
1 

 

Práticas de avaliação formativa em ambiente wiki 
Formative assessment practices in a wiki environment 

 
 

Paulo A. Lourenço Dias  

Agrupamento de Escolas de Macedo de Cavaleiros 

dias-paulo@sapo.pt 
Isolina Oliveira 

LE@D, Universidade Aberta, Lisboa 
isolina @uab.pt 

Resumo 

O artigo
1
 que apresentamos teve como base uma investigação de natureza 

qualitativa/interpretativa, que seguiu a metodologia da investigação-ação, e se centrou 

na descrição e na análise do ambiente de ensino, aprendizagem e avaliação da sala de 

aula. Esta investigação realizou-se no ano letivo de 2010/2011 numa turma de 6.º ano de 

Língua Portuguesa, recorrendo ao teste em duas fases e ao relatório escrito como 

instrumentos privilegiados de avaliação, e à interação desenvolvida em ambiente wiki 

entre o professor e os alunos e entre os alunos. Nesta comunicação pretendemos 

evidenciar a ligação da avaliação formativa à melhoria das aprendizagens dos alunos, 

através da interação e do trabalho colaborativo desenvolvidos em ambiente wiki.  
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Abstract 

The present article was based on a qualitative/interpretative investigation, which 

followed the methodology of action research, focused on the description and analysis of 

the teaching, learning and assessment environment in the classroom. This investigation 

took place in the academic year of 2010/2011 in a 6th grade class of Portuguese 

Language, using the test in two phases and the written report as the privileged tools for 

assessment and the interaction carried out in a wiki environment between the teacher 

and the students and among the students. In this communication we make known the 

elements that associate formative assessment with the improvement of the student’s 

learning, through the interaction and the collaborative work carried out in the wiki 

environment. 

Keywords: formative assessment; regulation, feedback, collaborative learning. 

Introdução 

A avaliação é uma componente indispensável da ação pedagógica do professor. É através 

da avaliação que os vários elementos do currículo se inter-relacionam e, por esta razão, a sua 

prática é uma atividade bastante complexa. É reconhecido que os procedimentos avaliativos 
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não estão, de uma forma geral, em concordância com as exigências que a sociedade atual 

coloca nos sistemas educativos nem com as necessidades dos alunos. Importa, portanto, 

considerar a aprendizagem como o objetivo principal da ação educativa do professor e 

entender a avaliação como um elemento de regulação de grande relevo que contribui de forma 

muito significativa para essa mesma aprendizagem. Tal como está estabelecido no normativo 

que regulamenta os princípios e os procedimentos a ter na avaliação dos alunos do ensino 

básico, o Decreto-Lei n.º 1/2005, de 5 de Janeiro (que retoma e reforça os princípios 

expressos no Decreto-Lei n.º 30/2001, de 19 de Julho), a avaliação deve ter um carácter 

essencialmente formativo, deve ser “parte integrante do processo de ensino e de 

aprendizagem” e constituir “um instrumento regulador das aprendizagens”, de forma a 

proporcionar “uma recolha sistemática de informações” que, depois de analisadas, “apoiam a 

tomada de decisões adequadas à promoção da qualidade das aprendizagens”. Ainda de acordo 

com este decreto, para além de assumir uma função certificativa das aprendizagens e das 

competências adquiridas pelos alunos, a avaliação deve contribuir para “melhorar a qualidade 

do sistema educativo”, devendo ter ainda “um carácter contínuo e sistemático”, tendo em 

vista a regulação do ensino e da aprendizagem. A sua centralidade no processo de ensino e de 

aprendizagem é assim bem evidente pois, em consonância com o ponto 19 do despacho 

supracitado, ao recorrer a uma “variedade de instrumentos de recolha de informação”, a 

avaliação formativa possibilita não só a ação reguladora do professor, como também o 

envolvimento e a interação do aluno no processo avaliativo (Ferreira, 2007). Esta ação 

reguladora será tanto mais eficaz quanto melhor for o uso e a adequação do feedback às 

situações e aos alunos (Semana & Santos, n.d.). 

O presente artigo pretende dar resposta às seguintes questões de investigação: i) como 

desenvolver a avaliação formativa com recurso ao ambiente wiki na sala de aula de Língua 

Portuguesa?; ii) em que medida o ambiente wiki pode contribuir para o processo de reflexão e 

autorregulação das aprendizagens?   

Avaliação formativa, regulação e feedback 

Avaliação formativa 

A utilização dos testes como instrumentos de avaliação que possibilitam “medir com rigor 

as aprendizagens dos alunos” (Fernandes, 2004, p. 23) é uma evidência muito clara e 

generalizada nas escolas portuguesas. Esta conceção de avaliação está, de acordo com vários 

autores (Pelletier, 1976; Dominicé, 1979; Hadji, 1989; Guba e Lincoln, 1989) citados por Pinto 
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e Santos (2006), muito ligada à primeira geração da avaliação – a avaliação como uma medida 

–, em que o ato de avaliar é entendido como sinónimo de medição rigorosa e isenta, como 

uma ação psicométrica que concentra “as suas preocupações na medida e nos processos que a 

sustentam” (Pinto & Santos, 2006, p. 19). 

Este entendimento de avaliação, com as suas evidentes limitações, não é apropriado à 

realidade social e cultural da escola de hoje, daí a “absoluta necessidade de repensar práticas 

uniformes e pobres de avaliação” (Abrantes, 2002, p. 12). É necessário então pôr em prática 

“as estratégias que permitam ajustar a actividade pedagógica às características e dificuldades 

específicas de cada aluno” (Allal, Cardinet e Perrenoud, 1986, p. 120). Os instrumentos de 

avaliação alternativos (o teste em duas fases e o relatório escrito, por exemplo) podem ser 

vistos e utilizados como veículos de reflexão sobre as práticas docentes, como instrumentos 

geradores de novas experiências e, principalmente, como ponto de partida para os professores 

poderem, de forma sustentada, construir “uma visão holística do aluno” (Pinto & Santos, 

2006, p. 131), assumindo a avaliação como parte integrante e reguladora do processo de 

ensino-aprendizagem. 

A avaliação formativa é, segundo Allal et al. (1986), uma expressão criada por Scriven 

(1967), com o objetivo de permitir “ajustamentos sucessivos ao desenvolvimento e 

experimentação de um novo curriculum, manual ou método de ensino” (p. 176). Este 

conceito foi, mais tarde, aplicado por Bloom e colaboradores (1971) à avaliação dos alunos. 

Neste contexto, a avaliação formativa tem como finalidade “orientar o aluno quanto ao 

trabalho escolar, procurando localizar as suas dificuldades para o ajudar a descobrir os 

processos que lhe permitirão progredir na sua aprendizagem” (Allal et al. 1986, p. 14). 

De acordo com Cardinet (1993), Gilbert De Landsheere, no seu Dicionário de Avaliação e 

da Investigação em Educação (1979), define avaliação formativa como “avaliação que 

intervém, em princípio, no final de cada trabalho de aprendizagem e que tem por objecto 

informar alunos e professores do grau de mestria alcançado e, eventualmente, descobrir em 

que é que o aluno sente dificuldades de aprendizagem, com vista a propor-lhe ou a fazer com 

que descubra estratégias que lhe permitam progredir” (p. 223). Para Cardinet (1993), a 

avaliação formativa fundamenta-se na existência de duas circunstâncias, a verificação da 

situação do aluno e a ação de correção dessa situação  

a primeira serve para passar do comportamento do aluno a uma estimativa das suas 
aquisições e trabalho realizado. A segunda, apoiando-se nesta estimativa, fornece 
os meios de prever o resultado das diversas acções educativas, a fim de se poder 
escolher a melhor para o aluno. (p. 224) 
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O quadro que apresentamos de seguida põe em destaque as ideias-chave de quatro 

perspetivas sobre a utilização da avaliação formativa. 

Gronlund (1985) Ribeiro (1994) 
Tunstall & Gipps 

(1996) 
Leite e Fernandes 

(2002) 
A avaliação formativa é 
utilizada para 

A avaliação formativa é 
utilizada para 

A avaliação formativa é 
utilizada como 

A avaliação formativa é 
utilizada para 

fornecer  feedback 
contínuo ao professor e 
ao aluno sobre sucessos 

e fracassos da 
aprendizagem. 

identificar as 
dificuldades do aluno 
para dar-lhes solução. 

forma de moldar e 
melhorar as 

competências dos 
alunos. 

regular processos, 
reforçar êxitos, 

remediar dificuldades. 

Quadro 1 – Quatro ideias-chave sobre a utilização da avaliação formativa 

Regulação e Feedback 

Segundo Ferreira (2007), o termo regulação provém da cibernética estando o seu 

significado associado à “intenção de correcção durante o processo de desenvolvimento de um 

programa” (p. 98). Este conceito foi depois adotado por outros autores que estudaram a 

avaliação formativa e que o entenderam “como inerente a esta função da avaliação” (p. 98).  

Santos (2002) define regulação como “o acto intencional que, agindo sobre os mecanismos 

de aprendizagem, contribua directamente para a progressão e/ou redireccionamento dessa 

aprendizagem” (p. 77). Esta autora considera que o sujeito que aprende tem uma função 

central em qualquer processo de regulação, pois a sua participação neste processo é 

necessariamente uma participação ativa e que resulta, de entre outros fatores, da avaliação 

formativa, da coavaliação ou da autoavaliação.  

Como conceito essencial da avaliação formativa, a regulação, segundo Santos (2002), “pode 

ocorrer em três momentos: no início de uma tarefa ou de uma situação didáctica, ao longo do 

processo de aprendizagem ou após uma sequência de aprendizagem” (p. 78). De acordo com 

estes momentos, esta autora, citando Allal et al. (1986), estabelece, para cada um deles, três 

tipos de regulação: pró-ativa, interativa e retroativa, e considera que a regulação interativa é 

“potencialmente mais promissora” (p. 78), porque é operacionalizada pelo professor através 

da “observação e da intervenção, em tempo real e em situação” (p. 78) e tem como objetivo 

intervir sobre a aprendizagem.  

Sob o ponto de vista da avaliação formativa, a regulação da aprendizagem está relacionada 

com o processo de aprendizagem do aluno e tem como objetivo “a reorientação desse 

processo pela tomada de decisões de ensino-aprendizagem que implicam alterações no 

seguimento do programa e nas suas estratégias” (Ferreira, 2007, p. 99). Este autor entende que 

qualquer forma de regulação integra sempre dois elementos: o feedback e a orientação, que se 
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articulam através de um “trabalho pedagógico e/ou didáctico” (p. 99) feito pelo “professor 

(regulação externa) ou pelo aluno (auto-regulação) ou ainda pelos dois em interacção” (p. 99). 

No processo de desenvolvimento de uma avaliação formativa, o feedback é, para Tunstall e 

Gipps (1996), o primeiro requisito para o progresso das aprendizagens dos alunos. Quando é 

dirigido ao aluno “reinforces successful learning and identifies the learning errors that need 

correction” (Gronlund, 1985, p. 12); quando se destina ao professor “provides information for 

modifying instruction and prescribing group and individual remedial work” (p. 12). A 

comunicação e a interação entre os alunos e entre os alunos e professores são assim 

determinantes neste processo de avaliação. 

Tunstall e Gipps (1996) distinguem dois tipos de feedback – o feedback avaliativo e o feedback 

descritivo –, o primeiro implica um juízo de valor sobre um trabalho realizado pelo aluno, o 

segundo relaciona-se com as tarefas que lhes são apresentadas. Fernandes (2005) considera 

que o feedback descritivo pode contribuir para que os alunos se tornem mais autónomos na 

avaliação e regulação dos seus desempenhos e possam encontrar formas de os melhorar. 

Para Hattie e Timperley (2007), o feedback é eficaz quando responde a três questões: i) Para 

onde vou? (Quais são os objetivos?); ii) Como vou? (Que progressos estou a fazer para atingir 

os objetivos?); iii) Para onde vou a seguir? (Que atividades preciso de realizar para melhorar os 

progressos?). A estas três perguntas correspondem as noções de feed up, feed back e feed forward. 

Para responder a estas três questões, isto é, para ser eficaz, o feedback deve incidir em quatro 

níveis: i) na tarefa; ii) no processo; iii) na auto-regulação; iv) no aluno. 

Elaborar um feedback não é, pois, uma tarefa fácil deve ter em atenção as características 

individuais do aluno, a tarefa e o seu grau de relevância e, acima de tudo, deve ajudar a 

reorganizar e a reajustar ação do professor de modo a que ele possa regular mais eficazmente 

as aprendizagens. 

Citando a investigação de Black e Wiliam (1998), Santos et al. (2010), acrescentam que o 

feedback “nunca deve ser dado antes de o aluno ter tido oportunidade para pensar e trabalhar 

na tarefa, nem depois de se conhecerem as respostas, e preferencialmente devem ser 

escolhidas tarefas ainda não classificadas, nas quais os alunos tenham ainda oportunidade de 

melhorar” (p. 65). 

 

Aprendizagem colaborativa em ambiente wiki 

Na aprendizagem em grupo deve ser feita a distinção entre aprendizagem cooperativa e 

aprendizagem colaborativa. Dillenbourg (1999), faz essa distinção da seguinte forma: “In 

cooperation, partners split the work, solve sub-tasks individually and then assemble the partial 
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results into the final output. In collaboration, partners do the work 'together'” (p. 8). Este 

autor, segundo Stahl, Koschmann e Suthers (2006), considera a colaboração como 

a process by which individuals negotiate and share meanings relevant to the 
problem-solving task at hand…. Collaboration is a coordinated, synchronous 
activity that is the result of a continued attempt to construct and maintain a shared 
conception of a problem. (p. 3)  

A aprendizagem colaborativa envolve assim os indivíduos como membros do grupo, 

implicando a negociação e a partilha de significados, e incluindo também a construção e a 

manutenção das conceções partilhadas das tarefas, que são realizadas interactivamente através 

de processos em grupo (Stahl, Koschmann & Suthers, 2006). 

Segundo Larusson e Alterman (2009), as atividades de aprendizagem colaborativa podem 

ser realizadas individualmente ou em grupo, em momentos de sincronia ou de assincronia. 

Neste sentido, qualquer ambiente wiki, mesmo o mais básico, possui características que 

possibilitam o desenvolvimento de tarefas metacognitivas, o desenvolvimento da reflexão e o 

desenvolvimento da auto/coexplicação. Estas virtualidades fazem da wiki um espaço com 

enormes possibilidades pedagógicas, pois permite o desenvolvimento de uma grande 

variedade de atividades de aprendizagem.  

O quadro que apresentamos de seguida (Quadro 1) mostra as propriedades da wiki que o 

tornam, segundo Larusson e Alterman (2009), um espaço particularmente privilegiado para a 

construção de aplicações de aprendizagem colaborativa. 

Property Motivation 

Web 2.0 technology Within reach for experts and non-tech savvy students and teachers. 

Document co-editing Easy to asynchronously collaboratively produce content. 

Automatic publication Easy for students and teachers to share/exchange/access material. 

Plasticity 
Easy to preformat for a variety & range of collaborative 
learning activities. 

Malleability Easy for users other than developer to adapt environment. 

Non-hierarchical control 
structure 

Student-centered and owned workspace. 

Quadro 1 – Propriedades da wiki como espaço privilegiado de construção de aplicações de aprendizagem 

colaborativa (Larusson & Alterman, 2009: 373) 

Um espaço colaborativo de aprendizagem com estas características tem, para estes autores, 

vários benefícios: 

Each new application shares the same common form of interaction making it 
easier for teachers and students to switch tasks within the same course. Thus, 
students can spend less time learning how to use the technology and more time 
learning the course material. A common standard of constructing learning 
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applications can also simplify the aggregation of proven methods, designs, 
scaffolds, and strategies within the educational communities. Having the platform 
employ a more component-based architecture turns domains, learning activities, 
and collaborative environments into reusable components (p. 374). 

Os espaços wikis são usados para desenvolver competências de escrita, dado que qualquer 

pessoa que os utilize pode rever os textos, acrescentando, apagando ou modificando as partes 

que entender. Permitem ainda criar hiperligações de forma a enriquecer o conteúdo desses 

textos, possibilitando a um grupo de pessoas o desenvolvimento de um trabalho colaborativo 

nesse mesmo texto (Cress & Kimmerle, 2008). O potencial dos wikis para a aprendizagem 

colaborativa reside na sua capacidade de permitir o debate, baseado em experiências de 

aprendizagem, e na facilidade de criar conhecimento. 

A interação proporcionada pela aprendizagem colaborativa obriga os alunos a ir 

clarificando cada vez mais o que pensam sobre algo e a alargar o seu ponto de vista pessoal, 

levando-os a uma apropriação individual do saber ou, pelo menos, ao reconhecimento do que 

ainda é preciso para que essa apropriação fique completa (Santos et al. 2010). A realização de 

tarefas onde se aprende com os outros é “uma fonte de satisfação pessoal e não de medos e 

frustrações” (p. 85). 

O papel do professor, neste contexto de aprendizagem, aproxima-se daquele que é 

proposto por Altet (2000), o professor já não comunica “um saber-conteúdo feito” (p. 168) 

mas “guia, acompanha o aluno nas suas investigações, experiências, actividades e iniciativas e 

ajuda a definir problemas; leva-o a formular questões, a analisar dados, a ensiná-los a construir 

uma resposta; adapta as suas intervenções às necessidades de cada um” (p. 168), 

desenvolvendo uma “nova relação dialética professor-alunos” (p. 168) que reforça a 

aprendizagem. 

Metodologia 

O estudo, que aplicou um design de avaliação privilegiando a avaliação formativa, decorreu 

no ano letivo de 2010/201, numa turma do 6º ano, na disciplina de Língua Portuguesa. Neste 

artigo apresenta-se uma parte deste estudo, o que se refere ao trabalho desenvolvido  num 

espaço de ambiente colaborativo de aprendizagem no sítio PBworks.com (não aberto ao 

público e sem necessidade de recorrer ao correio eletrónico, garantindo uma maior proteção 

da privacidade dos alunos).  

O primeiro autor deste artigo escolheu este ambiente pela facilidade de utilização e de 

edição das páginas de trabalho e dos recursos multimédia, e pelo facto de proporcionar o 

acesso a um histórico (page history) das alterações feitas às páginas, o que permitiu o 
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acompanhamento minucioso de todas as intervenções e contributos dos alunos. Foram criadas 

quatro áreas de trabalho: “Os meus textos”, “As minhas leituras”, “Notas das aulas” e 

“Trabalhos em Pares ou em Grupo”, tendo-se privilegiado esta última.  

Para os alunos poderem realizar um trabalho colaborativo fora do grupo, criou-se outro 

espaço a que se deu o nome de “Classes de Palavras”, onde toda a turma poderia introduzir, 

acrescentar e comentar a informação lá colocada, sendo utilizada também como mais um 

recurso de apoio ao estudo das classes de palavras.  

Foi estabelecida ainda a área “Tarefas” para os alunos consultarem a informação mais 

importante sobre as atividades em curso. Cada aluno criou uma pasta com o seu nome para 

guardar os trabalhos individuais. 

 

Análise dos dados 

Tendo em atenção o especial relevo que foi dado à descrição e à análise dos fenómenos 

ocorridos na sala de aula escolhemos, dentro do paradigma qualitativo da investigação, uma 

abordagem qualitativa/interpretativa, pois fizemos uma investigação em que descrevemos 

“factos, situações, processos ou fenómenos” (Afonso, 2005, p. 43), procurando analisar e 

explicar o ambiente de ensino/aprendizagem e a avaliação existentes na sala de aula, através da 

observação da interação entre os intervenientes (professor-aluno e aluno-aluno) no 

desenvolvimento das atividades de aprendizagem e da recolha diversificada de dados 

relevantes. 

Os dados de natureza qualitativa foram analisados mediante a análise de conteúdo e 

submetidos a uma análise temática e lexical ao seu conteúdo, escolhendo-se como unidades de 

codificação a frase e as palavras portadoras de sentido, classificando-as e recenseando-as 

segundo a frequência de itens de sentido (Bardin, 2009). Os dados de natureza quantitativa 

foram examinados através da análise estatística descritiva e os resultados foram ilustrados com 

quadros, tabelas e gráficos.  

Resultados 

Das várias atividades desenvolvidas destacamos, neste artigo, o trabalho de projeto, feito a 

partir de uma proposta de atividade “Ler mais” sugerida pelo manual adotado, Na Ponta da 

Língua, de Fernanda Costa e Luísa Mendonça, Porto Editora. Este trabalho, a que demos o 

nome de “Notícias em Directo”, foi desenvolvido entre Fevereiro e Maio de 2011 ao longo de 

quatro fases: Fase 1 – Pesquisar as características da notícia e da entrevista; Fase 2 – Escrever 

uma notícia e uma entrevista; Fase 3 – Dramatizar a notícia e a entrevista; Fase 4 – Avaliação. 
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Foram criados 5 grupos com 4 alunos cada, aos quais foi atribuído o nome de uma cor. Cada 

grupo apresentou à turma a notícia e a entrevista por eles criada, dramatizando-as como uma 

peça de abertura de um telejornal. O projeto ficou concluído depois de os alunos terem 

avaliado os trabalhos realizados por todos os grupos. 

Na fase final do projeto, os alunos elaboraram dois relatórios, um sobre as tarefas 

realizadas, outro sobre o processo de avaliação. Este último foi escrito depois de os alunos 

terem avaliado os trabalhos dos grupos. Ambos tiveram como objetivo a recolha de 

informações sobre o entendimento dos alunos sobre a avaliação e de que forma ela serviu (ou 

não) para melhorarem as suas aprendizagens. Esta informação foi recolhida através dos 

comentários aos trabalhos dos grupos, das reações a esses comentários e da avaliação final que 

fizeram a esses trabalhos. 

As atividades desenvolvidas na wiki foram reguladas pelo professor que proporcionou 

também, sempre que foi oportuno, um feedback avaliativo descritivo (Tunstall & Gipps, 1996; 

Gipps, 1999) sobre o trabalho realizado pelos alunos. Houve ainda uma interação reguladora 

entre os alunos na execução do trabalho de projeto e na execução dos outros trabalhos e na 

apreciação/avaliação desses trabalhos.  

 

Interações nas tarefas desenvolvidas  

A primeira situação de interação que apresentamos é centrada nas ações dos alunos e 

refere-se à fase de pesquisa, Fase 1, do trabalho de projeto “Notícias em Directo” em que os 

alunos têm de pesquisar as características da notícia e da entrevista. O texto inicial do trabalho 

do Grupo Verde, colocado pela L, mostra que a aluna se limitou a colar no espaço de trabalho 

do grupo informação retirada/copiada da Internet. 

 

O desenvolvimento do trabalho do grupo para o qual contribuiu a aluna L. e outros poder-

se-á acompanhar nas sucessivas intervenções na wiki. Assim, um outro elemento do grupo, o 

F, transcreveu as duas questões (“O que é uma entrevista? Quantas partes tem uma 
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entrevista?”) que o professor forneceu como guia de pesquisa e utilizou o texto colocado 

anteriormente pela sua colega de grupo para responder a uma questão. Depois, acrescentou 

mais informação como resposta à segunda questão. 

 

A intervenção e a ação reguladora do professor com um comentário ao trabalho do grupo 

e com a edição da página do grupo para incluir um quadro para registo de informação, tem o 

objetivo de ajudar a reformular/reorientar a informação e a pesquisa do grupo. Podemos ver 

ainda uma intervenção do F, procurando interagir com o grupo. 
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A primeira reformulação, com algumas falhas, surge quando L preenche parte do espaço 

para a resposta “O que é?” [uma entrevista] no quadro colocado pelo professor. 

 

A segunda reformulação da L, já com alterações profundas ao texto inicial referente à 

primeira questão (“O que é uma entrevista?”), evidencia que houve uma reflexão da aluna 

sobre a informação colocada anteriormente que a levou a regular a sua aprendizagem e a 

melhorar o seu trabalho. 

 

Uma terceira reformulação é introduzida pela L, com alterações ao texto da segunda 

questão e com o preenchimento de grande parte do quadro colocado pelo professor:  
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A aluna L apresenta uma versão final do texto que é, posteriormente, retomada pelo grupo 

e ampliada com informação recolhida pelos restantes elementos: 
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Da interação resultante da elaboração deste texto é de salientar o papel da L que conseguiu, 

confrontando as suas ideias com a ação reguladora do professor, desenvolver um pensamento 

crítico que contribuiu para a construção de novos conhecimentos que deixaram de ser do foro 

individual da aluna para passarem a ser propriedade de todo o grupo. Parece-nos ser 

importante também realçar a importância da intervenção reguladora do professor, levando a 

aluna a experimentar outros caminhos e auxiliando a construção de novas aprendizagens. 

A nova situação de interação, centrada também nas ações dos alunos, refere-se à fase de 

produção do texto, a Fase 2, do trabalho do mesmo grupo. O texto inicial do grupo foi 

colocado pelo JM: 

 

A continuação do trabalho foi feita pelo aluno K que, além de alterar a parte final do texto, 

coloca a primeira questão da entrevista: 
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Novo desenvolvimento ao trabalho é acrescentado pelo aluno F que introduz dados na 

notícia e, também, novas perguntas para o guião da entrevista:  

 

A aluna L dá nova contribuição ao trabalho, precisando a data do acontecimento da notícia 

e procurando organizar de forma mais adequada o seu conteúdo. Acrescentou mais texto à 

entrevista, reescrevendo-a e reajustando as perguntas e as respostas à informação 

disponibilizada na notícia. 
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Nesta altura, o professor intervém, utilizando as cores para assinalar as incorreções do 

texto (amarelo – assinala um erro ortográfico ou de acentuação; azul – assinala uma incorreção 

no sentido da frase).  

 

Após esta ação reguladora do professor são feitas as devidas correções e o Grupo Verde 

apresenta a versão final do seu trabalho: 



16 

 

 

Tal como já referimos, o projeto “Notícias em Directo”, desenvolvido em grupo, tinha 

previsto que a avaliação do trabalho fosse realizada pelos outros grupos. Apresentamos então 

a avaliação que foi feita pelo Grupo Laranja ao trabalho do Grupo Verde. Esta avaliação foi 

previamente discutida entre os alunos e o professor, que indicou apenas que ela devia ser 

descritiva e ter em consideração duas competências: a expressão oral e a expressão escrita. A 

opção é justificada pelo facto de terem sido registadas em áudio as apresentações dos 

trabalhos para serem colocadas na wiki, no espaço de cada grupo, e o registo oral e o registo 

escrito desses trabalhos poderem ser posteriormente analisados/avaliados. Cada grupo avaliou 

outro grupo, através do preenchimento de um quadro (Figura 1), colocado no respetivo 

espaço do grupo pelo professor. 
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Figura 1 – Quadros da avaliação do trabalho de grupo 

Sobre a avaliação feita pelo Grupo Laranja ressaltam duas evidências: i) dos quatro 

elementos do grupo, só dois registaram a avaliação; ii) esses dois elementos não colocaram as 

suas opiniões na totalidade dos itens apresentados nos quadros. A explicação que 

encontramos para a primeira pode resultar  do facto de ser a primeira vez que os alunos são 

envolvidos na avaliação por pares, o que não é uma tarefa habitual; relativamente à segunda 

pensamos que os alunos não deixaram a sua opinião na totalidade dos itens apresentados 

devido ao elevado número de itens para avaliar e devido à sua capacidade de análise crítica 

estar ainda pouco desenvolvida. 

É importante referir agora a opinião que cada um dos quatro elementos do Grupo Verde 

expressou na questão “O que é que aprendi com este trabalho?” relativo ao Relatório de 

Avaliação do Trabalho de Projecto (RATP). 
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Eu aprendi a trabalhar em grupo, aprendi a representar uma notícia e uma entrevista, aprendi a 

funcionar no wiki, aprendi a pesquisar, aprendi a fazer as perguntas da entrevista, aprendi a 

ouvir as opiniões dos outros. O wiki ajudou-me muito.  

RATP-F, 10 Maio 

 

Eu com este trabalho aprendi a trabalhar em grupo pesquisar e na pesquisa retirar o que não 

interessa, tornar a escrever a pesquisa mas mais elaborada e sem erros, explicar as coisas com 

mais clareza.  

RATP-JM, 10 de Maio 

 

Eu não sabia em quantas partes se dividia a notícia e agora já sei, aprendi a fazer um trabalho 

de grupo, que temos de asseitar as opiniões dos colegas, também aprendi a trabalhar melhor no 

wiki, e aprendi que também tinhamos de ouvir as criticas que os outros colegas, de grupos 

diferentes nos dizem. 

RATP-K, 10 Mai 

 

Eu com este trabalho aprendi a usar melhor o wiki, aprendi o que era uma notícia e uma 

entrevista, mas principalmente a compreender as notícias, e saber ouvir criticas. Eu pensava que 

uma entrevista era chegar ao pé do entrevistado e fazer perguntas e já estava, mas agora já sei que 

uma simples entrevista tem muito que se lhe diga. O wiki ajudou-me muito.  

RATP-L 10 Mai 

Apresentamos, agora, outra situação de interação entre o professor e o aluno que nos 

parece significativa do ponto de vista da regulação da aprendizagem feita pelo professor, 

relativamente à competência expressão escrita, competência que “implica processos cognitivos e 

linguísticos complexos, nomeadamente os envolvidos no planeamento, na formatação 

linguística, na revisão, na correção e na reformulação do texto” (Departamento de Educação 

Básica, 2001, p. 32). Esta situação desenvolveu-se na área de trabalho “As minhas leituras” e 

tinha como objetivo principal o desenvolvimento da expressão escrita, através da produção de 

um texto sobre um livro à escolha que os alunos tinham de ler ao longo do mês de Fevereiro. 

Vamos ilustrar o processo de interação desenvolvido com a apresentação de três situações: 

uma que evidencia a interação professor/aluno e outras duas que evidenciam a interação 

aluno/aluno. A primeira situação inicia-se com a apresentação da versão inicial do texto que 

resume a parte do livro que o aluno F refere como tendo gostado mais:  
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Na sequência desta versão o professor fez uma intervenção reguladora, questionando, 

dando pistas e incentivando o trabalho do aluno: 

 

O professor editou a página onde o aluno escreveu e, utilizando cores como código de 

correção (amarelo – assinala um erro ortográfico ou de acentuação; o ponto de interrogação 

vermelho entre parêntesis – assinala uma falha de pontuação) indica o erro, mas não o corrige: 

 

Fruto destas intervenções o aluno procede à reformulação das incorreções, como se 

observa no texto seguinte: 
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Após as devidas correções, surge uma nova intervenção reguladora do professor, dando 

pistas ao aluno para corrigir o modo (o discurso direto) de apresentar a fala de uma 

personagem no texto:  

 

O professor recorre novamente à utilização das cores (a cor azul assinala uma incorreção 

sintática – uma frase confusa ou sem sentido, ou lexical – palavra utilizada incorretamente) 

para assinalar outras incorreções do texto. 

 

O último feedback do professor leva o aluno a introduzir as alterações sugeridas: 
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Seguiram-se outras intervenções reguladoras do professor, chamando a atenção do aluno 

através da utilização da cor, para alterar outras incorreções do texto. 

 
 

 

Por fim, e na sequência das diferentes intervenções do professor, mostra-se a versão final 

do texto do aluno: 
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A interação ocorrida entre o professor e o aluno nesta situação que apresentámos é 

reveladora da importância que a intervenção reguladora do professor teve no processo de 

produção do texto do aluno, ajudando-o e orientando-o até ele conseguir atingir um produto 

final mais próximo do que se pretendia. É importante ver também os comentários apreciativos 

(Figura 2) que os colegas fizeram ao texto e ao processo de reescrita do texto do aluno, e que, 

no nosso entendimento, contribuíram também para o auxiliar a ultrapassar algumas 

dificuldades.  

 

Figura 2 – Comentários apreciativos dos alunos ao texto elaborado por um colega 

A aprendizagem da escrita surgiu assim como “um processo emergente e interativo 

decorrente das trajetórias que os alunos seguem quando participam em atividades construídas 

dentro da comunidade de aprendizagem construída pela turma” (Niza, Segura e Mota, 2010), 

criando no aluno a consciência de que não estava apenas a escrever para o professor, que é 

por norma o único recetor e, consequentemente, o único apreciador e avaliador dos seus 

textos, mas sim para uma audiência mais alargada, constituída pelos colegas da turma. 

Pensamos que este facto aumentou a motivação do aluno para a escrita, tornando-o ao mesmo 
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tempo mais responsável por aquilo que escreveu, pois o texto passou a ser também objeto de 

atenção e de análise dos colegas. 

A última situação de interação que apresentamos, desenvolveu-se entre os alunos no 

espaço “Classes de Palavras”, referente à classe “O nome”. Este espaço foi criado com o 

objetivo de possibilitar situações de estruturação e/ou de reestruturação dos conhecimentos 

dos alunos e ser ainda utilizado como recurso de apoio ao estudo das classes de palavras. 

Aqui, qualquer aluno da turma podia editar, alterar e comentar o conteúdo já inserido.  

Vejamos, através de um exemplo, como os alunos se organizaram e foram interagindo 

nesse espaço onde o aluno R começa por elaborar o seguinte texto:  

 

Com base neste texto, o aluno Do introduz reformulações e acrescenta nova informação 

que complementa a anterior: 

 

O texto relativo ao “Nome” foi sendo elaborado por vários alunos, até uma versão final, 

feita pela aluna D, que completa o texto iniciado pelo aluno R.  
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Como podemos ver de seguida, o professor desenvolveu um processo de regulação 

interativa (Santos, 2002; Pinto & Santos, 2006), acompanhando as situações de aprendizagem 

e estimulando a participação e o envolvimento dos alunos, de modo a facilitar o 

desenvolvimento de uma avaliação de carácter formativo, realçando a sua componente auto 

avaliativa pois, de acordo com Notari (2006, p. 132), “comparing, commenting and 

completation of other inputs is important not only to know what other members of the 

learning community produce but also has a self evaluation effect”. 
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Neste espaço foi visível o desenvolvimento do trabalho colaborativo e de pesquisa dos 

alunos que, ao interagirem com alguma autonomia, se tornaram também mais responsáveis. 

Apesar das suas intervenções não terem sido levadas em conta na avaliação, este espaço de 

interação foi muito importante para eles porque lhes permitiu olhar criticamente para as suas 

produções, ajudando-os ainda a desenvolver processos de regulação e de autoavaliação e a 

apropriarem-se de novos conhecimentos. 

Considerações finais 

O recurso a este espaço de aprendizagem permitiu aos alunos desenvolver um trabalho 

autónomo, apoiado em estratégias cooperativas e colaborativas, tornando-os mais 

responsáveis pelo seu percurso de aprendizagem e mais independentes. O professor deixou de 

ser apenas e só o transmissor de conhecimento e passou a ser o orientador do percurso de 

aprendizagem do aluno. As interações professor-aluno e aluno-aluno que ocorreram, levaram 

os alunos a desenvolver um processo de reflexão e de regulação das suas intervenções que foi 

muito importante para os ajudar a ultrapassar as suas dificuldades iniciais e a desenvolver um 

pensamento crítico ao serviço da construção de novos saberes.  

A aprendizagem realizada no wiki desenvolveu-se de forma autorregulada pelo aluno e 

apoiada pelo professor que, sempre que necessário, auxiliou e orientou os alunos de modo a 

poderem adquirir e cultivar estratégias de aprendizagem e a desenvolverem os seus próprios 

métodos de estudo e de trabalho. Importa também sublinhar que, conforme afirma Santos 

(2008), “toda a aprendizagem comporta necessariamente dificuldades e erros, porque é um 

processo de reestruturação de representações prévias” (p. 5), por isso procurámos levar os 

alunos a reconhecer e a compreender os erros cometidos para que as aprendizagens fossem 

mais consistentes. 
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O recurso às novas tecnologias e às suas potencialidades criativas e expressivas, 

nomeadamente as ferramentas que a Web 2.0 proporciona, é um auxiliar que pode contribuir 

significativamente para que os alunos desenvolvam uma relação mais próxima e mais positiva 

com a escrita e tornem esta competência, tão complexa e exigente e tão fundamental para a 

comunicação, mais acessível a todos.  
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