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APRESENTAÇÃO E ENQUADRAMENTO CONCETUAL 

Este projeto pretendeu contribuir para o encontro dialético entre as representações dos estudantes 

sobre a qualidade de ensino e o seu rendimento académico. Os estudos realizados têm revelado 

que este encontro é fortemente influenciado por variáveis de contexto, as quais são especialmente 

relevantes para os sujeitos da aprendizagem. Procurámos verificar como as representações dos 

estudantes sobre a qualidade de ensino evoluíam na transição de ciclo de estudos, em concreto, na 

passagem dos ensino básico para o secundário e deste para o superior. Consideraram-se as 

seguintes variáveis: motivação intrínseca e extrínseca; crenças de autoeficácia; tempo de estudo; 

representação da qualidade de ensino; tempo de ensino; apoio familiar; rendimento académico 

anterior e atual; relação professor-aluno; ambiente de aprendizagem; organização das matérias, dos 

espaços e dos tempos; ação do responsável da turma/curso. Este estudo procurou: (a) a 

identificação e medição das variáveis consideradas, em simultâneo, na transição de estudantes do 

9.º para o 10.º anos, do 12.º para o 1.º ano do ensino superior, e deste para o 2.º ano; b) que os 

estudantes que participavam neste estudo fossem acompanhados ao longo do projeto pela equipa 

de investigação, com o fito de se perceber a evolução das variáveis em estudo articuladas com o 

seu rendimento académico; c) no terceiro ano da realização do projeto, continuar a  medir as 

variáveis apresentadas pelos alunos participantes. 

 

 

METODOLOGIA  

Este estudo é de natureza longitudinal. Foram elaborados duas versões (uma para o ensino básico e 

outra para o ensino superior) de um questionário acerca as Representações dos Estudantes sobre a 

Qualidade do Ensino (REQUE). O REQUE tem a forma de inquérito de opinião, de autorrelato, 

constituído por 73 itens Lickert. Inclui, ainda, algumas questões de caracterização 

sociodemográfica, assim como duas questões de resposta aberta sobre o seu entendimento de 

qualidade de ensino. O REQUE aplicou-se em 3 anos consecutivos, aos mesmos alunos, em três 

estabelecimentos de ensino superior do Alentejo e em três escolas do ensino básico de Évora.  

 

RESULTADOS DA INVESTIGAÇÃO   
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Podemos observar que as representações que os estudantes apresentam sobre o seu curso e sobre 

o seu rendimento académico não se alteram muito durante o seu percurso. Os resultados parecem 

indicar que os estudantes percecionam quatro dimensões principais: o perfil curricular do curso; as 

infraestruturas e recursos; o desempenho pessoal; e o desempenho dos docentes. Isto revela que 

os estudantes relacionam a qualidade do ensino tanto com aspetos relativos aos conteúdos e 

natureza das aprendizagens, quer como aos contextos onde as mesmas decorrem. Os estudantes 

valorizam muito a componente curricular dos seus cursos, com especial ênfase para a componente 

prática, que gostavam de ver aumentada através de mais aulas práticas e da realização de mais 

estágios. Dão bastante valor às aprendizagens realizadas e à articulação das componentes prática 

com a teórica, parecendo indicar que as aprendizagens que fizeram ao longo do curso estão 

adequadas ao mercado de trabalho. Quando a tónica é colocada no rendimento académico 

alcançado, reconhece-se que desempenham um papel crucial, muito em parte devido às atitudes 

que desenvolvem face ao estudo, confirmando resultados já obtidos anteriormente por esta equipa, 

num estudo realizado na transição do 12.º ano para o 1.º ano do ensino superior. 
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