e OGFI durante o segundo semestre letivo do ano 2016/17. 

Na observação tornou-se também imprescindível a construção de guiões de observação, contendo 

os indicadores a observar, não negligenciando a importância da forma de organização dos registos e 

da distinção do que foi observado das interpretações ou juízos de valor. 

A observação foi efetuada do tipo não participante uma vez que qualquer dos observadores não 

interage de forma alguma com o objeto de observação, reduzindo desta forma a interferência do 

observador. 

4.2.2 Questionário 

O inquérito por questionário é caracterizado pelo facto de investigador e inquiridos não 

interagirem em situação presencial. Foi executado um questionário, numa fase anterior à entrevista 

e posterior ao términus do semestre escolar e consequentemente das disciplinas alvo de estudo. Por 
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uma questão de não saturação, uma vez que os alunos alvo passarão por processos de inquérito e 

entrevista, os inquéritos foram tão sucintos quanto possível e com o máximo de perguntas fechadas. 

Recorreu-se ao inquérito por questionário, numa fase inicial, para tentar identificar a comunidade 

de alunos, bem como a sua experiência anterior com a técnica da revisão por pares e valorizar a sua 

experiência da utilização da técnica durante o semestre letivo nas três disciplinas. Foi também 

identificado através do questionário o enquadramento dos alunos no ambiente social e cultural em 

que se movimentam, bem como se identificou a opinião dos alunos face a um possível cenário futuro 

desta prática, nomeadamente se consideram que essas práticas poderão ajudá-los a desenvolver 

determinadas competências e novas atitudes e, em caso negativo, quais os principais obstáculos à 

integração desta metodologia. 

De notar que o questionário foi aplicado à totalidade da amostra e que os dados obtidos através 

deste inquérito foram relevantes para o cumprimento de outros objetivos específicos do estudo. O 

questionário foi efetuado de forma anónima e na divulgação dos resultados foi mantido o anonimato. 

4.2.3 Entrevista 

A técnica de recolha de dados através de entrevista ao contrário do inquérito por questionário é 

caracterizada pelo fato de investigador e inquiridos interagirem diretamente, no caso através de uma 

ferramenta de colaboração tipo skype ou hangout. O facto de a interação ser direta faz com que seja 

necessário gerir, por exemplo a influência que o entrevistador pode induzir ao entrevistado.  

O objetivo desta entrevista foi complementar ou acrescentar novos dados não obtidos pelo 

inquérito por questionário e pelas sessões de observação. Por essa razão, os objetivos da entrevista 

estiveram fortemente associados aos objetivos do questionário. 

No entanto não foi contemplada a totalidade da amostra que foi utilizada no questionário, na 

medida de que o tempo a considerar seria demasiado elevado.  

A entrevista foi efetuada num curto espaço de tempo, com média de 10 minutos e incisiva para 

que os alunos que participaram no estudo não desviassem as atenções e pudessem colaborar de 

forma assertiva. 

4.2.4 Tratamento de dados 

Como foi referido anteriormente, o estudo desenvolvido baseou-se tanto em métodos qualitativos 

como quantitativos, nomeadamente os dados obtidos nos inquéritos por questionário continham uma 

natureza qualitativa e quantitativa, tal como os dados obtidos através da observação. Considero que 

os dados obtidos através das entrevistas têm uma natureza qualitativa. 
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Os resultados quantitativos obtidos através dos questionários foram analisados através de uma 

abordagem estatística calculando a média, o desvio padrão e a variância para a comparação de 

resultados agrupados por cursos (MISE e MEIC) e também qual o progresso da perceção dos alunos 

em relação à avaliação por pares, agrupado por disciplinas. Estatisticamente foi ainda utilizado o 

método de teste t independente para comparar se estatisticamente, os resultados, obtidos agrupados 

pelas 3 disciplinas em análise, podem ser considerados iguais e teste t emparelhado para verificar a 

evolução da perceção dos alunos em relação à revisão por pares comparando as suas perceções 

iniciais e após terem realizado a avaliação por pares. 

Os resultados qualitativos provenientes das respostas às entrevistas estão divididos entre os 

quatro temas que visam responder às questões iniciais da dissertação e estão apresentados de forma 

relevante para o estudo na secção das entrevistas de forma a consolidar os resultados obtidos na 

observação e questionário. 
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5 Resultados da observação 

 

Este capítulo terá como objetivo descrever o trabalho de investigação relativo à observação que 

foi efetuado enquadrado no problema descrito no capítulo 2 com o método de investigação 

descriminado no capítulo 4. 

Para uma melhor perceção da dissertação, foram analisadas duas disciplinas do curso do MISE 

(AOSI e SISE) e ainda uma terceira disciplina do curso de MEIC (OGFI). MISE conforme já revelado 

baseia-se num método de ensino assíncrono a distância, enquanto MEIC baseia-se num método de 

ensino presencial em classe. 

O objetivo da observação se ter estendido é efetivamente ter uma maior e melhor base de estudo 

para a dissertação, fazendo a comparação entre as três disciplinas e entre os dois cursos. 

Durante o semestre letivo foi efetuada a observação atenta da plataforma de interação do ensino 

a distância e efetuada a entrevista a três professores que estiveram diretamente relacionados com a 

gestão da revisão por pares e orientação das disciplinas alvo de estudo.  

De uma forma geral os alunos das três disciplinas aceitaram bem a proposta da utilização do 

método da revisão por pares para o semestre letivo nas respetivas disciplinas em observação.  

5.1 AOSI  

Houve um total de 4 casos e um caso final referentes à estrutura e total de módulos lecionados 

durante o semestre, em que a plataforma utilizada para a submissão de trabalhos e receção das 

avaliações foi o módulo workshop do moodle. Durante o semestre foi utilizado em 2 destes casos a 

metodologia da revisão por pares. O módulo workshop do moodle foi utilizado para gerir todo o 

processo da revisão por pares, desde a submissão dos trabalhos, revisão e submissão das notas e 

posteriormente a observação das notas atribuídas e acesso aos comentários lançados pelos alunos 

que avaliaram os trabalhos.  

Cada aluno foi responsável por submeter o seu trabalho para avaliação realizado dentro do prazo 

estipulado e foi simultaneamente avaliador de 3 trabalhos dos seus pares, também sujeito a prazos 

para iniciar e finalizar as avaliações. Durante a utilização da revisão por pares nos dois casos houve 

um total de reclamação por 7 alunos. Houve ainda dois alunos que se atrasaram a entregar o trabalho. 

Foi utilizado double blind como método de revisão por pares, significando que nem os alunos 

avaliadores sabiam quem estavam a avaliar, assim como os avaliados não souberam quem os avaliou. 
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5.2 SISE 

Houve um total de 6 casos e um caso final referentes à estrutura e total de módulos lecionados 

durante o semestre, em que a plataforma utilizada para a submissão de trabalhos e receção das 

avaliações foi o módulo workshop do moodle. Durante o semestre foi utilizado em 2 destes casos a 

metodologia da revisão por pares. O módulo workshop do moodle foi utilizado para gerir todo o 

processo da revisão por pares, desde a submissão dos trabalhos, revisão e submissão das notas e 

posteriormente a observação das notas atribuídas e acesso aos comentários lançados pelos alunos 

que avaliaram os trabalhos.  

Cada aluno foi responsável por submeter o seu trabalho para avaliação realizado dentro do prazo 

estipulado e foi simultaneamente avaliador de 3 trabalhos dos seus pares, também sujeito a prazos 

para iniciar e finalizar as avaliações. Foi utilizado double blind como método de revisão por pares, 

significando que nem os alunos avaliadores sabiam quem estavam a avaliar, assim como os avaliados 

não souberam quem os avaliou. 

5.3 OGFI 

Houve um total de 10 casos e um caso final referentes à estrutura e total de módulos lecionados 

durante o semestre, em que a plataforma utilizada para a submissão de trabalhos e receção das 

avaliações foi o portal easy chair disponível na internet. Durante o semestre foi utilizada a revisão por 

pares na totalidade dos 10 casos. O portal foi utilizado para gerir todo o processo da revisão por pares, 

desde a submissão dos trabalhos, revisão e submissão das notas e posteriormente as notas foram 

enviadas por correio eletrónico para os alunos que submeteram os seus trabalhos para avaliação, bem 

como os comentários inerentes à avaliação submetido pelos alunos avaliadores.  

Cada aluno foi responsável por submeter o seu trabalho para avaliação realizado dentro do prazo 

estipulado e foi simultaneamente avaliador de 3 trabalhos dos seus pares, também sujeito a prazos 

para iniciar e finalizar as avaliações. Foi utilizado single blind como método de revisão por pares, 

significando que nem os alunos avaliadores sabiam quem estavam a avaliar, assim como os avaliados 

não souberam quem os avaliou. 

5.4 Motivação dos alunos 

Por norma os alunos não gostaram de avaliar porque saem da sua zona de confronto. Se os alunos 

não tiverem critérios ou exemplos têm grande dificuldade em apresentar avaliações construtivas. O 

aspeto negativo dos alunos é que sentem que estão a fazer o trabalho dos professores. No entanto 

recebem muito mais feedbacks o que é melhor do que em alguns casos só receberem a nota. 
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Observou-se que os alunos estariam motivados a participar na avaliação por pares, no entanto 

verificou-se que inicialmente houve alguma falta de entendimento do conceito, talvez por falta de 

clareza do processo, no entanto à medida que se sucederam as avaliações por pares os alunos foram 

se tornando mais confiantes e a motivação aumentou. 

5.5 Avaliação por pares enquanto atividade formadora 

A revisão por pares não só é uma atividade inovadora no método de ensino, como é uma atividade 

bem aceite na comunidade, sendo que o aluno enquanto avaliador das respostas irá desenvolver a 

sua capacidade crítica e experiência a avaliar e aprender mais, na medida em que na avaliação ao 

rever as respostas, revê diferentes pontos de vistas, constatando que a revisão por pares poderá 

resultar num trabalho de qualidade superior (Vickerman 2009 e Planas Lladó 2014).  

Por outro lado, existem respostas melhores e piores que a dada inicialmente pelo aluno. O 

processo de avaliação exige em si só compreender melhor a matéria para que se possa avaliar os seus 

pares, em suma consolidar a matéria, com diferentes versões para o mesmo problema. De resto estes 

são os maiores benefícios para os alunos apontados unanimemente pelos professores. 

5.6 Processo de avaliação 

Através da observação verificou-se que os alunos não se sentiram prejudicados no geral com o 

método de avaliação por pares, sendo inclusivamente as notas um pouco mais inflacionadas 

comparando com a avaliação dos professores, sendo que os professores agiram quando se verificou 

alguma reclamação por parte dos alunos avaliados e que normalmente eram consentâneos com falta 

de comentários nas notas atribuídas ou comentários contraditórios entregues pelos avaliadores. 

Como argumento, foi disseminado em várias conversações que foi alvo de experiência há dois anos 

no Instituto Superior Técnico, a comparação de notas atribuídas por professores e em regime de 

revisão por pares. Foi apurado nessa experiência que a distribuição de notas era similar para os dois 

tipos de avaliação.  

5.7 Atitude dos alunos 

Observou-se que os alunos inicialmente geraram alguma desconfiança na utilização da revisão 

por pares, sendo que se foi desvanecendo à medida que o semestre ia avançando. Percebeu-se que o 

grande objetivo seria uma avaliação justa e que o método seria importante para que se apreendesse 

melhor a informação de cada módulo. Os alunos consideraram que tinham tempo suficiente para fazer 

a avaliação dos trabalhos propostos dentro dos prazos estipulados. Houve, contudo, algumas 
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exceções, sendo que houve alunos que não entregaram as respetivas avaliações ou entregaram fora 

de tempo.  
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6 Resultados do inquérito 

 

Este capítulo terá como objetivo descrever o trabalho de investigação relativo aos resultados do 

inquérito que foi efetuado enquadrado no problema descrito no capítulo 2 com o método de 

investigação descriminado no capítulo 4. 

Após o término das aulas do ano letivo de 2016-2017, todos os alunos das disciplinas OGFI (MEIC), 

AOSI (MISE) e SISE (MISE) foram convidados a participar num questionário online com perguntas 

relacionadas com a sua experiência na avaliação por pares. O questionário destina-se à recolha de 

informações que permitam avaliar a perceção dos alunos antes e após a realização da avaliação por 

pares como atividade formadora nas disciplinas de SISE, AOSI e OGFI.O questionário foi dividido em 

cinco secções:  

 A primeira secção, apenas informativa, no sentido de informar os inquiridos de qual o objetivo 

do questionário, na pesquisa em que se insere e de que forma se irão tratar os dados retirados. 

 A segunda secção nomeada Perfil tem como objetivo definir o perfil dos inquiridos que 

respondem ao questionário. 

 A terceira secção do questionário tem como objetivo avaliar a perceção dos inquiridos antes 

da realização da avaliação por pares. 

 A quarta secção do questionário tem como objetivo avaliar a perceção dos inquiridos após a 

realização da avaliação por pares. 

 A quinta secção do questionário, foi realizado com perguntas abertas, dando mais 

flexibilidade e liberdade de respostas aos inquiridos sobre as suas experiências na utilização 

da avaliação por pares. 

O questionário foi tratado de uma forma totalmente anónima e confidencial. Dos 120 alunos 

matriculados nos cursos, 35 alunos completaram o questionário online. O questionário incluiu 34 

perguntas fechadas com respostas dentro de uma escala de 1 a 4, em que 1 corresponde a "Discordo 

Totalmente" e 4 a "Concordo Totalmente". Existia ainda a possibilidade de escape à questão com a 

opção de NS/NR equivalente a "Não Sei/Não Respondo". O questionário conta ainda com 9 questões 

abertas sobre a experiência de avaliação por pares. 

As ao questionário foram agrupadas de forma a responder aos objetivos da investigação conforme 

apresentado no seguinte quadro: 
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Antes a participação da 
revisão por pares 

Após participação da 
revisão por pares 

Perfís 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

Motivação dos alunos 

2.1 3.1 

2.2   

2.3 3.2 

2.9   

  3.10 

Avaliação por pares enquanto 
atividade formadora 

2.4 3.4 

2.5 3.9 

2.6 3.6 

  3.5 

  3.18 

Processo de avaliação 

2.7 3.7 

2.8 3.8 

2.9   

  3.11 

  3.12 

  3.13 

  3.15 

Atitude dos alunos 

2.11 3.16 

  3.14 

  3.17 
Tabela 1 – Enquadramento das respostas aos objetivos de investigação 

Este enquadramento tem como objetivo clarificar quais os grupos de resposta a considerar para as 

diferentes perguntas e objetivos alvo deste estudo. 

6.1 Resultado do questionário – Perfis inquiridos 

O questionário foi publicado online e divulgado no dia 16 de Maio de 2017. Esteve operacional 

durante duas semanas até ao dia 31 de Maio de 2017. Foi recebido o total de 35 respostas ao inquérito 

realizado. A amostra caracteriza-se por 29 (82,85%) inquiridos do género masculino e 6 (17,15%) 

inquiridos do género feminino. Do ponto de vista da idade dos inquiridos, 31,43% (11) tem menos de 

30 anos, 34,28% (12) tem entre 30 e 39 anos, 20% (7) tem idades compreendidas entre 40 e 49 anos 

e 14,28% (5) tem idade superior a 50 anos. A disciplina mais representada na amostra foi SISE com 

41,71% (16), seguida por OGFI com 28,57 (10) e em ultimo AOSI com 25,71% (9). De notar que 
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praticamente 50% dos alunos que participou no inquérito já terá tido uma experiência prévia com a 

utilização da metodologia da avaliação por pares. 

 

Tabela 2 – Perfil dos alunos inquiridos no questionário 

 

6.2 Motivação dos alunos 

Para analisar a motivação dos alunos inquiridos no processo da utilização do processo de avaliação 

por pares, foram utilizadas as seguintes perguntas do questionário: 

Perceção que o aluno tinha antes de utilizar a avaliação por pares: 

2.1 Tinha os conhecimentos necessários para participar 

2.2 O professor explicou claramente o procedimento e como retirar maior aproveitamento do 

processo 

2.3 A avaliação por pares representa muita responsabilidade para o estudante 

2.9 Um critério de avaliação comum ajuda a realizar o processo de avaliação 

Perceção que o aluno adquiriu depois de utilizar a avaliação por pares: 

3.1 Tinha os conhecimentos necessários para participar 

3.2 A avaliação por pares representa muita responsabilidade para o estudante 

3.10 A avaliação por pares foi mais motivador que a avaliação efetuada pelo professor 

 

Questões 
AOSI (MISE) SISE (MISE) OGFI (MEIC) 

Media Desv. Pad. Media Desv. Pad. Media Desv. Pad. 

2.1 2,4444 0,7265 2,5625 1,0308 2,9000 0,8756 

3.1 3,0000 0,5000 2,8125 0,8342 3,1000 0,9944 

2.3 3,3333 0,8660 3,3125 0,7042 3,5000 0,7071 

3.2 3,1111 0,9280 3,2500 0,7746 3,3000 0,6749 

Tabela 3 – Media e desvio padrão das respostas 2.1, 2.3, 3.1 e 3.2 
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Questões 
resultado t-test emparelhado (0,05) 

Media Desv. Pad. df t t crit Sig. (2 tailed) 

2.1 2,6286 0,9103 
34 -2,2344 2,0322 0,0321 

3.1 2,9429 0,8023 

2.3 3,3714 0,7311 
34 1,4060 2,0322 0,1688 

3.2 3,2286 0,7702 

Tabela 4 – variação da média e resultados de t-test emparelhado para as respostas 2.1, 2.3, 3.1 e 3.2 

Questões 
MEIC MISE t-test independente 

Media Desv. Pad. Media Desv. Pad. df t t crit Sig. (2 tailed) 

2.1 2,9000 0,8756 2,5200 0,9183 33 1,11988 2,034515 0,27085 

3.1 3,1000 0,9944 2,8800 0,7257 33 0,727768 2,034515 0,471888 

2.3 3,5000 0,7071 3,3200 0,7483 33 -0,13678 2,034515 0,892039 

3.2 3,3000 0,6749 3,2000 0,8165 33 0,652461 2,034515 0,518624 

Tabela 5 – Média e resultados de t-test independente para as respostas 2.1, 2.3, 3.1 e 3.2 

Questão 
AOSI (MISE) SISE (MISE) OGFI (MEIC) 

Media Desv. Pad. Variância Media Desv. Pad. Variância Media Desv. Pad. Variância 

2.2 3,4444 0,5270 0,2778 2,5625 0,6292 0,3958 3,0000 0,8165 0,6667 

Tabela 6 – Calculo da média, desvio padrão e variância a resposta 2.2 

Questões 
MEIC MISE t-test independente 

Media Desv. Pad. Media Desv. Pad. df t t crit Sig. (2 tailed) 

2.2 2,9500 0,8165 2,8800 0,7257 33 0,4267 2,0345 0,6723 

Tabela 7 – Média e resultados de t-test independente para a resposta 2.2 

Questão 
AOSI (MISE) SISE (MISE) OGFI (MEIC) 

Media Desv. Pad. Variância Media Desv. Pad. Variância Media Desv. Pad. Variância 

3.10 2,4444 1,1304 1,2778 2,4375 1,0308 1,0625 2,4000 1,2649 1,6000 

Tabela 8 – Calculo da média, desvio padrão e variância a resposta 3.10 

Questões 
MEIC MISE t-test independente 

Media Desv. Pad. Media Desv. Pad. df t t crit Sig. (2 tailed) 

3.10 2,4000 1,2649 2,4400 1,0440 33 -0,0964 1,6924 0,9238 

Tabela 9 – Média e resultados de t-test independente para a resposta 3.10 

A análise aos dados apurados e apresentados neste capitulo será feita no capitulo 8.1. 

 

6.3 Avaliação por pares enquanto atividade formadora 

Para analisar a perceção dos alunos inquiridos relacionado com o caracter formador da utilização 

do processo de avaliação por pares, foram utilizadas as seguintes perguntas do questionário: 

 



   
 

 

25 
 

Perceção que o aluno tinha antes de utilizar a avaliação por pares: 

2.4 A avaliação por pares contribui para compreender melhor a matéria alvo de estudo 

2.5 A avaliação por pares permite detetar os meus erros cometidos e aprender com eles 

2.6 A avaliação por pares permite que a matéria alvo de estudo seja vista de uma forma mais 

critica 

Perceção que o aluno adquiriu depois de utilizar a avaliação por pares: 

3.3 Necessitei de estudar mais a matéria para realizar a avaliação 

3.4 Aprendi mais e/ou melhor no processo de avaliação dos meus colegas 

3.5 Necessitei de investigar para além da matéria para efetuar a avaliação 

3.6 A avaliação por pares permitiu que a matéria fosse vista de uma forma mais critica 

3.9 A avaliação por pares ajudou-me a desenvolver os meus conhecimentos 

3.18 Utilizei os comentários dos meus colegas na avaliação por pares para melhorar os meus 

trabalhos 

Questões 
AOSI SISE OGFI 

Media Desv. Pad. Media Desv. Pad. Media Desv. Pad. 

2.4 3.1111 1.0541 3.0625 0.5737 2.6000 0.9661 

3.4 2.8889 1.0541 3.1250 0.6191 2.7000 0.9487 

2.5 3.0000 1.1180 3.1875 0.6551 2.8000 0.9189 

3.9 3.0000 1.0000 3.2500 0.5774 2.5000 1.0801 

2.6 3.5556 0.7265 3.3125 0.4787 2.5000 0.9718 

3.6 3.1111 0.9280 3.3125 0.7042 3.0000 1.4142 

Tabela 10 – Media e desvio padrão das respostas 2.4, 2.5, 2.6, 3.4, 3.6 e 3.9 

Questões 
resultado t-test emparelhado (0,05) 

Media Desv. Pad. df t t crit Sig. (2 tailed) 

2.4 2.9429 0.8382 
34 0 2.0322 1 

3.4 2.9429 0.8382 

2.5 3.0286 0.8200 
34 0.3874 2.0322 0.7008 

3.9 2.9714 0.8907 

2.6 3.1429 0.8096 
34 -0.2056 2.0322 0.8383 

3.6 3.2258 0.9848 

Tabela 11 – variação da média e resultados de t-test emparelhado para as respostas 2.4, 2.5, 2.6, 3.4, 3.6 e 3.9 
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Questões 
MEIC MISE t-test independente 

Media Desv. Pad. Media Desv. Pad. df t t crit Sig. (2 tailed) 

2.4 2,6 0,9661 3,08 0,7594 33 1,5627 2,0345 0,1277 

3.4 2,7 0,9487 3,04 0,7895 33 1,0870 2,0345 0,2849 

2.5 2,8 0,9189 3,12 0,8327 33 0,9979 2,0345 0,3256 

3.9 2,5 1,0801 3,16 0,7461 33 2,0744 2,0345 0,0459 

2.6 2,5 0,9718 3,4 0,5774 33 3,4017 2,0345 0,0018 

3.6 3 1,4142 3,24 0,7789 33 0,6457 2,0345 0,5229 

Tabela 12 – Média e resultados de t-test independente para as respostas 2.4, 2.5, 2.6, 3.4, 3.6 e 3.9 

  AOSI (MISE) SISE (MISE) OGFI (MEIC) 

Questão Media Desv. Pad. Variância Media Desv. Pad. Variância Media Desv. Pad. Variância 

3.5 2,4444 1,0138 1,0278 3,1250 0,8062 0,65 2,7000 0,9487 0,9 

Tabela 13 – Calculo da média, desvio padrão e variância a resposta 3.5 

Questão 
MEIC MISE t-test independente 

Media Desv. Pad. Media Desv. Pad. df t t crit Sig. (2 tailed) 

3.5 2,7 0,9487 2,88 0,9274 33 0,5155 2,0345 0,609646 

Tabela 14 – Média e resultados de t-test independente para a resposta 3.5 

Questão 
AOSI (MISE) SISE (MISE) OGFI (MEIC) 

Media Desv. Pad. Variância Media Desv. Pad. Variância Media Desv. Pad. Variância 

3.18 2,5556 1,1304 1,2778 2,7500 0,9309 0,8667 2,5000 0,8498 0,7222 

Tabela 15 – Calculo da média, desvio padrão e variância a resposta 3.18 

Questões 
MEIC MISE t-test independente 

Media Desv. Pad. Media Desv. Pad. df t t crit Sig. (2 tailed) 

3.18 2,5 0,8498 2,68 0,9883 33 0,5050 2,0345 0,6168 

Tabela 16 – Calculo da média e desvios as respostas 3.18 

A análise aos dados apurados e apresentados neste capitulo será feita no capitulo 8.2. 

6.4 Processo de avaliação 

Para analisar a perceção dos alunos inquiridos relativamente ao processo de avaliação da avaliação 

por pares, foram utilizadas as seguintes perguntas do questionário: 

Perceção que o aluno tinha antes de utilizar a avaliação por pares: 

2.7 Penso que os meus colegas serão mais subjetivos nas suas avaliações (não seguindo 

determinados métodos de avaliação) 

2.8 Os meus colegas não serão tão exigentes e assertivos nas suas avaliações como os 

professores 

2.9 Um critério de avaliação comum ajuda a realizar o processo de avaliação 
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Perceção que o aluno adquiriu depois de utilizar a avaliação por pares: 

3.7 Os meus colegas foram mais subjetivos na avaliação que os professores 

3.8 Os meus colegas foram menos exigentes na avaliação que os professores 

3.11 Foi difícil avaliar os trabalhos dos meus colegas 

3.12 As notas atribuídas aos meus trabalhos pelos meus colegas foram justas 

3.13 A natureza anónima da avaliação permite fazer mais e/ou melhores comentários aos 

trabalhos dos meus colegas 

3.15 A avaliação por pares é um método justo de avaliação 

 

Questões 
AOSI SISE OGFI 

Media Desv. Pad. Variância Media Desv. Pad. Variância Media Desv. Pad. Variância 

2.7 2,2222 1,3017 1,6944 2,7500 0,7746 0,6000 3,0000 1,3333 1,7778 

3.7 2,2222 1,3017 1,6944 2,6250 0,8062 0,6500 3,2000 0,7888 0,6222 

2.8 2,0000 1,1180 1,2500 1,9375 0,9979 0,9958 2,5000 1,2693 1,6111 

3.8 1,6667 1,2247 1,5000 1,8750 1,1475 1,3167 2,7000 0,8233 0,6778 

Tabela 17 – Calculo da média, desvio padrão e variância a resposta 2.7, 2.8, 3.7 e 3.8 

Questões 
resultado t-test emparelhado (0,05) 

Media Desv. Pad. df t t crit Sig. (2 tailed) 

2.7 2,6857 1,1054 
34 0,0000 2,0322 1,0000 

3.7 2,6857 0,9933 

2.8 2,1143 1,1054 
34 0,3491 2,0322 0,7292 

3.8 2,0571 1,1361 

Tabela 18 – variação da média e resultados de t-test emparelhado para as respostas 2.7, 2.8, 3.7 e 3.8 

Questão 
AOSI (MISE) SISE (MISE) OGFI (MEIC) 

Media Desv. Pad. Variância Media Desv. Pad. Variância Media Desv. Pad. Variância 

2.9 3,6667 0,5000 0,2500 3,3125 0,7042 0,4958 3,6000 0,5164 0,2667 

Tabela 19 – Calculo da média, desvio padrão e variância a resposta 2.9 

Questões 
MEIC MISE t-test independente 

Media Desv. Pad. Media Desv. Pad. df t t crit Sig. (2 tailed) 

2.9 3,6000 0,5164 3,4400 0,6506 34 0,6931 2,0345 0,4931 

Tabela 20 – Média e resultados de t-test independente para a resposta 2.9 
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Questão 
AOSI (MISE) SISE (MISE) OGFI (MEIC) 

Media Desv. Pad. Variância Media Desv. Pad. Variância Media Desv. Pad. Variância 

3.11 3,4444 0,5270 0,2778 2,9375 0,7719 0,5958 2,7000 1,0593 1,1222 

3.12 2,8889 0,7817 0,6111 2,6250 0,8707 0,7581 2,8000 0,9189 0,8444 

3.13 2,7778 0,8333 0,6944 2,8125 0,9811 0,9625 3,0000 1,4142 2,0000 

Tabela 21 – Calculo da média, desvio padrão e variância as respostas 3.11, 3.12 e 3.13 

Questões 
MEIC MISE t-test independente 

Media Desv. Pad. Media Desv. Pad. df t t crit Sig. (2 tailed) 

3.11 2,66 1,0593 3,0800 0,9395 34 1,27 2,039 0,2134 

3.12 2,8889 0,9189 2,4583 0,9627 34 1,2800 1,6955 0,2090 

3.13 3,2222 1,4142 2,7917 1,0134 34 1,0500 1,6955 0,2975 

Tabela 22 – Média e resultados de t-test independente para as respostas 3.11, 3.12 e 3.13 

Questão 
AOSI (MISE) SISE (MISE) OGFI (MEIC) 

Media Desv. Pad. Variância Media Desv. Pad. Variância Media Desv. Pad. Variância 

3.15 2,4444 1,1304 1,2778 2,2500 1,0646 1,1333 2,8000 1,0328 1,0667 

Tabela 23 – Média e resultados de t-test independente para a resposta 3.15 

Questões 
MEIC MISE t-test independente 

Media Desv. Pad. Media Desv. Pad. df t t crit Sig. (2 tailed) 

3.15 2,8000 1,0328 2,3200 1,0693 34 1,575 1,6955 0,1254 

Tabela 24 – Média e resultados de t-test independente para a resposta 3.15 

A análise aos dados apurados e apresentados neste capitulo será feita no capitulo 8.3. 

 

6.5 Atitude dos alunos 

Para analisar a perceção dos alunos inquiridos relativamente à atitude e assimilação do processo 

da avaliação por pares, foram utilizadas as seguintes perguntas do questionário: 

Perceção que o aluno tinha antes de utilizar a avaliação por pares: 

2.11 A avaliação por pares é uma atividade que exige muito tempo 

Perceção que o aluno adquiriu depois de utilizar a avaliação por pares: 

3.14 A avaliação por pares deve ser estendida a outras disciplinas 

3.16 A avaliação por pares é uma atividade que exige muito tempo 

3.17 Os estudantes não devem ser envolvidos na avaliação dos seus pares 
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Questões 
AOSI SISE OGFI 

Media Desv. Pad. Variância Media Desv. Pad. Variância Media Desv. Pad. Variância 

2.11 2,8889 0,6009 0,3611 2,5000 1,0328 1,0667 2,1000 1,1972 1,4333 

3.16 3,1111 0,6009 0,3611 2,8750 0,8062 0,6500 1,8000 0,9189 0,8444 

Tabela 25 – Calculo da média, desvio padrão e variância às respostas 2.11 e 3.16 

Questões 
Resultado t-test emparelhado (0,05) 

Media Desv. Pad. df t t crit Sig. (2 tailed) 

2.11 2,4857 1,0108 
34 -0,9266 2,0322 0,3606 

3.16 2,6285 0,9420 

Tabela 26 – variação da média e resultados de t-test emparelhado para as respostas 2.11 e 3.16 

Questão 
AOSI (MISE) SISE (MISE) OGFI (MEIC) 

Media Desv. Pad. Variância Media Desv. Pad. Variância Media Desv. Pad. Variância 

3.14 2,5556 1,1304 1,2778 2,6250 1,3102 1,7167 2,5000 1,0801 1,1667 

Tabela 27 – Média e resultados de t-test independente para a resposta 3.14 

Questão 
MEIC MISE t-test independente 

Media Desv. Pad. Media Desv. Pad. df t t crit Sig. (2 tailed) 

3.14 2,5000 1,0801 2,6000 1,2247 33 -0,2251 2,0345 0,8232 

Tabela 28 – Média e resultados de t-test independente para a resposta 3.14 

Questão 
AOSI (MISE) SISE (MISE) OGFI (MEIC) 

Media Desv. Pad. Variância Media Desv. Pad. Variância Media Desv. Pad. Variância 

3.17 1,7778 1,0929 1,1944 1,4375 1,2093 1,4625 1,8000 1,2293 1,5111 

Tabela 29 – Média e resultados de t-test independente para a resposta 3.17 

Questões 
MEIC MISE t-test independente 

Media Desv. Pad. Media Desv. Pad. df t t crit Sig. (2 tailed) 

3.17 1,8000 1,2293 1,5600 1,1576 33 0,5447 2,0345 0,5896 

Tabela 30 – Média e resultados de t-test independente para a resposta 3.17 

A análise aos dados apurados e apresentados neste capitulo será feita no capitulo 8.4 
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7 Resultados das Entrevistas 

 

Este capítulo tem como objetivo descrever o trabalho de investigação relativo ao resultado das 

entrevistas que foi efetuado, enquadrado no problema descrito no capítulo 2 com o método de 

investigação discriminado no capítulo 4. 

Após o término das aulas do ano letivo de 2016-2017, de forma a confirmar qualitativamente os 

resultados do inquérito online, foram convidados alunos a participar numa entrevista realizada através 

de skype, não gravada onde apenas foram tomadas notas das revelações relevantes no 

enquadramento da dissertação. As perguntas focaram-se na experiência da avaliação por pares, 

destinando-se à recolha de informações que permitam avaliar a perceção dos alunos relativamente à 

avaliação por pares nas disciplinas de SISE, AOSI e OGFI. A entrevista foi composta por 11 questões:  

•  As duas primeiras questões têm como objetivo enquadrar os entrevistados, perceber qual a 

disciplina que o entrevistado frequentou e como decorreu o processo da avaliação de um 

ponto de vista generalizado, quantas vezes foi aplicado durante o semestre letivo, qual a 

aplicação que foi utilizada para partilhar os trabalhos e desenvolver a avaliação, inserção de 

comentários e disponibilização da informação aos avaliados. 

•  A segunda secção nomeada Perfil tem como objetivo definir o perfil dos inquiridos que 

respondem ao questionário. 

•  A terceira pergunta da entrevista enquadra-se na motivação que os alunos sentiram para 

usarem a avaliação por pares. 

•  A quarta pergunta da entrevista tem como objetivo avaliar a perceção dos inquiridos como 

atividade formadora.  

•  A quinta pergunta da entrevista enquadra-se no processo de avaliação da avaliação por pares, 

para que os alunos possam partilhar a sua experiência e perceção. 

•  A sexta pergunta da entrevista, é realizada para que os alunos possam partilhar a sua 

experiência e perceção relativamente à atitude demonstrada do ponto de vista dos alunos 

como avaliados e avaliadores. 

•  As perguntas sete, oito, nove e dez tem como objetivo a perceção dos entrevistados em 

relação ao benefícios e desvantagens da utilização da revisão por pares. 

•  A última questão tem como objetivo questionar se a perceção dos alunos entrevistados se 

alterou e de que modo, após a realização da revisão por pares. 

Foram realizadas um total de 11 entrevistas, a 4 alunos de AOSI e OGFI e 3 alunos de SISE. 
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7.1 Enquadramento 

Todos os alunos entrevistados estavam cientes da forma que decorreu a avaliação por pares nas 

suas respetivas disciplinas. Os pormenores que descreveram na entrevista são coincidentes com a 

observação efetuada. 

Alunos de OGFI: 

“… o trabalho era efetuado numa semana e na semana seguinte era feita a avaliação, utilizando a 

plataforma easy chair online…” 

“… ao nível da avaliação, todos os trabalhos semanais foram efetuados com peer review…” 

Alunos de AOSI: 

“… foram efetuadas 4 avaliações com peer review durante o semestre, no total de 9 trabalhos para 

AOSI. Os nossos trabalhos entregues são avaliados por 3 colegas, gerindo todo o processo através do 

moodle, a submissão e avaliação.” 

“… foi utilizado 4 vezes, a plataforma foi o moodle, a experiência foi bastante positiva, gostei 

imenso, inédito neste tipo de ensino…” 

Alunos de SISE: 

“…utilizamos o moodle e tínhamos indicação de critérios básicos de avaliação…” 

O fato de haver sintonia com a realidade, confere um bom grau de fiabilidade dos dados destas 

entrevistas em relação ao tema em estudo. 

7.2 Motivação dos alunos 

Nesta secção serão analisadas as respostas à pergunta da entrevista relacionada com a motivação 

dos alunos em relação à utilização da revisão por pares. Será ainda efetuada a comparação com os 

resultados obtidos no questionário. 

Alunos de OGFI: 

“ Senti-me motivado porque já tinha tido boas experiências, conheci mais colegas, trabalhei com 

mais colegas e houve uma maior partilha de experiência, levando a disputas de diferentes pontos de 

vista.” 

“…em parte senti-me motivada porque tinha um papel critico na avaliação dos colegas, sendo que 

a classificação da opinião do colega é motivante, mas, no entanto a avaliação que recebemos nem 

sempre é justa, por varias razões...” 

Alunos de AOSI: 
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“Não me senti entusiasmado com a ideia. A participação começou por ter resistência de alguns 

alunos porque se sentiu que não havia uma grande integração e explicação, não havia clareza para 

efetuar avaliações, houve dificuldades em manipular a ferramenta utilizada para a gestão da revisão 

por pares.“ 

“Senti-me motivado, porque é mais rápido a obter a avaliação e comentários dos colegas, e à 

medida que as experiências se acumulam o feedback melhora.” 

Alunos de SISE: 

“Acho que sim, estava motivado, acima de tudo quando estamos a fazer a avaliação de um trabalho 

que também foi feito, porque iremos rever a matéria para avaliar os diferentes pontos de vista, para 

podermos aprender mais e permite ajudar os colegas. Aprendemos com os que têm melhores 

respostas e permite ajudar outros colegas que têm piores respostas.” 

“Na primeira vez em AOSI no semestre anterior fiquei motivada considerando a metodologia, no 

entanto em sise como já tinha tido uma má experiencia fiquei preocupada.” 

A análise aos dados apurados e apresentados neste capitulo será feita no capitulo 8.1. 

7.3 Avaliação por pares enquanto atividade formadora 

Nesta secção serão analisadas as respostas à pergunta da entrevista relacionada com a avaliação 

por pares enquanto atividade formadora. Será ainda efetuada a comparação com os resultados 

obtidos no questionário. 

Alunos de OGFI: 

“Com a revisão por pares utilizamos o contato com as pessoas para apreender informação, 

ajudando-nos a ultrapassar questões que normalmente respondemos de forma isolada com a partilha 

de pontos de vista e ideias, sendo que os trabalhos partem do ponto de vista inicial como ponto de 

contacto.” 

“…obriga o aluno a ter um maior sentido de responsabilidade e a aprofundar os conhecimentos 

para poder avaliar os diferentes pontos de vista, ou seja, deverá existir um maior cuidado com o 

estudo para se poder classificar os trabalhos da melhor forma.” 

Alunos de AOSI: 

“… da avaliação que será feita, que consiga avaliar da melhor forma as diferentes perspetivas e que 

me leve a compreender melhor a matéria alvo de estudo. Enquanto avaliador e enquanto 

responsabilidade, leva-nos a ter mais cuidado a avaliar os colegas, tendo de revisitar a matéria para 
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que exista justiça na avaliação. Existe também o papel de avaliador onde se entra no meio do 

professor.” 

“Eu acho que o feedback que se obtém, partindo-se do princípio de que os alunos têm a noção da 

matéria que estão a avaliar, o que nem sempre acontece, no entanto, os alunos aprendem com as 

diferenças de perspetivas. Partilha de conhecimento e debate da avaliação acaba por criar mais 

intensidade e participação dos alunos.” 

Alunos de SISE: 

“O estudo permite absorver melhor o conhecimento e aprender com o que outros colegas fizeram 

com diferentes perspetivas. As diferenças de formação dos vários colegas ajudam a que os pontos de 

vistas que são variados nos permitam avaliar os trabalhos com diferentes pontos de vista.” 

“Poderá ter a ver com a expetativa de diferentes pontos de vista nas respostas, incentivar. De 

alguma forma estamos a fazer o trabalho do professor.” 

A análise aos dados apurados e apresentados neste capitulo será feita no capitulo 8.2. 

7.4 Processo de avaliação 

Nesta secção serão analisadas as respostas à pergunta da entrevista relacionada com o processo 

de avaliação por pares. Será ainda efetuada a comparação com os resultados obtidos no questionário. 

Alunos de OGFI: 

“Em relação aos comentários os professores davam enfase aos colegas que não estavam a fazer a 

revisão por pares de forma correta, não me senti prejudicado porque havia uma monitorização ativa 

do processo. As notas foram bastante boas.” 

“Não me senti prejudicada, pelo contrário os alunos eram mais tolerantes com a avaliação aos seus 

pares. Os alunos que não tinham a certeza tinham noção e por norma não prejudicavam os colegas. 

As qualidades dos comentários foram mistas, em que alguns não ajudavam porque eram curtos e com 

o sentimento do avaliador. Os comentários mais elaborados ajudavam a perceber melhor a minha 

perceção em relação ao trabalho e matéria do módulo em análise. Os comentários foram uma área 

que eu gostei bastante por esse motivo.” 

Alunos de AOSI: 

“Foi progressivo, na primeira iteração houve alunos a acharem a avaliação injusta, no segundo 

houve críticas e tentou-se alterar e melhorar o sistema. Sabemos quem estamos a avaliar, mas não 

sabemos quem nos avaliou. Depois o processo entrou nos eixos. Senti-me prejudicado numa avaliação 

em particular, mas na globalidade achei um processo justo. Alguns comentários são bastante 
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superficiais, mas depois percebe-se que há colegas que efetuam boas justificações e sugestões de 

melhoria. Nas primeiras avaliações havia inexperiência, mas há medida que os alunos fizeram mais 

avaliações os comentários e assertividade nas classificações melhoram bastante. 

Eu acho que a melhoria se deveu a 3 fatores: 

 Experiência obtida pelos alunos à medida que foram sendo realizadas avaliações 

 Houve dificuldade em passar/explicar o que era a avaliação por pares inicialmente. 

Influenciou a forma como os docentes conseguiram controlar o processo à medida que 

semestre e a experiência foi avançando. 

 Interiorização e assimilação do processo.” 

“No meu caso a avaliação foi justa. Os comentários foram justos e melhorando ao longo do 

semestre conforme a cadência da utilização da revisão por pares.” 

Alunos de SISE: 

“Uma das vantagens deste método de avaliação é que tens vários avaliadores e as notas auto 

regulam-se, dificilmente se obtém uma nota que seja injustiça. Algumas vezes senti-me prejudicado e 

noutras beneficiado.” 

“Em SISE houve concordância entre as descrições e as notas quantitativas. Fiquei com a sensação 

que fui favorecida.” 

A análise aos dados apurados e apresentados neste capitulo será feita no capitulo 8.3 

7.5 Atitude dos alunos 

Nesta secção serão analisadas as respostas à pergunta da entrevista relacionada com a atitude dos 

alunos no processo de avaliação por pares. Será ainda efetuada a comparação com os resultados 

obtidos no questionário. 

Alunos de OGFI: 

“…os alunos estavam aptos a participar na revisão por pares. À medida que o tempo foi passando 

beneficiei com a experiencia que fui adquirindo entre os vários trabalhos” 

“A avaliação era feita rapidamente, atribuindo notas e fazer os comentários no easy chair, 30 

minutos eram suficientes para completar o processo. Alguns colegas não dedicavam o tempo 

necessário. “  

Alunos de AOSI: 
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“Inicialmente houve resistência, algumas reações mais duras por parte dos alunos. 

Progressivamente foram adquirindo experiencia e no fim a avaliação era feita naturalmente. O tempo 

mínimo seria entre 30 minutos e 1 hora.” 

“Não senti desconforto para efetuar as avaliações, o que senti foi a necessidade de aprofundar os 

conhecimentos para ser mais justo com a avaliação. Tive de dedicar algum tempo para fazer a 

avaliação, pois senti ia necessidade de ser justo e não ser erróneo com os trabalhos que estava a 

avaliar” 

Alunos de SISE: 

“…no global esta metodologia é positiva e mesmo os comentários que não foram tão construtivos, 

não por desleixo, mas por desconhecimento e falta de atitude pedagógica para poder fazer este tipo 

de avaliação…” 

“Precisava de mais tempo, mas temos de aprender a gerir o tempo e é igual para todos. As 

avaliações dependem muito de cada aluno, uns são muitos mais exigentes outros menos. Prefiro não 

saber quem estou a avaliar, na medida em que fico condicionada quando estou a avaliar colegas que 

podem ficar afetados com o tipo de avaliação”. 

A análise aos dados apurados e apresentados neste capitulo será feita no capitulo 8.4. 

7.6 Vantagens e Desvantagens 

As “Vantagens” e “Desvantagens” referentes à realização da revisão por pares, foi auscultado 

através dos exercícios de observação, inquérito online como perguntas abertas e através das 

entrevistas. As perguntas focaram-se na experiência da avaliação por pares, destinando-se à recolha 

de informações que permitam avaliar a perceção dos alunos relativamente à avaliação por pares nas 

disciplinas de SISE, AOSI e OGFI. As questões efetuadas nos três domínios, foram exatamente iguais:  

 Qual(is) o(s) beneficio(s) da utilização da avaliação por pares para os estudantes?   

 Qual(is) o(s) beneficio(s) da utilização da avaliação por pares para os professores? 

 Qual(is) a(s) desvantagem(ns) da utilização da avaliação por pares para os estudantes? 

 Qual(is) a(s) desvantagem(ns) da utilização da avaliação por pares para os professores? 

Foram obtidas por cada uma das quatro questões, um total de 3 respostas provenientes do 

processo de observação, um total de 35 respostas através do inquérito online e por fim um total de 

12 respostas obtidas através das entrevistas.  

De uma forma geral, as respostas avaliadas para os benefícios e desvantagens foram divididas em 

grupos para facilitar a análise da perceção dos participantes dos inquéritos. Através destes grupos, 
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percebe-se que não existe unanimidade nas respostas, mas que existem grupos de respostas que se 

destacam, podendo afirmar que a perceção existente é uniforme nas três disciplinas alvo de estudo, 

podendo ainda afirmar-se que o grupo de respostas tipo que se destacam permite determinar que a 

perceção é geralmente coincidente. 

7.6.1 Vantagens para os estudantes 

Para a análise das respostas às questões relacionadas com os benefícios da utilização da avaliação 

por pares para os estudantes, foi feita uma divisão por 5 grupos, elencadas a seguir: 

 Não consideradas – neste grupo foram incluídas todas as respostas que não estavam 

enquadradas com a pergunta, ou que estavam em branco. 

 Mais feedback e notas obtidas mais rapidamente – neste grupo foram consideradas as 

respostas onde se refletia como vantagem o fato de haver mais feedback nesta 

metodologia de avaliação, resultante dos comentários provenientes da revisão efetuada 

pelos pares e também o fato de considerarem que a avaliação e o lançamento das notas 

eram executados mais rapidamente. 

 Notas beneficiadas – neste grupo foram consideradas as respostas onde se mencionava 

que as notas seriam mais benéficas para os alunos com esta metodologia de avaliação, 

mais inflacionadas. 

 Maior sentido critico - neste grupo foram consideradas as respostas que mencionavam o 

desenvolvimento, aprofundamento e apuramento do sentido critico, no perfil do 

estudante ao desempenhar o papel de avaliador. 

 Maior conhecimento – neste grupo foram consideradas as respostas que mencionaram a 

maior aprendizagem, pelo fato dos alunos terem de rever a matéria e aprenderem com 

diversos pontos de vista para os mesmos temas na realização da avaliação da revisão por 

pares. 

Os resultados são apresentados em percentagens divididos pela disciplina alvo de estudo. Cada 

resposta poderia ser inserida em um ou mais grupos. A totalidade da percentagem das respostas 

analisada perfaz sempre 100%. 
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Figura 1 – Qual(is) o(s) beneficio(s) da utilização por pares para os estudantes? 

7.6.2 Vantagens para os professores 

Para a análise das respostas às questões relacionadas com os benefícios da utilização da avaliação 

por pares para os professores, foi feita uma divisão por 5 grupos, elencados a seguir: 

 Não consideradas – neste grupo foram incluídas todas as respostas que não estavam 

enquadradas com a pergunta, ou que estavam em branco. 

 Avaliar alunos considerando as avaliações às respostas e outras ações – neste grupo foi 

considerado como beneficio para os professores as respostas onde se mencionou que os 

professores poderiam utilizar as avaliações dos alunos na revisão por pares, como ponto 

de avaliação aos alunos, verificando como os alunos percecionaram a matéria dada.  

 Avaliação da capacidade critica – neste grupo foi considerado beneficio para os 

professores as respostas que consideravam que a capacidade crítica dos alunos 

participantes na revisão por pares poderia servir de alvo para a avaliação dos professores, 

ou seja um elemento adicional para avaliação. 

 Maior participação dos alunos - neste grupo foi considerado benefício para os professores 

as respostas que sugeriam que a metodologia da revisão por pares teria uma maior 

participação e intervenção dos alunos sendo que os professores poderiam percecionar 

como estaria o conhecimento e como decorreu a apreensão dos alunos. 

 Menos trabalho – neste grupo foi considerado como beneficio para os professores, as 

respostas que mencionaram que o tempo não despendido na avaliação destas provas por 

parte dos professores, em virtude do mesmo ser feito com o auxílio da revisão por pares, 

poderia dedicar-se a outras atividades de maior valor para o ensino em si. 
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Os resultados são apresentados em percentagens divididos pela disciplina alvo de estudo. Cada 

resposta poderia ser inserida em um ou mais grupos. A totalidade da percentagem das respostas 

analisada perfaz sempre 100%. 

 

 

Figura 2 – Qual(is) o(s) beneficio(s) da utilização por pares para os professores? 
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concordância de opinião que o “Menos trabalho” é de fato o benefício mais vezes identificado da 

avaliação por pares para os professores. O valor percentual do grupo de “Avaliar alunos considerando 

as avaliações às respostas e outras ações” tem também expressão nestes resultados, sendo que 

poderá ser considerado como o segundo beneficio mais relevante apontado pelos participantes. 
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 Não consideradas – neste grupo foram incluídas todas as respostas que não estavam 
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 Prejudicar ou ajudar colegas intencionalmente – neste grupo foram consideradas as 

respostas referentes à possibilidade de desvirtuar o valor das avaliações 

propositadamente com o intuito de ajudar ou prejudicar o colega avaliado. 

 Conflitos entre colegas - neste grupo foram consideradas as respostas que identificam a 

possibilidade de conflitos entre colegas for descordarem da avaliação efetuada pelos seus 

pares. 

 Avaliação incorreta / Falta de conhecimentos para executar avaliação – neste grupo 

foram consideradas as respostas que mencionavam o fato dos pares que estão a avaliar 

na avaliação por pares, fazerem parte do grupo de alunos em aquisição de 

conhecimentos, sendo que pode levar à perceção de impreparação dos alunos para 

efetuarem a avaliação. Por outro lado, a atitude pedagógica não será a mesma, 

conduzindo desta forma à desconfiança da avaliação efetuada. 

Os resultados são apresentados em percentagens, divididos pela disciplina alvo de estudo. Cada 

resposta poderia ser inserida em um ou mais grupos. A totalidade da percentagem das respostas 

analisada perfaz sempre 100%. 

 

 

Figura 3 – Qual(is) a(s) desvantagem(ns) da utilização por pares para os estudantes? 
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7.6.4 Desvantagens para os professores 

Para a análise das respostas às questões relacionadas com as desvantagens da utilização da 

avaliação por pares para os professores, foi feita uma divisão por 5 grupos, elencados a seguir: 

 Não consideradas – neste grupo foram incluídas todas as respostas que não estavam 

enquadradas com a pergunta, ou que estavam em branco. 

 Mais informação para avaliar – neste grupo foram consideradas as respostas que têm 

como perceção a necessidade de mais investimento de tempo do professor, na medida 

em que terá de avaliar a avaliação efetuada no processo da avaliação por pares.  

 Desmotivação dos alunos – neste grupo foram consideradas as respostas referente à 

menção da desmotivação que o processo da revisão por pares possa trazer aos alunos. 

 Gestão de conflitos – neste grupo foram consideradas as respostas que mencionavam o 

fato da necessidade dos professores intervirem para gerirem os conflitos que possam 

surgir entre alunos por desacordo da avaliação efetuada na revisão por pares. 

 Avaliação incorreta / Assimilação da matéria pelos alunos – neste grupo foram 

consideradas as respostas que percecionam as más notas atribuídas pelos pares e a 

conivência do professor, o que pode levar a notas incorretas de avaliação da própria 

disciplina. Por outro lado, se houver uma má assimilação da matéria generalizada, 

ocorrerá outra vez uma má avaliação no processo da revisão por pares, influenciando 

erradamente as notas da disciplina a atribuir aos alunos. 

 

Figure 4 – Qual(is) a(s) desvantagem(ns) da utilização por pares para os professores? 
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Os resultados são apresentados em percentagens divididos pela disciplina alvo de estudo. Cada 

resposta poderia ser inserida em um ou mais grupos. A totalidade da percentagem das respostas 

analisada perfaz sempre 100%. 
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8 Análise dos Resultados 

 

Este capítulo terá como objetivo analisar os resultados apurados e descritos nos capítulos 

anteriores relativos à observação enquadrados no problema descrito no capítulo 2 com o método de 

investigação descriminado no capítulo 4. 

8.1 Motivação dos alunos 

Do ponto de vista de análise quantitativa e global às respostas 2.1-3.1 e 2.3-3.2, considerando o 

resultado das tabelas 2 e 3, é verificado que os alunos têm uma base bastante confiante relativamente 

ao seu conhecimento para a realização da avaliação existindo uma melhoria desta perceção após a 

realização da avaliação por pares. Da mesma forma os alunos têm uma perceção inicial que a sua 

responsabilidade em avaliar o trabalho dos seus colegas é alta, ainda que do ponto de vista da média 

esta responsabilidade tenha uma diminuição após a realização da avaliação por pares, no entanto 

verificando t e alfa no resultado de t-test verifica-se que o resultado poderá ser considerado é 

estatisticamente igual. 

Comparando os resultados entre as disciplinas de MISE e MEIC às questões em análise 

considerando a tabela 4, verifica-se que do ponto de vista estatístico os resultados não são diferentes 

entre os alunos do curso uma vez que tobs < tcrit.nas quatro comparações apresentadas.  

Não deixa de ser interessante notar que os alunos se sentem mais seguros com os seus 

conhecimentos após a realização da avaliação e também que existe uma responsabilidade acrescida 

quando são chamadas a avaliar os seus colegas, sendo que esta ultima perceção decresce do ponto 

de vista da média de respostas, mas que não tem relevo estatístico. 

Analisando as repostas à pergunta 2.2, os alunos confirmaram, como se poder verificar na tabela 

5 e tabela 6, que receberam informação anterior ao processo de avaliação dos seus pares e como 

retirar o maior proveito deste exercício. Ainda assim os alunos de SISE têm uma média mais baixa 

comparando com as outras duas disciplinas, no entanto o desvio revela que o resultado é concordante 

com a afirmação. 

Do ponto de vista de análise estatística às respostas da questão 2.2, não existe diferença entre os 

resultados alcançados entre os cursos de MISE e de MEIC, ou seja, as médias embora diferentes, são 

semelhantes, na medida em que a hipótese nula se rejeita após a análise dos resultados do teste t-

test. 

Analisando as respostas à questão 3.10 verifica-se que a média estará de acordo com o fato de a 

avaliação por pares ser mais motivadora que a avaliação efetuada pelo professor, mas olhando para 
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os valores estatísticos referente ao desvio padrão e variância, percebe-se que não é consensual. Será 

útil para trabalhos futuros tentar aprofundar e perceber a falta de consensualidade em relação a esta 

questão, talvez com questões abertas ou entrevistas. 

Analisando as respostas às entrevistas percebe-se que existem ainda fatores que podem ser 

determinantes para a motivação, como por exemplo a partilha de critérios de avaliação, explicação e 

clarificação do processo da avaliação por pares, resultado de experiências anteriores 

Poderá afirmar-se que após analisar as respostas às perguntas da entrevista, relativamente à 

motivação dos alunos e em linha com os resultados dos inquéritos, generalizando, que os alunos se 

sentem, à partida, motivados a participar na avaliação por pares e que essa motivação aumenta após 

a realização da mesma, ainda que não seja totalmente claro que os alunos estão mais motivados com 

a avaliação por pares que a avaliação feita tradicionalmente pelos professores. 

8.2 Avaliação por pares enquanto atividade formadora 

Do ponto de vista de análise quantitativa e global às respostas 2.4 – 3.4, 2.5 – 3.9 e 2.6 – 3.6, 

considerando o resultado das tabelas 9 e 10, é verificado que os alunos têm uma boa perceção em 

relação ao contributo que a revisão por pares tem como atividade formadora ao longo do currículo 

académico. Os alunos concordam desta forma que conseguem aprender e perceber melhor a matéria 

alvo de estudo, tendo mesmo a necessidade de estudar mais para conseguirem efetuar a revisão por 

pares. 

O tratamento estatístico feito através da metodologia de t-test demonstra que não existe uma 

diferença para que se possa afirmar que os resultados são diferentes antes e após a realização da 

avaliação por pares nas 3 disciplinas avaliadas, considerando o resultado de t e alfa calculado e 

apresentado na tabela 10, não podendo rejeitar a hipótese nula de t-test. 

Comparando os resultados obtidos das respostas ao questionário apresentado na Tabela 11, 

verifica-se que de uma forma geral não existem diferenças estatísticas relativamente aos cursos cujas 

disciplinas são alvo de análise às respostas 2.4, 3.4, 2.5 e 3,6, confirmando que não existe uma 

diferença acentuada de opinião entre os alunos que frequentaram as disciplinas dos dois cursos 

superiores. No entanto verifica-se que em relação às respostas da pergunta 3.9 a perceção será 

sempre mais favorável do ponto de vista estatístico do curso de MISE na medida em que se rejeita a 

Hipótese nula, ou seja, os alunos de MISE têm uma perceção globalmente mais concordante com o 

fato de a avaliação por pares ter um papel no desenvolvimento dos conhecimentos dos alunos, na 

medida que a média dos alunos de MEIC é inferior com um desvio considerável. 
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A perceção relacionada com que a matéria alvo de estudo seja vista de uma forma mais crítica 

analisada previamente à execução da avaliação por pares, também tem uma análise estatística 

diferente quanto à comparação entre as disciplinas dos dois cursos, sendo que o curso de MEIC 

apresenta sempre uma perceção menos favorável, à partida, relativamente ao índice mencionado. De 

referir que após a realização da avaliação por pares a perceção tende a ser mais favorável dos alunos 

de MEIC e semelhante aos alunos de MISE. 

Avaliando as respostas à pergunta 3.5, considerando as Tabelas 12 e 13, apercebemo-nos que não 

existe diferença estatística às respostas entre os cursos de MEIC e MISE, no entanto analisando as 

disciplinas de AOSI e SISE do curso de MISE verifica-se uma diferença que ajusta o resultado quando 

comparando os cursos. Assim e especificamente em relação a AOSI e OGFI, apesar de existir uma 

média favorável, não se pode afirmar que a globalidade dos alunos tenha tido a necessidade de 

investigação para além da matéria, considerando não só a média como também os valores obtidos 

para o desvio padrão e variância. Por outro lado, poder-se-á afirmar que os alunos da disciplina de 

SISE tiveram a necessidade de investigar para além da matéria para poderem realizar a avaliação por 

pares. 

Considerando as tabelas 14 e 15 para analisar estatisticamente as respostas à questão 3.18, 

verifica-se que embora a média aritmética seja favorável os valores para o Desvio Padrão e Variância 

confirmam que globalmente as respostas estão dispersas pelo que se poderá afirmar que nem todos 

os alunos utilizaram os comentários de avaliação para melhorar os seus trabalhos, o que de certa 

forma faz sentido na medida em que não existiu uma retroatividade permitindo aos alunos melhorar 

os seus trabalhos, ficando ao critério de cada um, reavaliar o seu trabalho após os comentários para 

poderem perceber o que erraram e onde teriam de perceber e rever a matéria para melhorar o seu 

conhecimento. 

É, no entanto, de salientar que a média aritmética da análise as respostas à questão 3.18 é 

favorável, sendo que se poderá afirmar que maioritariamente os alunos utilizam os comentários para 

poderem melhorar os seus trabalhos e conhecimentos.  

Relativamente à analise das respostas às entrevistas que se inserem no estudo deste subcapítulo, 

os alunos entrevistados manifestam efetivamente que a prática da revisão por pares é uma mais-valia 

para o desenvolvimento académico, nomeadamente ao nível da partilha de diferentes perspetivas e 

desenvolvimento do sentido crítico necessário para os comentários e inerente avaliação. Temem, no 

entanto, que alguns pares possam não ter os critérios bem definidos, ou a matéria não ter sido 

perfeitamente assimilada o que poderá ser contraproducente na utilização da revisão por pares. 

Sentem ainda que estão a substituir os professores nesta tarefa. 
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Analisando os resultados percentuais da amostra relativamente as vantagens da utilização da 

revisão por pares, percebe-se de imediato que existe uma alta concordância de opinião que o “Maior 

conhecimento” é de fato benefício mais apontado da avaliação por pares para os estudantes. O valor 

percentual do grupo de “Maior sentido crítico” tem também expressão nestes resultados, sendo que 

poderá ser considerado como o segundo beneficio mais relevante apontado pelos participantes. 

Como conclusão a este subcapítulo poderá afirmar-se que os alunos que participaram no 

questionário têm uma perceção favorável relativamente à forma como o papel que a avaliação por 

pares desempenha na sua formação, ainda que alguns alunos não utilizem a avaliação dos seus pares 

para poderem melhorar os seus trabalhos e conhecimentos. 

8.3 Processo de avaliação 

Considerando as tabelas 16 e 17 para analisar estatisticamente as respostas às questões 2.7 e 2.8, 

correlacionando com as respostas após a execução da revisão por pares, 3.7 e 3.8, verifica-se que os 

valores para o Desvio Padrão e Variância confirmam que globalmente as respostas são dispersas, da 

mesma forma que a média é geralmente neutra pelo que se poderá afirmar que não existe uma 

concordância com as perguntas e/ou afirmações implícitas nestas questões. Assim sendo conclui-se 

que a subjetividade e exigência na revisão por pares não é um problema para os alunos alvo deste 

estudo, nem antes nem após a realização deste método de avaliação. Do ponto de vista estatístico os 

valores obtidos entre disciplinas e cursos são semelhantes. 

Analisando as repostas à questão 2.9, verifica-se que do ponto de vista estatístico a média tem um 

valor alto e a variância tem valores baixos o que sugere que existe uma alta concordância nas 

respostas à pergunta em análise. Mesmo após a realização da avaliação por pares verifica-se que em 

alguns casos a média baixa, mas com expressão mínima e pouco relevante segundo a avaliação 

utilizando o método estatístico de hipótese nula. Assim conclui-se que com esta pergunta que 

efetivamente é importante para o processo de avaliação da revisão por pares e segundo os alunos 

alvo do estudo que responderam ao inquérito, o estabelecimento de um critério para que a avaliação 

seja efetuada da melhor forma.  

A Perceção que o aluno adquiriu depois de utilizar a avaliação por pares referente à sua perceção 

inicial analisada referente à pergunta 2.9, é compreendida analisando as respostas às questões 3.11, 

3.12 e 3.13 apresentadas nas tabelas 20 e 21 abaixo. Generalizando consegue perceber-se que os 

alunos inquiridos têm uma média de aceitação alta, referente às questões em análise, ainda assim 

inferior à questão 2.9, com uma baixa dispersão de valores. Concluindo os alunos confirmam a 

dificuldade em avaliar os trabalhos, conferem que as notas são justas e que o fato de utilizarem uma 
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natureza anónima ajuda nos comentários da avaliação. Do ponto de vista dos resultados, não existem 

estatisticamente diferenças entre os resultados obtidos para o curso de MEIC e MISE. 

Considerando as tabelas 22 e 23 para analisar estatisticamente as respostas à questão 3.15, 

verifica-se que embora a média aritmética seja favorável os valores para o Desvio Padrão e Variância 

confirmam que globalmente as respostas estão dispersas pelo que se poderá afirmar que nem todos 

os alunos confirmam que o método de avaliação da revisão por pares é um método justo de avaliação. 

Os resultados obtidos relevantes para o estudo deste subcapítulo através das entrevistas, revelam 

que de uma forma global os alunos não se sentem prejudicados com as notas obtidas, salvo 

pontualmente, em que acham que algumas das suas respostas foram alvo de notas injustas. Existem 

ainda comentários que confirmam que com a reutilização deste método de avaliação os alunos 

desinibem-se e as classificações e comentários tornam-se mais assertivos. Ainda, alunos (mais 

precisamente de OGFI) sentiram que existiu a falta de informação o que gerou alguns problemas na 

avaliação efetuada, ou seja, estão de acordo que determinada informação base deverá ser 

disseminada de forma a poder ajudar no processo de avaliação.  

Analisando os resultados percentuais da amostra relativa à figura 32 e relativamente ás 

desvantagens de utilização da revisão por pares, percebe-se de imediato que existe uma alta 

concordância de opinião de “Avaliação incorreta / falta de conhecimentos para executar a avaliação” 

é de fato a desvantagem mais notada pelos estudantes.  

Como conclusão a este subcapítulo poderá afirmar-se que os alunos têm uma perceção não 

uniforme referente à justiça do método de avaliação, sendo que não estão confiantes para a sua 

utilização. Ainda assim estão de acordo que determinada informação base deverá ser disseminada de 

forma a poder ajudar no processo de avaliação e que do exercício em que participaram na sua 

respetiva disciplina não se sentiram prejudicados com a avaliação efetuada pelos seus pares. Não 

existe igualmente concordância em relação à subjetividade das avaliações efetuadas pelos seus pares, 

assim como com a exigência e assertividade dos seus pares. 

8.4 Atitude dos alunos 

Analisando as repostas à questão 2.11 e 3.16, constata-se que a perceção que os inquiridos têm 

em relação à exigência do tempo exigido para a prática da avaliação por pares é inicialmente 

concordante com a necessidade de muito tempo na execução da prática, como se poderá observar na 

tabela 24. Mesmo após a realização os estudantes inquiridos voltam a afirmar que é efetivamente 

necessário muito tempo. De notar que no caso de OGFI a média desceu após a prática da revisão por 

pares, no entanto no cômputo geral analisando estatisticamente as discrepâncias encontradas nas 
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médias não são diferentes antes e depois da prática da revisão por pares, como pode ser observado 

no caso de hipótese nula apresentado na tabela 25. 

Assim conclui-se que com a análise a esta pergunta que a perceção antes e após a prática é de que 

os alunos gastam muito tempo para a prática da revisão por pares.  

Para se tentar perceber se os alunos inquiridos consideram efetivamente a revisão por pares uma 

boa prática e a possibilidade de estender a sua prática a outras disciplinas analisa-se a resposta à 

pergunta 3.14 com as tabelas 26 e 27. Assim verifica-se que em média os alunos concordam com a 

extensão da revisão por pares a outras disciplinas, no entanto existe uma dispersão alta nas respostas 

como se pode observar na variância. Analisando a tabela 27, o teorema da hipótese nula confirma que 

do ponto de vista estatístico os valores obtidos entre os cursos de MEIC e MISE são iguais. 

Concluindo a análise às respostas à questão 3.14 não são conclusivas derivado à dispersão 

observada, sendo que não se pode ser taxativo em relação ao objetivo de afirmar que os alunos 

pretendem que esta prática da revisão por pares seja estendida a outras disciplinas. 

Analisando as repostas à questão 3.17, observando as tabelas 28 e 29, verifica-se que do ponto de 

vista estatístico a média e a variância tem valores baixos o que sugere que existe uma baixa 

concordância nas respostas à pergunta em análise. Mesmo após à realização da avaliação por pares 

verifica-se que a média é baixa, com expressão mínima e pouco relevante segundo a avaliação 

utilizando o método estatístico de hipótese nula. Como a pergunta foi formulada com uma conjunção 

negativa, conclui-se com a análise estatística que efetivamente a maioria dos alunos é concordante 

em ser envolvido no papel de avaliador, ponte chave para o processo de avaliação por pares. 

Analisando os resultados percentuais da amostra relativa à figura 32 e relativamente ás 

desvantagens de utilização da revisão por pares, percebe-se que o valor percentual do grupo de 

“Consumo de tempo” tem também expressão nestes resultados, sendo que poderá ser considerado 

como a segunda desvantagem mais apontada pelos participantes dos questionários. 

Como conclusão, poderei afirmar que as entrevistas complementam os resultados obtidos no 

inquérito online, os alunos que participaram no questionário têm uma atitude favorável relativamente 

à forma como o papel que a avaliação por pares desempenha na sua formação, mesmo tendo a noção 

que é uma prática que exige tempo, e sentem ainda que podem beneficiar com a extensão da medida 

a outras disciplinas. De notar que os alunos se sentem à vontade para atuarem como avaliadores na 

revisão por pares. A atitude é, portanto, muito positiva para a amostra em análise e utilização da 

revisão por pares. 
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9 Conclusão 

 

Nesta dissertação, Avaliação Por Pares em Disciplinas de Mestrado – Estudo de Caso, foi estudada 

a perceção dos alunos relativamente à utilização da revisão por pares, nomeadamente em duas 

disciplinas do MISE e numa terceira disciplina do MEIC para efeitos comparativos. A metodologia de 

Estudo de Caso foi utilizada para investigar a dissertação proposta. Para concluir o estudo dos 

problemas inicialmente indicados, os alunos alvos das disciplinas de AOSI (MISE), SISE (MISE) e OGFI 

(MEIC) foram alvo de investigação, por meios de observação questionário online e entrevistas via 

Skype. No aspeto comparativo, entre os alunos das três disciplinas e apesar de todas as diferenças 

inerentes à diversidade da metodologia de ensino e forma da adoção da revisão por pares, não foi 

identificado desfasamento nos resultados observados. Os problemas propostos nesta dissertação e 

suas repostas estão apresentados abaixo: 

Principais Contribuições: 

1) O processo poderá apresentar um grau de risco em relação à confiabilidade das notas, pois a 

pressão dos pares para aplicar notas elevadas ou amizades pode influenciar a avaliação, 

embora o risco possa ser mitigado se os alunos puderem submeter as suas avaliações 

independentemente do grupo e/ou de forma anónima entre eles. 

 

Os alunos alvo que participaram têm uma perceção não uniforme referente à justiça do 

método de avaliação. De uma forma geral confirmam que não se sentem prejudicados com as 

notas obtidas, salvo pontualmente, acham que algumas das suas respostas foram alvo de 

notas injustas. Existem ainda comentários que confirmam que com a reutilização deste 

método de avaliação os alunos se desinibem tornando as classificações e comentários mais 

assertivos. Os professores e orientadores intervieram sempre que foi necessário. 

  

2) Os alunos sentem-se impreparados para realizar a avaliação e/ou julgarem os seus pares. Os 

alunos tendem a ver-se a si próprios e aos seus pares como demasiado inexperientes para 

fazerem avaliações precisas e justas do seu trabalho. Isto é especialmente verdadeiro quando 

os alunos recebem notas com base no feedback dos colegas (Kaufman, Schunn, 2011). 

 

Os alunos não gostaram de avaliar porque saem da sua zona de confronto. Se os alunos não 

tiverem critérios ou exemplos têm grande dificuldade em apresentar avaliações construtivas. 
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No entanto recebem muito mais feedbacks o que é melhor do que em alguns casos só 

receberem a nota. 

Conclui-se ainda que os alunos se sentem à partida motivados a participar na avaliação por 

pares e que essa motivação aumenta após a realização da mesma. 

Inicialmente houve alguma falta de entendimento do conceito, talvez por falta de clareza do 

processo, no entanto à medida que se sucederam as avaliações por pares os alunos foram se 

tornando mais confiantes. 

Não deixa de ser interessante notar que os alunos se sentem mais seguros com os seus 

conhecimentos, após a realização da avaliação e também a existência de uma responsabilidade 

acrescida quando são chamados a avaliar os seus colegas. 

 

3) Os alunos podem não ter tempo suficiente para a realização da avaliação. 

 

Observou-se que os alunos inicialmente geraram alguma desconfiança na utilização da revisão 

por pares, sendo que se foi desvanecendo à medida que o semestre ia avançando. A perceção 

que os alunos têm em relação à exigência do tempo requerido para a prática da avaliação por 

pares é inicialmente concordante com a necessidade de muito tempo na execução da prática, 

mesmo após a realização da revisão por pares. Assim conclui-se que a perceção antes e após 

a prática é de que os alunos gastam muito tempo para a prática da revisão por pares.  

Os alunos consideraram ainda que tiveram tempo suficiente para fazer a avaliação dos 

trabalhos propostos dentro dos prazos estipulados. Houve, contudo, algumas exceções sendo 

que alguns alunos não entregaram as respetivas avaliações ou entregaram fora de tempo.  

 

4) Os alunos tendem a atribuir a mesma nota a todos os trabalhos que necessitarão de avaliar.  

5) Os alunos podem não estar familiarizados com os critérios de avaliação. É difícil avaliar cada 

aluno sistematicamente, de acordo com o seu desempenho.  

 

Como confirmado no ponto 1 os alunos alvo que participaram têm uma perceção não 

uniforme referente à justiça do método de avaliação. De uma forma geral confirmam que não 

se sentem prejudicados com as notas obtidas. Os alunos confirmam a dificuldade em avaliar 
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os trabalhos, conferem que as notas são justas e que o fato de utilizarem uma natureza 

anónima ajuda nos comentários da avaliação.  

Existem ainda a perceção de que com a reutilização deste método de avaliação os alunos se 

desinibem e as classificações e comentários se tornam mais assertivos.  

Existe a perceção de alunos que sentiram que existiu a falta de informação o que gerou alguns 

problemas na avaliação efetuada, ou seja, estão de acordo que determinada informação base 

deverá ser disseminada de forma a poder ajudar no processo de avaliação. Não existe 

igualmente concordância em relação à subjetividade das avaliações efetuadas pelos seus 

pares, assim como com a exigência e assertividade dos seus pares. 

6) Do ponto de vista estatístico e apesar de todas as diferenças entre os cursos de MEIC e MISE, 

os resultados obtidos podem ser considerados similares, não havendo diferenças assinaláveis, 

como de resto foi apresentado e escalpelizado nos capítulos devidos deste estudo.  

Foram também neste estudo auscultados os benefícios e desvantagens na opinião dos estudantes 

alvo do estudo. Os benefícios e desvantagens apontados estão em linha com os resultados apurados 

pela análise das respostas aos inquéritos e observação. Por exemplo em relação a uma maior e melhor 

aprendizagem apontada como benefício e a perceção favorável relativamente à forma como o papel 

que a avaliação por pares desempenha na sua formação apurada nas respostas dos alunos, ou como 

desvantagem apontada, a impreparação dos alunos para efetuarem a avaliação esta alinhada com a 

auscultação nos inquéritos e que ressalva que os alunos não estão confiantes para a sua utilização. 

Principais limitações: 

Para a execução desta investigação houve limitações que poderão contar como lições aprendidas 

e que poderão ajudar trabalhos futuros nesta área; 

1) A investigação apresentada contou com um único questionário auscultando a perceção que os 

alunos teriam antes e após a execução da revisão por pares. No entanto seria mais fidedigno 

realizar mais que um questionário, logo após a execução dos fenómenos alvos da investigação, 

de forma a poder ser recolhida uma melhor informação relativa à perceção por parte dos 

participantes. 

2) Para estimular a participação e aumentar a amostra do estudo, seria útil haver uma maior 

exposição e apresentação do projeto, talvez na altura da observação aos potenciais 

participantes. 
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Trabalho Futuro: 

Seria importante desenvolver estudos nesta área, para se perceber até que ponto os resultados 

contidos nesta dissertação são condicionados pela conjuntura ou se são mais genéricos. Também seria 

interessante perceber se as notas que são atribuídas utilizando a revisão por pares são justas do ponto 

de vista pedagógico e se efetivamente classificam os alunos ajuizando o seu mérito. Seria também 

relevante perceber do ponto de vista pedagógico se a prática atinge os seus objetivos, na perspetiva 

dos professores e orientadores e na perspetiva dos alunos. Existem algumas questões que não são 

consensuais e à partida deveriam ser investigadas de forma qualitativa, nomeadamente a questão 

3.10 do questionário online. 

Será também importante estabelecer unidades de medida para efeitos comparativos da 

complexidade dos trabalhos a efetuar pelos alunos versus o tempo para a avaliação dos mesmos.  
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Anexo I 
Entrevista aos professores e orientadores da avaliação por pares nas disciplinas de OGFI, AOSI e SISE 

do ano letivo de 2016/2017. 
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Entrevista aos professores e orientadores da avaliação por pares nas disciplinas de OGFI, AOSI e SISE 

do ano letivo de 2016/2017. 

 

1) Descreva como decorreu a avaliação por pares. Inclua o número de vezes que foi utilizado durante 

o semestre, bem como detalhes relacionados com a informação que foi passada aos alunos, com a 

submissão dos trabalhos para a avaliação, como foi efetuada a avaliação, plataforma utilizada, etc… 

2) Os alunos sentiram-se motivados a participar na avaliação por pares? Porquê? Consegue apontar 

dois exemplos reais com alunos que justifiquem a resposta? 

3) O que espera o professor quando utiliza este tipo de avaliação do ponto de vista da formação do 

aluno? Na sua opinião o objetivo foi satisfeito? Consegue apontar dois exemplos reais com alunos 

que justifiquem a resposta? 

4) Como decorreu o processo de avaliação da avaliação por pares? Qual a intervenção do professor 

na avaliação? Os alunos sentiram-se prejudicados com este tipo de avaliação em relação à avaliação 

tradicional efetuada pelo professor? 

5) A atitude dos alunos foi a esperada? Para a resposta considere feedback dos alunos em relação ao 

tempo necessário para efetuar a avaliação, como foi utilizada a informação proveniente da avaliação 

dos seus colegas. 

6) Qual(is) o(s) beneficio(s) da utilização da avaliação por pares para os estudantes?   

7) Qual(is) o(s) beneficio(s) da utilização da avaliação por pares para os professores?   

8) Qual(is) a(s) desvantagem(ns) da utilização da avaliação por pares para os estudantes? 

9) Qual(is) a(s) desvantagem(ns) da utilização da avaliação por pares para os professores? 
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Anexo II 
Questionário – Avaliação por pares 
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Anexo III 
Entrevista a alunos participantes na avaliação por pares (peer review) nas disciplinas de OGFI, AOSI e 

SISE do ano letivo de 2016/2017. 
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Entrevista a alunos participantes na avaliação por pares (peer review) nas disciplinas de OGFI, AOSI e 

SISE do ano letivo de 2016/2017. 

 

1) Foi aluno de que disciplina? 

2) Descreva como decorreu a avaliação por pares. Inclua o número de vezes que foi utilizado durante 

o semestre, bem como detalhes relacionados com a informação que foi passada aos alunos, com a 

submissão dos trabalhos para a avaliação, como foi efetuada a avaliação, plataforma utilizada, etc… 

3) Sentiu-se motivados a participar na avaliação por pares? Porquê? Na sua resposta inclua detalhes 

relacionados com o que sentiu na realização da prática, qual o objetivo da avaliação por pares 

4) O que espera quando utiliza este tipo de avaliação do ponto de vista da formação do aluno? Na 

sua opinião o objetivo foi satisfeito? Consegue apontar exemplos reais que justifiquem a resposta 

(estudo mais aprofundado da matéria para poder efetuar a avaliação, considerar diferentes pontos 

de vista, etc…)? 

5) Como decorreu o processo de avaliação da avaliação por pares? Sentiu-se prejudicado com este 

tipo de avaliação? Os cometários obtidos foram justos e tidos em linha de conta para poder 

aprofundar os conhecimentos? 

6) A atitude dos pares foi a esperada? Para a resposta considere o tempo utilizado, o desconforto 

que a prática pode gerar, como foi utilizada a informação proveniente da avaliação dos seus colegas. 

7) Qual(is) o(s) beneficio(s) da utilização da avaliação por pares para os estudantes?   

8) Qual(is) o(s) beneficio(s) da utilização da avaliação por pares para os professores?   

9) Qual(is) a(s) desvantagem(ns) da utilização da avaliação por pares para os estudantes? 

10) Qual(is) a(s) desvantagem(ns) da utilização da avaliação por pares para os professores? 

11) Após a utilização da revisão por pares nesta disciplina alterou a sua perceção em relação à 

avaliação por pares? De que forma? 

 

 

 

 

 

 

 

 


