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pesquisas? um estudo bibliográfico. 2016. 81 f. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Graduação em Pedagogia) - Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2016. 

RESUMO 

O tema avaliação tem sido investigado de diversas formas no contexto escolar, 
porém o foco deste estudo é a avaliação da aprendizagem, tendo em vista uma 
avaliação continua de caráter formativo. O objetivo deste estudo é identificar a 
produção científica no campo da avaliação formativa. Trata-se neste caso de uma 
pesquisa bibliográfica pautada por autores de referência em relação ao objeto de 
estudo. A pesquisa foi realizada por meio do Scielo (Scientific Electronic Library 
Online). A busca teve como descritor o termo Avaliação Formativa, no recorte 
temporal de 15 anos (de 2000 a 2015), resultando em 60 artigos que foram 
analisados a fim de dar conta do objetivo pretendido. Após definido o critério de 
exclusão (artigos que não tratavam dos aspectos ligados ao processo de ensino e 
aprendizagem), dos 60 artigos verificados, restaram 45 que realmente poderiam 
contribuir para o estudo por tratarem dos aspectos relacionados ao ensino em seus 
diferentes níveis e modalidades. Os resultados apresentam que são poucas as 
produções específicas no campo da avaliação formativa. Outro achado indica que 
existe um grande número de artigos voltados a área da saúde e que a maioria deles 
foram desenvolvidos no nível de ensino superior. Os dados ainda demostram que a 
autorregulação não é retratada com muita profundidade quando relacionada à 
educação, por isso a área de psicologia vem explorando mais enfaticamente os 
aspectos ligados à autorregulação. Conclui-se após análises que é um tema ainda a 
ser explorado, dada à importância da mesma. 
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PAULA, Juliana Rodrigues. As formative assessment has been treated in the 
polls? a bibliographic study. 2016. 81 f. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Graduação em Pedagogia) - Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2016. 

ABSTRACT 

The aim of this study is to identify the scientific production in the field of formative 
assessment. It is in this case a literature marked by reference authors on the study 
object. The survey was conducted through Scielo (Scientific Electronic Library 
Online). The search had as descriptor the term Formative Assessment in the time 
frame of 15 years (2000-2015), resulting in 60 articles that were analyzed in order to 
realize the desired goal. After defined the exclusion criteria (Articles that did not 
address the aspect of teaching and learning), 60 checked items, remained 45 who 
could really contribute to the study by treating the aspects related to education at 
different levels and modes. The results indicate that there are few specific products in 
the field of formative assessment. Another finding indicates that there is a large 
number of articles focused on health and that most of them were developed in the 
upper level. The data also demonstrate that self-regulation is not depicted with much 
depth when related to education, so the psychology area has been exploring more 
strongly the aspects of self-regulation. It was concluded after analysis that is an issue 
yet to be explored, given the importance of it. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A experiência vivenciada como aluna do curso de Pedagogia na disciplina 

Didática: Avaliação e Ensino A, no segundo ano, provocou questionamentos e 

despertou o desejo de compreender com mais profundidade o tema acerca da 

avaliação da aprendizagem. O tempo de duração da disciplina não foi suficiente 

dada à amplitude do tema para aprofundar os conhecimentos em torno dos 

conceitos e práticas acerca da autoavaliação quanto a autorregulação da 

aprendizagem, para isso é importante mapear os estudos sobre a mesma nos 

últimos anos. 

A experiência nos estágios também contribuiu  para o desejo de pesquisar 

sobre esta temática, isso porque foi possível perceber que a avaliação classificatória 

e a diagnóstica ainda se destacam no processo de ensino e aprendizagem.  

A avaliação no contexto escolar deve ser antes de tudo, uma prática a 

serviço das aprendizagens, isso porque tem o papel de colaboradora com o 

processo pedagógico.  

Além disso, há outros implicadores interessantes para serem estudados 

como é o caso da falta de formação adequada aos professores, no sentido de ajuda-

los de fato a compreender como colocar em prática uma avaliação que auxilie as 

ações dos alunos e não apenas constate resultados atendendo a função burocrática 

pela cobrança de resultados.  

A avaliação da aprendizagem pode servir como uma ferramenta orientadora 

para o aluno, apresentando-lhe seus erros e possibilitandoa busca por melhores 

estratégias de aprendizagem.  Entretanto, sabe-se que a avaliação da aprendizagem 

só terá êxito se o aluno demonstrar interesse pelo seu processo de construção da 

aprendizagem.  

A literatura apresenta três modalidades de avaliação, sendo a formativa, 

somativa ou classificatória e a diagnóstica. No entanto, a formativa é a que possui 

maior interesse  como objeto de investigação, pois para muitos autores como Bloom, 

Hastinds e Madaus (1983), Allal (1986), Jorba e Sanmartí (2003), Abrecht (1994), 

Perrenoud (1999), Fernandes (2005) e Depresbiteris e Tavares (2009) a avaliação 

formativa é considerada a mais favorável à aprendizagem e ao processo 

pedagógico, por que apresenta objetivos definidos, planejamentos claros, 

estratégias de ensino entre outros, porém cabe destacar que a avaliação diagnóstica 
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e a classificatória também tem suas contribuições. 

A avaliação com olhar formativo tem a função de informar o aluno e o 

professor sobre os resultados que estão sendo alcançados durante o 

desenvolvimento das atividades, ou melhor, durante o processo de aprendizagens. 

Segundo Abrecht (1994, p. 19) “os grandes objetivos da avaliação formativa, são de 

fato, a conscientização, por parte do aluno, da dinâmica do processo de 

aprendizagem”. Deste modo, avaliação formativa tem como função ajudar o aluno a 

aprender, porém podemos dizer que também possibilita ao professor ensinar, 

regular o ensino e a aprendizagem ajustando as falhas do processo. 

Diante disso, surge então problema de pesquisa em questão: A avaliação 

formativa tem merecido destaque dentre as produções científicas dos 

pesquisadores? De que forma a avaliação formativa tem sido tratada nas 

pesquisas? 

Justifica-se o presente estudo por entender que o campo da avaliação é sem 

sombra de dúvidas um dos grandes problemas que merece ser enfrentado, discutido 

e investigado. Portanto, o objetivo deste estudo é identificar a produção científica 

no campo da avaliação formativa. Tem-se como objetivos específicos: a) Entender 

o papel da avaliação formativa na aprendizagem dos estudantes a partir da literatura 

consultada; b) Identificar as principais características da avaliação formativa a fim 

demapear os estudos acerca da avaliação formativa em diferentes áreas, níveis e 

modalidades de ensino.  

Nesta pesquisa a opção foi pela abordagem qualitativa e quantitativa de 

cunho exploratório a partir de um estudo bibliográfico.  

Ao utilizar a pesquisa com investigação qualitativa podemos dizer que a 

mesma passa a favorecer a pesquisa de cunho exploratório. Segundo Gil (2008, p. 

46) “as pesquisas exploratórias têm como principal finalidade desenvolver, 

esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de problemas 

mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores”. Nesta 

investigação procurou-se explorar o papel da avaliação formativa e da 

autorregulação na aprendizagem dos estudantes e ainda mapear os estudos sobre, 

verificando se de fato a mesma apresenta contribuições no processo de 

aprendizagem dos estudantes, para isso a pesquisa exploratória tornou-se favorável 

nesta pesquisa. Sobre isso Gil esclarece que: 

 



11 
 

Muitas vezes as pesquisas exploratórias constituem a primeira etapa 
de uma investigação mais ampla. Quando o tema escolhido é 
bastante genérico, tornam-se necessários seu esclarecimento e 
delimitação, o que exige revisão da literatura, discussão com 
especialistas e outros procedimentos. O produto final deste processo 
passa a ser um problema mais esclarecido, passível de investigação 
mediante procedimentos mais sistematizados (GIL, 2008, p. 46). 

 

Levando em conta que o presente estudo tem por objetivo identificar a 

produção científica no campo da avaliação formativa, optou-se como procedimento 

metodológico a pesquisa bibliográfica. A pesquisa bibliográfica segundo Lima e 

Mioto (2007) permite ao pesquisador aprofundar os estudos, pois vai além da 

simples observação dos dados contidos nas fontes pesquisadas. Permite explorar os 

mais diversos temas bem como levantar hipóteses ou interpretações que servirão de 

ponto de partida para outras pesquisas.  

Desse modo, a metodologia escolhida para coleta de dados do presente 

estudo foi à pesquisa bibliográfica, realizada por meio do Scielo (Scientific Electronic 

Library Online). Tal recurso bibliográfico agrupa uma coleção selecionada de 

periódicos científicos graças a um projeto de pesquisa por parte da Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo em parceria com o Centro Latino-

Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde.  

O Scielo proporciona acesso à coleção de periódicos por três maneiras, por 

meio de lista alfabética de títulos, lista de assuntos ou por um módulo de pesquisa 

de títulos dos periódicos. Tal biblioteca eletrônica proporciona acesso de toda sua 

coleção e permite download de todos os artigos.  

Sendo assim, a busca bibliográfica teve como descritor o termo Avaliação 

Formativa, no recorte temporal de 15 anos (de 2000 a 2015), resultando em 60 

artigos que foram submetidos à análise possibilitando verificar apenas artigos que de 

fato contribuíssem com o estudo. Desta forma, após leitura de todos os resumos dos 

artigos optou-se por excluir artigos que apesar de apresentarem o descritor por meio 

dos buscadores eletrônicos não tratavam de processos de ensino e aprendizagem, 

mas de processos empresariais, de sistemas de saúde, políticas e outros. 

Após definido o critério de exclusão, dos 60 artigos verificados, restaram 45 

que realmente poderiam contribuir para o estudo por tratarem dos aspectos 

relacionados ao ensino em seus diferentes níveis e modalidades. Salienta-se que a 

referida biblioteca eletrônica é dinâmica, ou seja, é atualizada quase que 
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diariamente. Desta forma, informa-se que a referente busca bibliográfica foi 

realizada em 05 de outubro de 2015. 

Os dados foram organizados a fim de compreender a ênfase nas pesquisas 

e como estas tem sido tratadas nos últimos anos. 

Este período foi escolhido com a finalidade de contribuir com um projeto 

desenvolvido na Universidade Estadual de Londrina chamado OBEDUC, este teve 

início em dezembro de 2012, o qual tem como foco principal a avaliação da 

aprendizagem. O projeto tem o objetivo de compreender dados divulgados pelo 

IDEB, no sentido de identificar problemas e dificuldades do contexto escolar, para 

isso explorou-se estratégias avaliativas a fim de auxiliar e compreender ações 

compromissadas com a regulação do ensino e autorregulação da aprendizagem. 

Com isso espera-se que o levantamento e análise dos artigos publicados na 

base de dados do Scielo venham a favorecer o desenvolvimento do projeto, de 

forma a contribuir nas pesquisas, com o foco no que diz respeito à autorregulação 

da aprendizagem dos estudantes. 

O trabalho divide-se em cinco seções, iniciando pela Introdução onde se 

trabalha as informações gerais sobre o conteúdo da pesquisa. 

A segunda seção trata da Avaliação e suas contribuições para a 

aprendizagem, estando ele fundamentado em vários autores, dentre os quais se 

destacam Depresbiteris e Tavares (2009), Luckesi (2005), Bloom, Hastings e 

Madaus (1983) entre outros. Esta seção se subdivide na apresentação da Avaliação 

formativa como colaboradora da aprendizagem com as contribuições dos autores 

Allal (1986), Fernandes (2009), Abrecht (1994) e outros. 

A terceira seção trata da Autorregulação e suas contribuições para a 

aprendizagem, tendo fundamentação teórica em vários autores, os quais se 

destacam Perrenoud (1999), Sanmartí (2009), Bandura, Azzi e Polydoro (2008), 

Zimmerman e Pintrich (apud SOUZA, 2012). 

A quarta seção refere-se à Análise dos Dados, destacando em um quadro os 

dados relevantes dos artigos como: ano de publicação, níveis/modalidades de 

ensino e áreas do conhecimento. 

Por fim, as Considerações Finais do estudo encerram o trabalho, 

considerando a necessidade dos próprios professores refletirem sobre novas formas 

de avaliar seus alunos e da necessidade da avaliação formativa ser vista como 

colaboradora do processo ensino aprendizagem. 
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2 AVALIAÇÃO E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA A APRENDIZAGEM 

 

A avaliação não é o ato pelo qual A avalia B. É o ato por meio do 
qual A e B avaliam juntos uma prática, seu desenvolvimento, os 
obstáculos encontrados ou os erros ou equívocos porventura 
cometidos. Daí o seu caráter dialógico.  

Paulo Freire 

 

Esta seção tem como objetivo discutir a avaliação com foco na 

aprendizagem dos estudantes, não apenas como uma simples estratégia avaliativa e 

classificatória, mas como elemento colaborador da aprendizagem dos estudantes.  

A discussão sobre a avaliação da aprendizagem não é um tema que se 

esgota, tendo em vista que os índices das avaliações externas apresentados pelo 

IDEB denunciam que as aprendizagens dos estudantes têm alcançado níveis bem 

abaixo das expectativas. Isso pode ser um sinal de alerta no que se refere ao 

processo avaliativo das escolas, pois diante dos resultados a avaliação parece se 

apresentar como um elemento da prática pedagógica pouco eficaz no que se refere 

à aprendizagem dos estudantes. 

Muitas pesquisas e estudos vêm sendo realizadas em relação a esta 

temática nas últimas décadas por diversos autores como Abrecht (1994); Allal 

(1986); Perrenoud (1999); Fernandes (2005); Jorba e Sanmartí (2003); Depresbiteris 

e Tavares (2009); Libâneo (1994); Bloom, Hastinds, Madaus (1983), porém na 

prática poucas são as experiências que têm se distanciando da avaliação como 

forma de punição ou de classificação. No entanto, esta deveria ser antes de tudo, 

uma prática a serviço das aprendizagens e não um instrumento de classificação 

somente. 

Avaliar é, sem dúvida, uma das atividades mais polêmicas do contexto 

educativo por sempre causar, incertezas e instabilidades, tanto para o professor, 

pois não sabe exatamente como os alunos vão reagir diante das propostas de 

ensino, como para os alunos que muitas vezes não sabem se estão ou não 

correspondendo às expectativas dos seus educadores.  

No entanto, mais do que questionar a prática, se faz necessário um breve 

resgate histórico para entender o presente. 

Segundo Depresbiteris e Tavares (2009) o conceito de avaliação surge por 

volta de 1940 com Tyler, que passa a ampliar o termo na literatura deixando para 

traz a ideia difundida da aplicação dos testes que vinham sendo explorados bem 
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antes dessa década. A influência de Tyler (apud DEPRESBITERIS; TAVARES, 

2009) foi tão grande que acabou por ocasionar grande impacto na literatura, um 

deles diz respeito à aplicação de testes escritos em que ele defendia a ideia de que 

para se alcançar os objetivos era necessário o envolvimento e interação social do 

aluno.  

Outros autores também contribuíram na compreensão do termo avaliação, 

como é o caso de Cronbach que na década de 60 afirma a necessidade de uma 

avaliação com aspectos amplos, sendo uma atividade diversificada que busca a 

comparação de resultados confrontando com objetivos. Já Scriven, na mesma 

década, apresenta o termo avaliação formativa e somativa entre outras 

características presentes na avaliação. (DEPRESBITERIS; TAVARES, 2009)  

Para Luckesi a avaliação não fica muito distante dos testes e exames, pois 

algumas servem quase que somente para testar os conhecimentos dos alunos, não 

sendo difícil encontrar alguns professores que esquecem que a avaliação é uma 

ferramenta de aprendizagem e a usam tão somente com finalidade de classificar 

seus alunos, para Luckesi (2005, p. 15) “os exames são seletivos, pontuais, 

classificatórios, antidemocráticos e com uma prática pedagógica autoritária.” 

Depresbiteris e Tavares (2009) confirmam o pensamento de Luckesi (2005) quando 

afirmam que o interesse pela avaliação foi se ampliando desde uma perspectiva de 

microavaliação para uma de macroavaliação, indo além da sala de aula, deixando 

de focar apenas no desempenho do aluno, passando então a analisar aspectos 

como currículo, atividades realizadas pela escola, políticas e filosofias adotadas pelo 

sistema de ensino. 

Ainda nesta temática destacam-se autores como Bloom, Hastings e Madaus 

(1983) que deram início a discussão ao que entende-se hoje por avaliação 

formativa. Uma de suas obras chamada “Manual de avaliação formativa e somativa 

do aprendizado escolar” marcou essa discussão. Porém antes mesmo de tratar a 

temática os autores fazem referência ao sistema escolar, apresentando a principal 

tarefa da escola, sendo a de desenvolver no aluno as características que lhe 

permitirão viver de forma eficiente numa sociedade complexa. Dessa forma temos 

uma visão do que é a real função da escola, bem como do aluno, ou seja, formar um 

indivíduo ou ser social. 

Os mesmos autores trazem uma crítica referente à estrutura da escola ao 

verificar que a mesma: 
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Tem sido encarada como algo composto de um currículo fixo, um 
conjunto graduado de tarefas de aprendizagem, e um grupo 
heterogêneo de aprendizes que serão classificados ao final de cada 
um dos principais períodos do sistema escolar. Os exames ou outros 
procedimentos de avaliação são utilizados a fim de se efetuar 
decisões criticas e muitas vezes irreversíveis a respeito de valor de 
cada aluno e de seu futuro no sistema educacional (BLOOM; 
HASTINGS; MADAUS, 1983, p. 7). 

 

Em linhas gerais, os mesmos autores fazem várias críticas referente ao 

sistema escolar, para isso eles veem a avaliação como um dos mecanismos que 

estruturam o aprendizado dos estudantes, dessa forma eles a define como sendo “a 

coleta sistemática de dados a fim de verificar se de fato certas mudanças estão 

ocorrendo no aprendiz, bem como verificar a quantidade ou grau de mudança 

ocorrido em cada aluno”. (BLOOM; HASTINGS; MADAUS, 1983, p. 9). 

Por outro lado, os autores propõem uma compreensão mais ampla da 

avaliação e apresentam as seguintes prerrogativas: 

 

1.  A avaliação é um método de coleta e de processamento dos 
dados necessários á melhoria da aprendizagem e do ensino. 

2. A avaliação inclui uma grande variedade de dados, superior ao 
rotineiro exame escrito final. 

3. A avaliação auxilia no esclarecimento das metas e objetivos 
educacionais importantes e consiste num processo de 
determinação da medida em que o desenvolvimento do aluno 
está se processando da maneira desejada. 

4. A avaliação é um sistema de controle de qualidade pelo qual se 
pode determinar, a cada passo do processo ensino 
aprendizagem, se este está sendo eficaz ou não; e caso não o 
esteja, que mudanças devem ser feitas a fim de assegurar sua 
eficácia antes que seja tarde demais. 

5. Finalmente, a avaliação é um instrumento, na prática 
educacional, que permite verificar se procedimentos alternativos 
são igualmente eficazes na consecução de uma série de 
objetivos educacionais (BLOOM; HASTINGS; MADAUS, 1983, p. 
8). 

 

Entretanto, após a apresentação das formas sobre como a avaliação deve 

ser entendida é necessário destacar que avaliação tem diferentes características 

que a compõem, devido ao fato de que a mesma se faz presente em um contexto 

geral abordando a educação, escola, ensino, professor e aluno ou aprendiz como 

descreve Bloom, Hastings e Madaus (1983) ao definir aquele que aprende.  

A avaliação com o passar dos anos tem sido objeto de estudo de diferentes 
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autores. Portanto, cabe destacar alguns deles apresentando suas contribuições à 

temática. 

Para Libâneo (1994, p. 195) a avaliação é vista como “uma tarefa didática 

necessária e permanente do trabalho docente”, dessa forma entende-se que a 

mesma seja uma ferramenta que une o ensino a aprendizagem. O mesmo autor 

relata que os resultados obtidos pelo aluno no processo da avaliação dependem da 

relação entre o aluno e o professor, dessa forma é importante que a avaliação passe 

a ser um momento de reflexão para ambas as partes. 

Diante do proposto por Libâneo (1994) cabe destacar que a avaliação é 

parte da prática desenvolvida pelo docente e por isso precisa ser entendida e 

utilizada no sentido pedagógico, ou seja, que esta possa servir como um apoio ao 

processo de ensino e aprendizagem. 

Outro ponto relevante é a visão equivocada que se tem de avaliação, como 

por exemplo, avaliar como propósito de apenas verificar se houve ou não aquisição 

de aprendizagem e para atribuição de nota. Isso pouco acrescenta na construção do 

conhecimento do estudante. É preciso entender a avaliação como um componente 

do processo educativo que tem como função o acompanhamento das aprendizagens 

do educando. Sobre isso Bloom, Hastings e Madaus (1983, p. 73) dizem que “a nota 

geralmente tenta classificar cada aluno em termos de quantidade ou nível de 

aprendizagem que atingiu em relação aos demais alunos”.  

O mais comum segundo Libâneo (1994) é tomar a avaliação unicamente 

como o ato de aplicar provas, atribuir notas e classificar os alunos. O professor 

reduz à avaliação a cobrança daquilo que o aluno memorizou e usa a nota como 

instrumento de controle.  

Para o autor, ato de avaliar consiste em ir além do ato de aplicar provas e 

atribuir nota, este deve possibilitar o envolvimento do docente e do aluno de forma a 

ser um momento de reflexão para ambas as partes, do aluno quanto a sua 

aprendizagem e do docente quando ao exercício da sua prática pedagógica e servir 

para o repensar das suas ações de forma a não usá-la como uma ato de controle. 

Em nosso sistema avaliativo não é possível ignorar a nota, mas é possível utilizá-la 

como mais uma importante informação para tomada de decisão sobre as práticas de 

ensino e de aprendizagem. 

A avaliação deve ser efetivada com o intuito de perceber o processo de 

apropriação do conhecimento vivenciado pelo aluno, as falhas do processo, as 
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aprendizagens adquiridas e as não alcançadas e por isso deve ser considerada 

como “[...] um processo dinâmico, que implica na decisão do que fazer. Sem este ato 

de decidir, o ato de avaliar não se completa; não se realiza plenamente, devido, 

nessa situação, não subsidiar a melhoria dos resultados buscados”. (LUCKESI, 

2005, p. 46), ou seja, o ato de avaliar exige iniciativas que atendam as necessidades 

dos indivíduos com foco em resultados positivos, como aprendizagem.  

Avaliar a aprendizagem não é uma tarefa fácil, requer conhecimento sobre 

seu significado, objetivos claramente definidos, seleção e uso adequado dos 

instrumentos para realizar uma coleta de informações sobre o desenvolvimento do 

aluno e a tomada de decisão a partir dos resultados obtidos, visando a superação 

dos obstáculos e o avanço no processo. Assim, entender o que significa avaliar é de 

extrema necessidade no interior do contexto educativo, tanto para professores, 

quanto para os alunos. 

Entender o significado da avaliação e suas implicações é o guia que pode 

direcionar a outro entendimento e prática, pois por não saberem muito bem o que e 

como fazer, os professores acabam realizando suas tarefas sem embasamento 

teórico, sem conhecimento sobre o que realmente significa avaliar, pautando-se, 

muitas vezes, em função daquilo que acreditam ser verdade.  

São vários os estudiosos que se preocupam em explicar o significado da 

avaliação no contexto de aprendizagem. Nesse sentido, tem-se a ideia de Perrenoud 

(1999, p. 13) que considera a avaliação como uma “engrenagem no funcionamento 

didático [...]”,  

Já Sant’ Anna entende que a avaliação: 

 
[...] é um processo pelo qual se procura identificar, aferir, investigar e 
analisar as modificações do comportamento e rendimento do aluno, 
do educador, do sistema, confirmando se a construção do 
conhecimento se processou, seja este teórico (mental) ou prático 
(SANT’ ANNA, 2011, p. 31). 

 

Ao caracterizar a avaliação como um processo, a autora faz referência ao 

aluno, ao professor e ao sistema. Dessa forma, podemos dizer que estes estão em 

constante transformação, e para que esta avaliação seja eficiente e se concretize no 

contexto escolar é necessário que a mesma contenha objetivos claros, simples e 

precisos.  

Ainda hoje (em alguns casos) avaliação é entendida apenas como anexo, 
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não integrada ao processo pedagógico. É necessário ter um olhar mais flexível 

sobre a mesma, pois a avaliação tem muitas funções como, por exemplo, informar 

ao aluno e ao professor sobre os resultados alcançados, melhorar o ensino e 

aprendizagem, propiciar o feedback, verificação de eventuais dificuldades, entre 

outros.  

No entanto, segundo Perrenoud (1999, p. 33) na realidade “a avaliação 

inscreve-se sempre em uma relação social, uma transação mais ou menos tensa 

entre, de um lado, o professor, de outro, o aluno e sua família [...]”. Assim, 

considerando a ideia do autor cabe destacar que esta relação social que foi 

construída no contexto escolar deve ser desmitificada pelo fato de ser entendida 

como uma relação tensa, pois a avaliação não deveria ser assim vista ou entendida. 

Ela tem muitas funções que devem ser bem mais exploradas pela comunidade 

escolar, por alunos, professores, pais entre outros a fim de favorecer a 

aprendizagem dos estudantes. 

Por essa e outras razões necessita-se, segundo Luckesi (2005), 

desmistificar a ideia de que a avaliação tem a finalidade de aprovação ou 

reprovação somente, ideia essa incutida no pensamento dos pais uma vez que “os 

pais das crianças e dos jovens, em geral, estão na expectativa das notas dos seus 

filhos” (LUCKESI, 2005, p. 19). Isso se torna evidente quando os mesmos voltam-se 

apenas para a “promoção”, ou seja, a aprovação, ou elevação do ano de ensino. 

Jorba e Sanmartí (2003) denominam esta compreensão da avaliação como caráter 

social. No entanto, para o professor e para a escola, este entendimento da avaliação 

precisa ser revertido para o sentido ou caráter pedagógico da mesma, revendo a 

forma como vem sendo desenvolvida no contexto educacional, colaborando com a 

aprendizagem dos alunos. 

Tendo em vista as diferentes abordagens dos autores, pode-se dizer que a 

avaliação deveria ter a finalidade de favorecer a aprendizagem dos alunos, sendo 

uma ferramenta ou instrumento que auxilie o professor a replanejar suas práticas e o 

aluno a entender suas falhas e a buscar caminhos para superá-las. Para que isso 

possa colaborar com a aprendizagem, a avaliação deve ser parte integrante de todo 

o processo e não ocorrer somente ao final de cada etapa.  

Segundo Jorba e Sanmartí (2003, p. 27) a “avaliação diagnóstica inicial, tem 

como principal objetivo determinar a situação de cada aluno antes de iniciar um 

determinado processo de ensino-aprendizagem, para poder adaptá-lo a suas 
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necessidades", prestando-se assim como colaboradora da aprendizagem.  

Assim pode-se dizer que esta modalidade de avaliação auxilia o professor a 

conhecer o público com o qual irá trabalhar no início de um ano letivo ou de cada 

conteúdo, e os caminhos que deve percorrer, pois a partir dela é que o professor vai 

verificar o nível de aprendizagem e eventuais dificuldades dos seus alunos. Um 

exemplo simples dessa modalidade da avaliação é a avaliação diagnóstica no início 

do ano letivo ou de um novo conteúdo, esta possibilita ao professor verificar os 

conhecimentos já adquiridos e os que ainda apresentam-se como frágeis. Diante 

destes dados é possível organizar o planejamento de ensino que busque atender as 

fragilidades identificadas e avançar em outros conhecimentos. 

A avaliação diagnóstica segundo Bloom, Hastings e Madaus (1983, p. 97) 

“[...] tem como função principal a localização do aluno, isto é, tenta localizar a 

instrução através da localização do ponto de partida mais adequada”, importante 

destacar que esta avaliação não é apenas uma “recuperação de conteúdos”, mas 

sim uma ferramenta a serviço da aprendizagem, pois possibilita ao aluno localizar-se 

quanto aos conteúdos já trabalhados pelo professor e o conhecimento adquirido.  

Ainda ao tratar as modalidades da avaliação Jorba e Sanmarti (2003, p. 32) 

apresentam a avaliação somativa como integrante deste grupo, para isso relatam 

que a mesma tem o “[...] objetivo estabelecer balanço confiáveis dos resultados 

obtidos ao final de um processo de ensino-aprendizagem”. Assim reforçam que este 

tipo de avaliação tem a função de manter o aluno nas exigências do sistema, ou 

seja, visa apenas resultados dos quais irão classificar os alunos ou comprovar o 

grau de aprendizagem por isso este tipo de avaliação também é conhecida por 

avaliação classificatória. No entanto ela pode contribuir com a aprendizagem dos 

estudantes quando, por exemplo, na etapa posterior ou no ano seguinte, seus 

resultados servirem para a tomada de decisão sobre as práticas pedagógicas e 

sobre as necessidades dos estudantes.  

Importante ressaltar que durante o processo, se faz necessário avaliar as 

aprendizagens alcançadas para que se possa corrigir as falhas antes do final da 

etapa. Essa modalidade de avaliação é denominada por muitos autores como 

formativa e tem como objetivo detectar pontos fracos da aprendizagem a fim de 

superá-los ainda durante o processo de formação. Esta consiste em uma função 

ajustadora do processo de ensino e de aprendizagem, possibilitando ao aluno 

detectar e entender seus erros e eventuais dificuldades, e ao professor a conhecer e 
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compreender melhor seus alunos e partir disso desenvolver estratégias de ensino 

que venham a contribuir na aprendizagem do estudante no sentido de ajudá-lo a 

entender o que aprendeu, o que esta aprendendo ou ainda vai aprender. Por isso é 

necessário avaliar formativamente, tornando assim avaliação formativa colaboradora 

do processo de aprendizagem, portanto é importante entender que a avaliação 

formativa não é um tipo de avaliação, instrumento ou forma de avaliar. O formativo 

está no entendimento, na concepção ou até mesmo no que embasa a prática 

docente. A avaliação formativa também considerada uma modalidade será mais 

defendida pelos autores e também mais aprofundada na sessão a seguir. 

 

2.1 AVALIAÇÃO FORMATIVA COMO COLABORADORA DA APRENDIZAGEM 

 

A avaliação formativa é uma das modalidades avaliativas que tem sido 

objeto de estudo de muitos autores como Allal (1986), Bloom, Hastings, Madaus 

(1983), Jorba e Sanmartí (2003), Abrecht (1994), Perrenoud (1999), Hadji (2001) e 

Fernandes (2009) entre outros como aquela que mais colabora com a aprendizagem 

dos alunos. De certa forma esta modalidade da avaliação se destaca por levar em 

consideração seguintes aspectos: critérios bem definidos, objetivos, feedback, 

autoavaliação e como propósito maior a regulação do ensino e autorregulação da 

aprendizagem. 

Alguns autores entendem a avaliação formativa como instrumento 

pedagógico que tem como função a regulação das aprendizagens. Segundo Allal 

(1986, p. 175) “[...] a avaliação formativa tem a função de regulação formativa 

porque faz parte da estratégia de formação individualizada adaptada pelo sistema”. 

A autora defende a ideia de que é necessário caracterizar a avaliação formativa para 

favorecer a regulação no processo educativo ou de formação. 

O conceito desta modalidade avaliativa, segundo Allal (1986), vem 

percorrendo um longo caminho até chegar à forma como a conhecemos hoje. A 

autora informa que a expressão “avaliação formativa” foi introduzida por Scriven 

(1967 apud ALLAL, 1986) e posteriormente por Bloom et al. (1971 apud ALLAL, 

1986), visando à avaliação da aprendizagem como um componente ou instrumento 

de ensino. 

Para Jorba e Sanmartí (2003, p. 30) a “avaliação formativa responde a uma 

concepção do ensino que considera que aprender é um longo processo por meio do 
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qual o aluno vai reestruturando seu conhecimento a partir das atividades que 

executa”. Dessa forma entende-se que esta modalidade da avaliação tem a 

finalidade de ajustamento, tanto do processo de ensino, como de aprendizagem, 

porque serve de auxílio ao aluno no que diz respeito ao reconhecimento da sua 

aprendizagem.  

Já para Fernandes (2009, p. 59) a avaliação formativa “é um processo 

eminentemente pedagógico, plenamente integrado ao ensino e à aprendizagem, 

deliberado, interativo, cuja principal função é a de regular e de melhorar as 

aprendizagens dos alunos”, ou seja, é um processo que auxilia o aluno a aprender 

melhor, tendo em vista metas e objetivos a serem alcançados, por isso ela favorece 

este processo de aprendizagem com o envolvimento direto do aluno á sua 

aprendizagem, desde o estabelecimento de metas ate o alcance dos objetivos. De 

acordo com Abrecht (1994) a avaliação formativa começa na ação do professor ao 

estabelecer desde o início seus objetivos em relação ao percurso de trabalho e onde 

deseja chegar, apresentando aos alunos a sua proposta de ensino, bem como os 

conteúdos a serem desenvolvidos durante um determinado período. Dessa forma a 

avaliação formativa favorece o desenvolvimento do feedback sobre o 

desenvolvimento da aprendizagem que pode ser considerado um instrumento de 

ajuda, devido ao fato de que apresenta ao professor e ao aluno os resultados 

atingidos, seja eles positivos ou não. Esta avaliação possibilita ao aluno um olhar 

reflexivo sobre seu processo de aprendizagem, desenvolvendo assim o feedback 

reflexivo, onde põem o aluno a refletir sobre suas eventuais falhas ou erros 

possibilitando a busca de estratégias que certamente ira auxiliar o aperfeiçoamento 

e superação das falhas e erros. Neste sentido o feedback juntamente com a ação do 

professor possibilita tal reflexão. Isso favorece o aluno o exercício de autoavaliação 

e com isso pode aprender também a se autorregular.  

A avaliação formativa apresenta seus objetivos bem definidos isso possibilita 

ao aluno e ao professor esse feedback reflexivo de forma mais aprofundada. 

Segundo Abrecht a avaliação formativa tem o objetivo de: "[...] levar o aluno a 

explicitar cada vez mais, a sua trajetória e a interiorizar os critérios que lhe permitam 

identificar, por si próprio, os aspectos positivos e as falhas do seu percurso ou das 

coisas que vai produzindo" (ABRECHT, 1994, p. 19). 

No contexto escolar este objetivo se concretiza quando o aluno passa a 

desenvolver a autoavaliação seguida da autorregulação. Com isso, o aluno vai 
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desenvolvendo um olhar crítico e reflexivo sobre sua aprendizagem. No entanto, 

para que isso seja possível é importante à participação do professor propondo 

intervenções previamente planejadas diante das dificuldades identificadas no 

processo avaliativo, os quais irão auxiliar o aluno a superar as dificuldades e 

avançar a cada dia na construção da aprendizagem. Desta forma, o professor passa 

a mediar o processo realizando um levantamento a partir do que identifica nos 

instrumentos avaliativos, e a partir das suas conclusões poderá propor intervenções. 

Um dos autores que muito contribui nesta perspectiva é Perrenoud (1999, p. 

103) ao explicar que “é formativa toda avaliação que ajuda o aluno a aprender a se 

desenvolver, ou melhor, que participa da regulação das aprendizagens e do 

desenvolvimento no sentido de um projeto educativo”, ou seja, a avaliação formativa 

não tem apenas caráter pedagógico, ela se apresenta como um processo em que 

envolve diretamente o aluno na busca de sua aprendizagem.  

No entanto Abrecht (1994, p. 18) reforça que a “avaliação formativa não é 

uma verificação de conhecimentos, é antes o interrogar-se sobre um processo: é o 

refazer do caminho percorrido, para refletir sobre o processo de aprendizagem em si 

mesmo [...]”, ou seja, esta avaliação não serve apenas como verificação do 

aprendido ou do não aprendido, ela possibilita ao aluno refletir sobre seu processo 

avaliativo criando ou estabelecendo novas metas e critérios de ensino.  

A avaliação formativa é um processo a ser desenvolvido no contexto 

educacional, podemos dizer que os alunos são participantes ativos, pois se deparam 

a cada dia com processos avaliativos que envolvem a formação do mesmo.  

Neste contexto o aluno desenvolve a autorreflexão sobre sua aprendizagem 

que fica evidente quando o mesmo desenvolve a autorregulação, que é quando ele 

percebe seus erros e procura superá-los desenvolvendo estratégias e caminhos que 

o ajudem a realizar suas metas. Este é o momento mais importante de todo o 

processo de desenvolvimento da avaliação da aprendizagem.  

Segundo Hadji a avaliação formativa corresponde a um modelo ideal: 

 

- colocando-se deliberadamente serviço do fim que lhe dá sentido: 
tornar-se um elemento, um momento determinante da ação 
educativa; 
- propondo-se tanto a contribuir pra uma evolução do aluno quanto a 
dizer oque, atualmente, ele é; 
- inscrevendo-se na continuidade da ação pedagógica, ao invés de 
ser simplesmente uma operação externa de controle, cujo agente 
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poderia ser totalmente estrangeiro à atividade pedagógica (HADJI, 
2001, p. 21). 

 

Contudo Hadji (2001, p. 22) entende que este modelo de avaliação não deve 

ser considerado um modelo de ação “visto que dele não decorre imediatamente 

nenhuma regra técnica diretamente aplicável”, pois se trata de um modelo regulador. 

Ao analisar como desenvolve a avaliação formativa, cabe destacar que ela é 

essencial também para o professor, por isso Abrecht (1994, p. 35) diz que “a 

avaliação formativa foi pensada como um instrumento, por assim dizer, com 

múltiplos usos, destinado a ser útil tanto a quem aprende como a quem ensina”, em 

outras palavras pode-se dizer que a avaliação formativa serve tanto para o professor 

quanto ao seu processo pedagógico, e tanto para o aluno quanto ao seu processo 

de aprendizagem.  

Sobre avaliação formativa Biggs (apud FERNANDES, 2009, p. 69) expressa:  

 

Só poderemos dizer que uma avaliação é formativa se os alunos, por 
meio dela, se conscientizarem das eventuais diferenças entre seu 
estado presente, relativamente às aprendizagens, e o estado que se 
pretende alcançar, assim como o que estarão dispostos a fazer para 
reduzi-las ou mesmo eliminá-las.  

 

A avaliação para Fernandes (2005, p. 13) é “[...] fundamental e 

principalmente assumida como um poderoso processo que serve para ensinar e 

aprender melhor”. Se a mesma fosse encarada dessa forma frente ao ensino suas 

contribuições na aprendizagem dos alunos seriam maiores e certamente contribuiria 

na melhoria dos sistemas educativos.  

A avaliação formativa se constitui como colaboradora do processo de ensino 

e de aprendizagem pelo fato de não ser vista apenas como uma ferramenta 

pedagógica, mas sim uma modalidade colaboradora desse processo tanto para o 

professor como para o aluno. Colaboradora por que se diferencia das demais 

modalidades da avaliação, como a classificatória e diagnostica, porem é importante 

ressaltar que uma contempla a outra. A avaliação formativa desenvolve essa função 

porque apresenta seus objetivos e critérios bem definidos, bem como auxilia no 

desenvolvimento de estratégias de aprendizagem, lembrando que o fazer 

pedagógico é quem a torna formativa, seu formativo se constrói durante um 

processo de ensino e aprendizagem desenvolvido pelo aluno e professor. (ALLAL, 
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1986; FERNANDES, 2009).  

A autora Linda Allal trata a avaliação num sistema de ensino que visa a 

autorregulação dos alunos: 

 

Uma outra forma de regulação é a de assegurar que os meios de 
formação propostos pelo sistema estejam adaptados as 
características dos alunos. Neste caso a avaliação assume um 
função formativa porque a sua finalidade é fornecer informações que 
permitam uma adaptação do ensino as diferenças individuais 
observadas na aprendizagem [...] (ALLAL, 1986, p. 176-177). 

 

Com isso, uma das funções da avaliação é a regulação das aprendizagens e 

que o ensino deve ser pensado para que contribua com a formação do aluno 

possibilitando uma autorreflexão de sua própria aprendizagem. Por isso uma 

avaliação com olhar formativo se faz tão importante no ensino.  

Ao dizer que a avaliação formativa é colaboradora e que favorece a 

aprendizagem e a autorregulação dos alunos, veremos na próxima seção algumas 

abordagens que tratam mais especificamente a autorregulação no sentido de 

identificar as contribuições para a aprendizagem. 
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3 AUTORREGULAÇÃO E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA A APRENDIZAGEM 

 

A regulação da aprendizagem ou autorregulação é a função mais importante 

e que diferencia a avaliação formativa das demais. Dessa forma, envolvendo não 

apenas a avaliação da aprendizagem mas sim os processos cognitivos e 

metacognitivos dos alunos. Percebe-se assim que a avaliação da aprendizagem que 

promova situações que ajudem o aluno a se autorregular é de extrema importância 

durante todo processo de formação do indivíduo por possibilitar ao mesmo a 

reflexão sobre a aprendizagem e a partir dela avançar em seu desenvolvimento 

cognitivo. 

O conceito de regulação das aprendizagens está relacionado a estratégias 

corretivas e de remediação, porém com o auxílio da avaliação formativa este 

conceito se ampliou no contexto escolar dando espaço a um modelo sistêmico, 

assumindo uma dimensão mais abrangente e dinâmica que vai além da ideia de 

correção e remediação. Assim, a mesma passa a ser entendida por Santos (2002 

apud FERREIRA, 2010, p. 77) como “ato intencional que, agindo sobre o mecanismo 

de aprendizagem contribui para a progressão e/ou redirecionamento dessa 

aprendizagem”. Por isso a regulação da aprendizagem esta diretamente relacionada 

à prática da avaliação formativa. Este processo inícia a partir do momento que o 

próprio aluno passa a avaliar seu processo de aprendizagem, ou seja, ele passa a 

se autoavaliar e a partir disso vai percebendo e identificando as falhas e erros em 

seu processo de aprendizagem. A autoavaliação é entendida por Simão (apud 

FERREIRA, 2010, p. 273) como “o olhar crítico consciente sobre o que se faz, 

enquanto se faz ou depois de ter feito”. 

Para se autorregular o aluno necessita, primeiramente, aprender a se 

autoavaliar. Ao realizar a autoavaliação ele passará a ter conhecimento sobre como 

está sua aprendizagem, se de fato está adquirindo o conhecimento e se está 

avançando no processo de aprendizagem, bem como em que aspectos sente 

dificuldades e que dificuldades são estas. 

São vários os autores que tratam desta temática, para isso alguns deles 

compõem o trabalho de forma a conceituar e verificar quais suas contribuições na 

aprendizagem dos estudantes, bem como na autorregulação das aprendizagens. 

É importante destacar que outros teóricos que tratam mais especificamente 

da avaliação podem ser considerados colaboradores desta mesma temática como: 
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Perrenoud (1999), Sanmartí (2009), Fernandes (2009) entre outros.  

Para isso a avaliação é integrante deste processo,  Sanmartí relata que: 

 

O mais importante: aprender a se autoavaliar. Para isso, é 
necessário que os alunos se apropriem: dos objetivos da 
aprendizagem, das estratégias de pensamento e de ação aplicáveis 
para responder às tarefas propostas e dos critérios de avaliação 
(SANMARTÍ, 2009, p. 50). 

 

A avaliação formativa propicia ao aluno um objetivo claro seguido de 

estratégias de ensino específicas com isso as tarefas a serem realizadas ficam mais 

próximas da realidade de cada aluno, possibilitando assim, maior grau de 

entendimento favorecendo a aprendizagem. 

Para melhor entender como acontece à regulação da aprendizagem se faz 

necessário refletir um pouco sobre a autoavaliação, que segundo Ferreira (2010) é 

ponto inicial do processo da autorregulação. Para Perrenoud (1999) o uso adequado 

da autoavaliação potencializa a capacidade de regular as suas aprendizagens tendo 

o professor como um colaborador. Já para Sant’ Anna (2011, p. 94) “a autoavaliação 

é capaz de conduzir o aluno a uma modalidade de apreciação que se põe em prática 

durante a vida inteira”, ou seja, ela auxilia o aluno a desenvolver capacidades das 

quais o ajudará a verificar suas próprias ações e eventuais erros na tentativa de 

superá-los favorecendo a autorregulação. 

Segundo Sanmartí (2009, p. 51) “os alunos que aprendem são 

fundamentalmente aqueles que sabem identificar e regular suas dificuldades e 

encontrar os auxílios significativos para superá-las”. Dessa forma, pode-se dizer que 

os alunos que aprendem são aqueles que se apropriam dos objetivos, estratégias e 

critérios de avaliação, a fim de utilizá-los como caminho delineado pelo professor 

possibilitando assim auto corrigir seus erros favorecendo a autorregulação. 

Para que a autorregulação ocorra Jorba e Sanmartí (2003, p. 38) indicam 

que “o professor explicite os objetivos que se propõem a alcançar na sequência que 

se inícia”, ou seja, é importante que o professor deixe claro aos alunos onde se 

deseja chegar com os objetivos e conteúdos propostos. Além disso, é necessário 

que os alunos tenham consciência do planejamento a ser seguido a fim de atingir os 

resultados desejados ao fim do processo. 

E para melhor afirmar a ideia de que os alunos que aprendem são aqueles 

que se apropriam dos objetivos, estratégias e critérios apresentados pelo professor, 
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Jorba e Sanmartí (2003, p. 38) fazem uma crítica “sempre haverá um grupo da turma 

incapaz de prever objetivos, ou seja, propósitos e critérios de avaliação”, por isso é 

importante que este professor crie situações que favoreçam o entendimento de 

todos os alunos e direcione-os no caminho para aprenderem a se autorregular. 

A autorregulação tem um papel importantíssimo no processo pedagógico, 

pois Segundo Bandura, Azzi e Polydoro (2008, p. 150) “[...] oferece condições de 

monitoramento, avaliação e controle pelo indivíduo de seu próprio comportamento, 

em direção aos objetivos pessoais”. Portanto, a autorregulação favorece ao 

indivíduo monitorar e regular seus atos (pensamentos, sentimentos e ações), e 

durante este processo a aprendizagem acaba por ser favorecida pelo fato de que 

durante seu desenvolvimento o aluno passa a verificar e realizar um planejamento 

prévio de suas futuras ações.  

Souza (2012, p. 38) relata que temos vários modelos de autorregulação, 

porem “todos os modelos colocam o aprendiz como um sujeito ativo, que deve 

monitorar e controlar o seu processo de aprendizado, sua motivação, seu 

comportamento e os aspectos cognitivos e metacognitivos”. Para defender suas 

ideias a autora se respalda nos modelos de autorregulação da aprendizagem 

propostos por Zimmerman e Pintrich (apud SOUZA, 2012). 

Para melhor explicar o modelo de Zimmermam, Souza (2012) utiliza 

definições de Zimmerman (2005 apud SOUZA, 2012) que define a autorregulação 

como uma perspectiva triádica envolve fatores pessoais, comportamentais e 

ambientais.   

 

Dessa forma, o indivíduo deve constantemente monitorar e ajustar 
seus aspectos cognitivos e afetivos (autorregulação do indivíduo), 
observar e ajustar as condições do ambiente aos resultados 
esperados (autorregulação do ambiente), e auto observar e 
estrategicamente ajustar a performance durante o processo de 
aprendizado (autorregulação do comportamento) (SOUZA, 2012, p. 
39). 

 

Os três fatores citados por Souza são os pontos estratégicos do processo de 

regulação, pois estão interligados e sempre fazem referencia ao individuo. No caso 

da regulação do indivíduo é o momento em que acontecem as relações 

metacognitivas que envolve fatores pessoais suas ações e sentimentos, já na 

autorregulação do ambiente o indivíduo observa ações externas para melhor 
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monitorar suas ações internas, ou seja, ele observa modelos dos quais verifica o que 

melhor lhe corresponde e será útil em seu processo de autorregulação.  

E por fim a autorregulação do comportamento em que o indivíduo já 

observou o ambiente já monitorou suas ações e neste momento ele vai desenvolver 

estratégias para aperfeiçoar tudo o que já analisou. De certa forma o mesmo avalia 

seu comportamento antes, durante e depois do processo de autorregulação para 

então criar estratégias e performance que de subsídios para o desenvolvimento do 

processo.  

O modelo de autorregulação de Zimmerman apresenta três fases, sendo a 

primeira o planejamento, seguida da fase a da execução por fim da autorreflexão.  

 

A fase de planejamento é a fase que antecede a realização da 
atividade. Nesta fase o indivíduo irá definir as metas que pretende 
alcançar e simultaneamente analisar sua capacidade de atingir as 
metas estabelecidas. A fase de execução envolve os processos que 
irão ocorrer durante a atividade de aprendizagem. Nesta fase, para 
que o indivíduo possa alcançar os resultados que previu na fase 
anterior, o mesmo irá fazer uso de estratégias adequadas para o 
contexto no qual está inserido. Por fim, a fase de autorreflexão, que 
inicia após a conclusão da atividade de aprendizagem, envolve a 
avaliação do processo de aprendizagem que o indivíduo vivenciou. 
Neste momento o sujeito irá avaliar a eficiência das estratégias de 
aprendizagem utilizadas no alcance ou não de suas metas e na 
obtenção dos resultados desejados (SOUZA, 2012, p. 40). 

  

Contudo para finalizar o modelo de autorregulação de Zimmerman é 

importante destacar que o mesmo descreve as três fases de forma bem clara e 

objetiva, podendo assim observar a ação do aluno em cada uma delas durante o 

desenvolvimento da autorregulação aprendizagem. Por isso, é importante destacar a 

fase do planejamento em que o aluno ira definir as metas e como fara para alcança-

las, seguida da fase da execução em que o mesmo vai colocar em prática as 

estratégias previamente planejadas para atingir os resultados, e por fim a ultima e 

mais importante das três fases, a autorreflexão em que o aluno avalia o 

desenvolvimento da atividade desde a elaboração das estratégias até o alcance dos 

resultados ou objetivos. 

Segundo Souza o modelo de autorregulação da aprendizagem proposto por 

Pintrich é fundamentado em quatro pressupostos:  
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O primeiro pressuposto está relacionado ao papel ativo que o 
indivíduo deve adotar em seu processo de aprendizado. O segundo 
pressuposto mostra que aluno deve controlar e monitorar todo o 
processo de aprendizagem. [...] O terceiro pressuposto está 
relacionado à capacidade do indivíduo de avaliar se seu processo de 
aprendizagem necessita de algum ajuste para que os resultados 
desejados sejam alcançados. [...] Por fim, o quarto pressuposto 
destaca as atividades regulatórias como mediadoras entre os 
aspectos cognitivos, os aspectos contextuais, e o desempenho do 
indivíduo (SOUZA, 2012, p. 47). 

 

O modelo de autorregulação proposto por Pintrich está relacionado entra as 

esses quatro pressupostos, o primeiro esta relacionado à ação do aluno a tomada 

de decisões, no segundo pressuposto Pintrich refere-se ao monitoramento do 

próprio alunos sobre seu processo de aprendizagem, já no terceiro é o momento da 

autoavaliação onde o aluno vai verificar se de fato a aprendizagem esta sendo 

satisfatória, afim de atingir bons resultados. E por fim, o quarto momento em que o 

aluno passa a desenvolver a autorregulação favorecendo aspectos cognitivos e 

comportamentais. 

Contudo os modelos apresentados pelos autores Zimmerman e Pintrich 

oferecem grande contribuição ao processo de ensino e aprendizagem, pois cada um 

deles reconhece a ação do aluno como parte decisiva no processo. A aprendizagem 

neste caso valoriza o papel do aluno enquanto responsável pela sua aprendizagem. 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

O estudo proposto utilizou-se da pesquisa bibliográfica a qual teve o Scielo 

como base de dados, abaixo consta os principais dados dos artigos utilizados para 

este estudo. 

Os resultados apresentam diversos autores que tratam a avaliação formativa 

com diferentes perspectivas, com tudo cabe destacar que são variados os anos de 

publicação, níveis/ modalidades e áreas de estudo, como demonstrado no quadro 

abaixo.  

Quadro 1 - Relação dos artigos por autores nível / modalidade de ensino e área de 
conhecimento 

 Ano Autor Nível / Modalidade Área 

2003 ZARDO e BOZZETTI Ensino Superior Medicina  

2004 SANTOS Educação Básica Artes Plásticas 

2004 FERREIRA e CARVALHO Educação Básica Educação Física 

2005 BATISTA et al Ensino Superior Saúde Pública  

2005 CARVALHO e MARTINEZ Educação Básica Ciências 

2006 CUNHA Educação Básica  Língua Portuguesa 

2006 ROSA e MALTEMPI Educação a Distância 
(EAD) 

Jogos Eletrônicos / 
Engenharia de Software  

2006 BRAGA e SILVA Ensino Superior Enfermagem 

2007 CAVEDON Ensino Superior Administração  

2007 MARQUES et al Ensino Superior Enfermagem 

2007 GIUSTI e LOPES Ensino Superior Avaliação da Aprendizagem 

2007 FERNANDES  Educação Básica Língua Portuguesa 

2008 TURINI et al Ensino Superior Medicina  

2009 QUEIROGA, BORGES-
ANDRADE e MIRANDA 

Ensino Superior Psicologia 

2009 SAVARIS Ensino Superior Medicina 

2009 KANTORSKI et al Ensino Superior Psicologia  

2009 GORNI e SANTOS Educação Básica Pedagogia 

2009 MEGALE, GONTIJO e MOTTA Ensino Superior Medicina 

2009  ZANDAVALLI  Ensino Superior Politica Educacional 

2009 LONGAREZI e ALVES Educação Infantil  Psicologia 

2009 CARDOSO Educação Infantil Pedagogia  

2010 GURGEL Ensino Superior  Avaliação Educacional 
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2010 FERREIRA Educação Básica Ensino/ Aprendizagem 

2010 VIEIRA e SFORNI Educação Básica Ensino / Aprendizagem 

2010 GONÇALVES e NASCIMENTO Ensino Superior Letramento  

2010 SOUZA e BORUCHOVITCH Formação de 
Professores  

Ensino / Aprendizagem  

2010 MARIN et al  Ensino Superior Medicina 

2011 GONÇALVES e ARANHA Ensino Superior Educação Física 

2011 CRUZ, DIAS e KORTEMEYER Ensino Superior Física 

2012 PFEIFER Ensino Superior Política Educacional 

2012 OLIVEIRA e BATISTA Ensino Superior Medicina 

2012 PERES et al Ensino Superior Medicina 

2013 VIEIRA, ASSIS e CAMPOS Ensino Superior Psicologia Educacional 

2013 BONA e BASSO Educação Básica Matemática 

2013 FERREIRA Ensino Superior Ensino / Aprendizagem 

2013 ALMEIDA, MAIA e BATISTA Ensino Superior  Medicina 

2013 SOARES et al Ensino Superior Enfermagem 

2013 ABAR e ALENCAR Ensino Superior Matemática 

2014 GOERGEN Ensino Superior Filosofia 

2014 OLIVEIRA e GOMES Educação Formal/ Não 
Formal e Informal 

Saúde 

2014 GALIAN Educação Básica Currículo  

2014 BUENO et al Ensino Superior Saúde Pública 

2014 RIAÑO-GALÁN et al Educação Básica Educação Especial  

2015 MEGALE et al Ensino Superior Medicina 

2015 LOUZADA, ELIA e SAMPAIO Educação Básica Física  

Fonte: Organizado pela própria autora  

A análise dos dados demonstrou que boa parte dos estudos se dedica a 

reflexão, pesquisa investigativa com alunos, desenvolvendo assim experiências no 

campo da avaliação formativa. 

Os gráficos a seguir foram organizados a fim de contribuir na análise dos 

dados de forma a apresentar como a avaliação formativa tem sido tratada nas 

pesquisas. 

O gráfico 1 representa as publicações organizadas por ano, lembrando que 

a busca foi realizada entre 2000 a 2015. 

Gráfico 1 - Distribuição das publicações por ano 
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Fonte: Elaborado pela própria autora. 

A partir do levantamento bibliográfico foi possível identificar 45 artigos que 

de fato contribuem com o estudo proposto sobre avaliação formativa. Destes, um 

(2%) publicado no ano de 2003 e dois (5%) em 2004, dois (5%) em 2005, três (7%) 

em 2006, quatro (9%) em 2007, um (2%) em 2008, oito (18%) em 2009, seis (13%) 

em 2010, dois (5%) em 2011, três (7%) em 2012, seis (13%) em 2013, cinco (11%) 

em 2014, e dois (5%) no ano de 2015. 

A partir do levantamento bibliográfico levanta-se como hipótese que no 

período de quinze anos poucas são as publicações na base de dados do Scielo que 

tratam especificamente do tema proposto à avaliação formativa, porém percebe-se 

que os estudos ao serem realizados contaram com a mesma de forma indireta, pois 

toda e qualquer tipo de pesquisa necessita de um processo avaliativo nestes casos 

nota-se que a avaliação formativa tem sido favorecida neste 45 artigos.  

Percebe-se que por volta do ano 2000 a 2008 a quantidade de artigos 

publicados foi relativamente baixa, tem-se como hipótese que os estudos com o 

passar dos anos foram adquirindo maior relevância ao tratar a avaliação formativa 

como uma avaliação que favorece a aprendizagem dos alunos, por isso a partir do 

ano de 2009 houve uma maior incidência de artigos publicados. 

O gráfico 2 foi organizado entre níveis e modalidades de ensino, propondo a 

distribuição entre educação superior, educação básica, educação infantil, educação 

formal / não formal / informal, educação á distância - E.A.D e formação de  
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professores.  

 

Gráfico 2 - Nível / modalidade de ensino  

 
Fonte: Elaborado pela própria autora. 

Em relação à amostra selecionada para o estudo de nível / modalidade, foi 

possível perceber que dos 45 artigos encontrados, vinte e oito (62%) tiveram o seus 

estudos no Ensino Superior, doze (27%) na Educação Básica, dois (5%) na 

Educação infantil, um (2%) Educação á Distancia (E.A.D), um (2%) na Formação de 

Professores e um (2%) na Educação Formal/Informal/Não Formal.  

Tem-se com hipótese que a maioria dos estudos foram desenvolvidos no 

ensino superior devido ao fato dos profissionais deste nível de ensino 

desenvolverem mais pesquisas, não que os demais não desenvolvam, porem sabe-

se que pesquisas na educação básica e infantil não ficam em evidencia devido o 

plano de carreira dos profissionais. 

No nível da Educação á Distancia (E.A.D), Formação de Professores e 

Educação Formal, não formal e informal temos apenas uma publicação para cada 

um deles. Nota-se que estes níveis de ensino possuem pouca produção, porém não 

menos importantes. 

O gráfico 3 representa as publicações organizadas por áreas de estudo, 

estas por sua vez devido grande diversidade ao realizar a busca, foram submetidas 

a um agrupamento de acordo com a Tabela de Áreas do Conhecimento – CNPq.  
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Gráfico 3 - Área de estudo 

 
Fonte: Elaborado pela própria autora. 

 Após a organização por áreas de estudo de acordo com a Tabela de Áreas 

do Conhecimento – CNPq, chega-se aos seguintes dados: Ciências Exatas e da 

Terra com 5 publicações, Ciências da Saúde com 17, Ciências Sociais Aplicadas 

com 1, Linguística, Letras e Artes com 2, Ciências Humanas com 19 e Outras com 

apenas 1 publicação. 

Dessa forma, cabe destacar que os estudos publicados na grande área de 

Ciências Exatas e da Terra contabilizam cinco (11%) artigos nas mais diversas áreas 

como ciências da computação, física e matemática. Sendo que em ciência da 

computação temos apenas um artigo que trata da engenharia de software – jogos 

eletrônicos desenvolvido no curso a distância (E.A.D) este curso apresenta uma 

proposta pedagógica que conta com um processo avaliativo com teorias de 

aprendizagem e perspectivas construcionistas. Com isso destaca-se a avaliação 

formativa que segundo Rosa e Maltempi (2006, p. 57) “[...] visa ao aperfeiçoamento 

do processo de aprendizagem do aluno em vez de buscar medir o que este 

aprendeu”. Este curso á distancia conta com um cronograma previamente planejado 

com ideias norteadoras baseadas no construcionismo que segundo Rosa e Maltempi 

(2006, p. 265):  

 

É tanto uma teoria de aprendizado quanto uma estratégia para 
educação, que compartilha a ideia construtivista de que o 
desenvolvimento cognitivo é um processo ativo de construção e 
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reconstrução das estruturas mentais, no qual o conhecimento não 
pode ser simplesmente transmitido do professor para o aluno. O 
aprendizado deve ser um processo ativo, em que os aprendizes 
“colocam a mão na massa” (hands-on) no desenvolvimento de 
projetos, em vez de ficarem sentados atentos à fala do professor. 

 

Quando o autor se utiliza da palavra processo ao descrever o aprendizado 

do aluno ele acaba por caracterizar este como um processo formativo, ou seja, faz 

uso da avaliação formativa para o aperfeiçoamento da aprendizagem e construção e 

reconstrução do conhecimento. De acordo com Rosa e Maltempi (2006) a educação 

á distancia possui aspectos que favorecem a prática educativa como é o caso da 

avaliação formativa ao ser utilizada como colaboradora do processo de 

aprendizagem. 

Já na área de matemática temos duas publicações, uma delas dos autores 

Abar e Alencar (2013) em que utilizam a avaliação formativa como parte da 

metodologia de uma oficina de formação continuada para professores de 

matemática da escola básica. A avaliação formativa utilizada como metodologia tem-

se neste caso o objetivo de executar e refinar projetos educacionais, visando a 

minimização de obstáculos pois “permite um progressivo aprimoramento da 

investigação”. Durante a realização da oficina a avaliação formativa possibilitou aos 

docentes em formação o aprimoramento das interpretações ou modo de pensar que 

utilizam para dar “sentido ao seu ensino”, ou seja, ela possibilita ao professor refletir 

sobre suas ações. 

Par finalizar o levantamento de dados na grande área de Ciências Exatas e 

da Terra apresento os estudos na área de física que também apresenta duas 

publicações entre elas a dos autores Cruz, Dias e Kortemeyer (2011) que relatam os 

efeitos da avaliação formativa em cursos de física nas universidades brasileiras. 

Eles apresentam que nos cursos de física no Brasil são poucas as oportunidades de 

desenvolver a avaliação formativa, porem a reconhecem como parte essencial do 

processo de aprendizagem, uma vez que permite ao aluno se autoavaliar. Esse 

processo é parte da interação entre os alunos e professores que conta com um 

feedback reflexivo, que informa tanto o aluno quanto o professor. 

Na grande área de Ciências da Saúde contabilizam dezessete (38%) artigos 

entre eles as áreas de saúde, saúde pública, educação física, enfermagem e 

medicina. Sendo que um deles trata a questão da saúde em geral, dois específicos a 

saúde pública, dois a educação física, três em enfermagem e nove em medicina.  
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Para estes estudos os alunos utilizaram-se de vários instrumentos como 

coleta de dados, entrevistas, pesquisa empírica e teórica, ainda sobre o estudo foi 

possível perceber que as ciências da saúde tem sido o grande alvo das publicações 

nos últimos anos. 

Grande parte das produções nesta grande área destacam-se na área da 

medicina contabilizando um total de nove artigos dentre eles cita-se os estudos de 

Oliveira e Batista (2012) em que se tem por objetivo aprender a concepção de 

estudantes e tutores sobre avaliação formativa, contudo julgam a mesma como 

processual, reflexiva e dialógica.  

Segundo Savaris (2009) diante relato de experiência de alunos do curso de 

medicina foi possível diagnosticar que a avaliação formativa é mais eficaz do que a 

somativa para a aprendizagem, pois a mesma favorece seu processo possibilitando 

ao aluno maior grau de satisfação.  

Para Savaris (2009, p. 114): 

 

[...] a avaliação formativa pode prover mais do que o conhecimento 
em si, pois o aluno aprende o processo de procurar a melhor 
resposta possível. Isso acontecia por intermédio de trabalho em 
grupo, divisão de tarefas em busca de evidências, discussão em 
pequenos grupos.  

 

A partir do relato dos alunos podemos perceber que a avaliação formativa é 

entendida como processual sendo esta uma das maiores características desta 

modalidade da avaliação, esta característica a diferencia das demais deixando claro 

que a aprendizagem se torna satisfatória e significativa quando o aluno interage do 

inicio ao fim do processo. 

Em contrapartida Marin et al. (2010) relata em sua pesquisa que a avaliação 

formativa causa desconforto e angustia para os professores ao passar o feedback 

aos alunos na tentativa de serem justos, pois a avaliação formativa exige mais do 

professor ao avaliar individualmente cada aluno, ainda sobre Megale et al. (2015) 

descreve esta modalidade da avaliação como solitária e sem o respaldo da 

instituição pelo fato de que a mesma não apresenta objetivos definidos e 

instrumentos avaliativos específicos. Se esta modalidade tivesse melhores 

conhecimentos pedagógicos por parte da instituição a mesma passaria a ser mais 

eficaz e não solitária. Por isso cabe destacar que a avaliação formativa faz parte de 

um processo pedagógico, ela caminha juntamente com o professor, aluno e a 
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escola. Existe a necessidade de formação qualificada por parte dos professores, a 

avaliação formativa se destaca das demais justamente por apresentar aos alunos 

objetivos e critérios bem definidos. Vale destacar que Megale et al. (2015) percebe a 

falta de respaldo da instituição, as escolas muitas vezes não disponibilizam aos seus 

professores a possibilidade de desenvolver trabalhos com olhar formativo, esse 

trabalho terá sucesso quando bem desenvolvidos por todos os membros da escola 

Fica evidente segundo alguns autores que a avaliação formativa não tem 

sido utilizada de forma efetiva pelos professores e se assim estivesse à mesma 

poderia favorecer o processo de ensino e aprendizagem de forma eficaz a aquele 

que aprende. (ALMEIDA; MAIA; BATISTA, 2013). 

Os artigos publicados são de grande relevância ao estudo proposto, ao 

propor maior reflexão sobre a avaliação formativa. Foram expressivas as 

publicações na área das ciências da saúde, como por exemplo, aqueles do curso de 

enfermagem que contabilizam três artigos, os quais se destacam ao utilizar a 

avaliação formativa como estratégia metodológica tanto para o professor como para 

o aluno. A avaliação formativa também é retratada como uma ferramenta ou 

instrumento avaliativo. Já na área de educação física temos duas publicações sendo 

uma dos autores Ferreira e Carvalho (2004) chama atenção ao descrever o passo a 

passo de uma professora – pesquisadora ao desenvolver projetos, a mesma teve 

respaldo em referenciais teóricos que apresentam a avaliação formativa como 

colaboradora no processo de aprendizagem e no desenvolvimento da pratica 

reflexiva por parte do professor.  

A avaliação formativa oferece subsídios á reflexão sobre a interação entre 

professor e aluno, com isso o professor por meio do feedback pode melhor elaborar 

atividades de ensino e de aprendizagem possibilitando a este o exercício da 

reflexão. Importante destacar que durante o relato de experiência da professora, fica 

evidente a importância da avaliação formativa, descreve que os novos referenciais 

os quais utilizou no estudo foram “uma fonte de inspiração para prosseguir com seus 

esforços de aprimoramento dos jogos.” Isso torna a avaliação formativa satisfatória e 

nos mostra como os referenciais teóricos que tratam a temática de fato contribuem 

ao aprofundamento de novos estudos. 

Segundo Gonçalves e Aranha (2011) por meio de questionários anônimos 

aplicados á professores orientadores das monografias de educação física foi 

possível constatar que os cursos em geral deveriam dar mais importância á 
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formação na área da avaliação, pois é necessário saber “avaliar corretamente”. Mais 

é ate desnecessário diagnosticar algo tão óbvio, porem ainda tem professores 

orientadores que não deixa claro aos alunos seus critérios de avaliação, como 

também tem alunos que não tem noção alguma do que é ser avaliado, e como isso 

acontece. 

Ainda foi possível verificar uma (2%) publicação na grande área de Ciências 

Sociais Aplicadas, mais especificamente na área de administração. Segundo 

Cavedon (2007) existe uma preocupação na forma em que os alunos são avaliados, 

por exemplo, por meio de provas e trabalhos. Por isso ela desenvolveu nos cursos 

de administração a elaboração de um jornal pensando na forma como avaliaria os 

alunos foi que chegou a avaliação formativa. Neste caso avaliação seria coletiva 

seguindo as exigências do mundo empresarial, que para Cavedon (2007, p. 1) “vem 

expressando descontentamento com a atuação dos egressos nas atividades de 

cunho coletivo”. Chegou à conclusão que por meio do jornal poderia avaliar o 

coletivo, mas também o desenvolvimento individual por meio do desempenho dos 

alunos. 

Para Cavedon (2007, p. 1) a avaliação formativa possibilita aos alunos a 

“capacidade de planejar, questionar, criticar, descobrir, criar, comunicar, transformar 

e conhecer, entre outras possibilidades”, com isso esperasse que os alunos no fim 

do processo de aprendizagem revele em seu perfil características como: 

questionador, planejador, critico, comunicador, avaliador, conhecedor entre outra 

características que sejam favoráveis ao processo formativo. O jornal foi apenas um 

instrumento na realização e construção desse processo, a avaliação formativa 

apresenta uma grande variedade de instrumentos que quando utilizados da maneira 

correta são colaboradores do processo de ensino e aprendizagem. 

Após o levantamento foi possível verificar que na grande área de Linguística, 

Letras e Artes temos duas (5%) publicações, entre elas as áreas de Língua 

Portuguesa e Artes Plásticas. 

O estudo desenvolvido na área de artes plásticas cujo tema é “Teorização 

dos docentes sobre a avaliação em artes plásticas”, levanta-se a hipótese que este 

campo ainda é pouco revisto, a educação da arte é um campo que não tem tanta 

tradição investigadora científica, isso de acordo com as publicações no Scielo, com 

isso justifica-se pouca produção nesta área do conhecimento.  

Segundo Santos (2004) os dados do estudo apresentam que a avaliação em 
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artes nas escolas consiste na atribuição de um juízo de valor a uma realidade 

observada e que neste processo busca-se uma ação reflexiva. Para Santos (2004, 

p. 983) “O propósito da presente pesquisa foi indagar e compreender o pensamento 

do docente de Artes Plásticas na avaliação dos alunos em um processo de 

aprendizagem escolar”, contudo no processo de avaliação dos alunos conclui-se que 

os docentes de artes plásticas preocupam-se com o avaliar dentro de uma proposta 

formativa. Esta proposta fica clara quando Santos trata sobre a avaliação: 

 

A avaliação tem diversos efeitos sobre a aprendizagem, entre eles o 
de prover informação ao professor e ao aluno sobre os progressos e 
os obstáculos que se encontram no processo de sua aprendizagem, 
como os possíveis erros que o aluno e o professor devem superar. 
Outro efeito mais é o de incentivar a motivação do aluno por 
aprender. (SANTOS, 2004, p. 988). 

 

Apesar dos estudos em artes plásticas se apresentarem em pequeno 

número, as contribuições são de grande valia para o presente estudo, acredita-se 

que a avaliação formativa é parte integrante desta área, pois ela é mais do que 

atribuir juízo de valor a artes plástica faz com que o aluno questione e construa seus 

próprios conhecimentos favorecendo o processo de ensino e aprendizagem e ate 

mesmo o da avaliação. 

Na área de Língua portuguesa temos um artigo que trata os conceitos 

atribuídos à avaliação Cunha (2006) apresenta algumas denominações que a 

avaliação formativa já teve durante o passar dos anos na visão de diferentes 

autores, por exemplo, avaliação participativa, emancipatória, mediadora, qualitativa, 

dialógica, democrática entre outras. Mas levanta-se como hipótese que toda 

avaliação tem um único objetivo o de avaliar o aprendizado indiferente de sua 

denominação. Cunha percebe que falhas ainda existem e que nem sempre a 

avaliação realiza seu objetivo, em algumas escolas a avaliação da aprendizagem 

esta limitada a verificação de conhecimentos sabemos que isso não é avaliar. 

Na grande área das Ciências Humanas temos o maior número de 

publicações voltadas à educação contabilizando um total de dezenove (42%) artigos. 

Entre eles temos diferentes abordagens como nas áreas de psicologia, política 

educacional, currículo, avaliação educacional, educação especial, ensino e 

aprendizagem, filosofia, pedagogia, entre outros. 

Na área de pedagogia tem-se apenas uma publicação em que Cardoso 
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(2009, p. 714), por exemplo, relata que devemos transformar “a sala de aula num 

espaço de pesquisa, no processo de ensinagem”, dessa forma o autor se refere a 

um método formativo que possibilita a reflexão favorecendo assim a aprendizagem. 

Ainda sobre a pesquisa Cardoso (2009) afirma que: 

 

Para que o profissional da educação possa ressignificar a prática 
pedagógica, ele necessita refletir sobre a mesma, bem como 
trabalhar com uma metodologia que possibilite ao mesmo a 
qualificação da sua prática, e a pesquisa é uma perspectiva 
metodológica que permite o dialogo entre teoria e prática, 
qualificando a ação pedagógica (CARDOSO, 2009, p. 715). 

 

Neste caso Cardoso faz referência a pesquisa como metodologia formativa e 

certamente a avaliação formativa contribui neste aspecto, pois uma metodologia 

bem planejada e executada de forma satisfatória e significativa conta com um 

processo formativo envolvendo diretamente aluno e professor. E para que este 

profissional da educação possa ressignificar sua pratica é necessário que o mesmo 

primeiramente reflita sobre para que em seguida repense um novo modelo de 

pratica pedagógica. Com o levantamento dos dados foram encontrados apenas um 

artigo que trata da avaliação da aprendizagem, psicologia educacional, letramento, 

currículo, educação especial e filosofia. Entre eles temos os estudos de Fernandes 

(2007), neste ele faz referencia as exigências do currículo no sistema educativo 

português no ensino básico e secundário quanto à avaliação das aprendizagens, a 

legislação portuguesa desde 1992 define claramente que avaliação formativa 

melhora a aprendizagem e o ensino.  

Segundo Fernandes (2007, p. 588): 

 

A avaliação formativa deve fazer parte integrante do ensino e da 
aprendizagem e estar relacionada com: a) a auto-avaliação e auto-
regulação das aprendizagens por parte dos alunos; b) a utilização de 
uma diversidade de estratégias e instrumentos de avaliação; c) a 
participação dos alunos e de diversos intervenientes no processo de 
avaliação; d) a transparência de procedimentos; e) a definição de 
critérios relativos às competências a desenvolver; e f) o feedback que 
os professores devem proporcionar aos alunos de forma sistemática. 

 

Novamente fica evidente que a avaliação formativa é processual, pois 

envolve o aluno do inicio ao fim do seu processo de ensino e aprendizagem. 

Já na visão de Gonçalves e Nascimento (2010, p. 244) a “avaliação 
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formativa privilegia as diversidades individuais dos modos distintos de aprender dos 

alunos”, isso é importante, pois, cada aluno tem uma forma de aprender assim como 

existem diferentes dificuldades de aprendizagem. Portanto, o importante é avaliar o 

processo de aprendizagem do mesmo desde suas atitudes, competências e 

habilidades. 

A avaliação formativa segundo Gonçalves e Nascimento permite ao 

professor: 

 

[...] elaborar e diversificar as estratégias pedagógicas formular 
diversos processos de ensino e de avaliação, articular e aplicá-los na 
aula, ajustando-os em função do nível de aprendizagem dos alunos; 
enfim, permite a integração de material pedagógico diversificado 
(GONÇALVES; NASCIMENTO, 2010, p. 244). 

 

Os autores acima ao apontarem que a avaliação formativa favorece a 

aprendizagem, eles apresentam diversas características acerca das mesmas e suas 

contribuições.  

Ainda na área da educação temos as contribuições de Giusti e Lopes (2007) 

que descrevem marcos da avaliação da aprendizagem num período de quase 

cinquenta anos no âmbito do SENAC – São Paulo. Contudo verificaram que 

inicialmente se preocupam em medir o aproveitamento do aluno por meio de notas e 

provas ao final de determinados períodos, o objetivo era somente a qualificação da 

mão de obra.  

Na década de 50 período este em que a instituição foi criada, a avaliação 

era medida de acordo com as notas obtidas, somadas e divididas no término de um 

processo, dessa forma adquiria a média aritmética a representava a função 

classificatória. Somente na década seguinte com a Lei 4.024/61 é que o foco passa 

a ser a aprendizagem dos alunos ainda com a presença de provas e exames e 

atribuições de notas de zero a dez. Na década de 70 a avaliação manteve seu 

caráter classificatório, porem percebe-se a preocupação com o aproveitamento do 

aluno durante as orientações pedagógicas. Já nos anos 80 com a transição 

democrática e a revalorização da escola se estabelece uma concepção tecnicista, 

que durante mesma década perde o foco ocasionando um rompimento com a 

técnica dando espaço a uma avaliação que se preocupa com a aprendizagem do 

aluno. 

Segundo Giusti e Lopes (2007, p. 745) a partir de 1989 encontra-se pela 
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primeira vez “uma definição sobre avaliação como um processo contínuo que prevê 

a mudança do comportamento do aluno no decorrer do processo de ensino-

aprendizagem e relacionado aos objetivos propostos”. Hoje reconhecemos essa 

definição como parte da avaliação formativa, vale ressaltar que atualmente o 

SENAC – São Paulo segue adaptado as diretrizes para educação profissional da 

LDB/96. 

Levanta-se como hipótese que o SENAC-São Paulo tem se desenvolvido de 

acordo com as novas tendências de avaliação. No inicio a preocupação era com a 

formação da mão de obra apenas, hoje sabemos que existe esta preocupação, 

porem a qualificação dessa mão de obra é ponto em evidencia, o mercado de 

trabalho exige funcionários qualificados, que estejam bem preparados a fim de 

acrescentar qualidades ao mercado. 

Ao tratar a autorregulação da aprendizagem nesse estudo, destaca-se as 

contribuições de Souza e Boruchovitch (2010), que apresentam uma ferramenta 

muito utilizada por professores nos dias de hoje, os mapas conceituais. 

Segundo as autoras a avaliação formativa mantem o foco quanto à 

regulação do ensino e da aprendizagem, os mapas conceituais são um dos 

instrumentos da avaliação formativa. Para Souza e Boruchovitch (2010, p. 798) “O 

mapa conceitual pode configurar-se uma estratégia de ensino/aprendizagem ou uma 

ferramenta avaliativa - dentre outras diversas e multifacetadas possibilidades”. 

Contudo, destaca-se o mapa conceitual como colaborador do processo de ensino e 

aprendizagem, pois, possibilita ao aluno a aprendizagem significativa, bem como 

orientam as ações e intervenções do professor. 

Outra contribuição dos mapas conceituais ao aluno é o favorecimento da 

autorregulação, pois contribuem para “a aquisição, o armazenamento e/ou a 

utilização da informação”, no processo de aprendizagem eles viabilizam a melhor 

compreensão dos conteúdos relacionando-os com os conhecimentos prévios, isso 

enriquece o processo. 

Ainda são vários os estudos na área de Ciências Humanas com foco na 

educação que não foram aqui retratados, mais todos eles contribuem de forma direta 

na proposta deste estudo que é a realização de um levantamento que possibilite 

identificar a produção científica no campo da avaliação formativa. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os aspectos que envolvem a avaliação do ensino e aprendizagem são 

múltiplos e complexos. Desta forma, a avaliação formativa apresenta-se como uma 

alternativa didática a partir de abordagens teóricas que colocam o aluno como 

sujeito de sua aprendizagem. 

Com isso, julga-se importante o desenvolvimento da avaliação formativa 

neste contexto. Dessa forma, o presente trabalho teve como objetivo identificar a 

produção científica no campo da avaliação formativa, de forma a verificar como a 

mesma tem sido investigada e quais suas contribuições para a aprendizagem.  

Ao destacar a avaliação formativa como colaboradora dos processos de 

ensino e aprendizagem, percebe-se que existe uma grande preocupação com os 

cursos de graduação que tratam esta temática. Por isso, no entendimento da 

pesquisadora é importante que as disciplinas de didática nestes cursos busquem dar 

suporte aos futuros professores no sentido de propiciar aos mesmos estudos mais 

aprofundados acerca do tema. 

Este estudo possibilitou maior entendimento acerca da avaliação formativa 

quanto à aprendizagem dos alunos, e mais do que isso, a literatura consultada 

confirmou as principais características da mesma como: uma avaliação processual, 

que possibilita autoavaliação e autorregulação, apresenta um feedback reflexivo ao 

aluno e ao professor, entre outras. Mapear os estudos acerca da avaliação formativa 

nas mais diferentes áreas, níveis e modalidades de ensino foi um trabalho difícil, 

porém realizado com sucesso, pois as contribuições foram positivas.  

O levantamento e análise dos dados possibilitou o contato com diversos 

artigos de diferentes áreas, que enriqueceram o estudo proposto ao apresentar a 

avaliação formativa como colaboradora do processo de ensino e aprendizagem. 

Um dado relevante acerca da hipótese inicial deste estudo refere-se a 

pequena quantidade de artigos científicos encontrados no período analisado. No 

início do estudo, dada à importância do tema, acreditou-se que nos depararíamos 

com uma quantidade maior de textos e estudos sobre tal fenômeno. 

Após análise dos estudos percebeu-se que há uma prevalência destes 

defendendo a avaliação formativa como uma modalidade mais favorável à 

aprendizagem, pois possibilita ao aluno se autoavaliar e autorregular. 

Outro ponto em destaque após a análise dos dados é referente às 
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publicações na área da educação, nota-se que a pedagogia apresenta pouca 

produção, apenas dois artigos foram desenvolvidos nesta área de ensino quando 

comparada com os cursos na área de saúde, que tem apresentado boa parte dos 

estudos explorados na pesquisa. 

A avaliação formativa contribui no desenvolvimento da autorregulação. Os 

dados demonstram que a autorregulação não é retratada com muita profundidade 

nos textos analisados no presente estudo.  

Outro achado deste estudo é que a área de psicologia vem explorando mais 

enfaticamente os aspectos ligados à autorregulação. 

Após análise dos dados coletados, percebe-se as contribuições da avaliação 

e autorregulação das aprendizagens. É possível perceber que os cursos de 

graduação deveriam dar mais ênfase em seu currículo ao desenvolver esses 

assuntos em sala de aula. Por exemplo, o curso de pedagogia que trabalha com a 

formação de profissionais da educação deixa a temática com pouco aprofundamento 

teórico e prático. Neste caso, a disciplina que desenvolve a avaliação tem a carga 

horária reduzida para se tratar de uma temática de grande relevância.  

As contribuições deste estudo em minha formação acadêmica são as mais 

diversas. Certamente após o estudo tenho comigo uma visão mais ampla do que é 

de fato avaliação, e como a mesma deve ser entendida no contexto escolar para que 

haja aprendizagem em seu desenvolvimento, tendo ainda analisado os textos 

percebe-se que é um tema ainda a ser explorado. 
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Apêndice A - Fichamento 

 
1. Avaliação formativa em Psicologia: instrumento para análise de 

material instrucional.  

Autor: 
QUEIROGA, Fabiana; BORGES-ANDRADE, 
Jairo Eduardo; MIRANDA, Rodrigo Araújo. 

Ano:  
2009 

Resumo: 

Livros de texto para o ensino superior muito raramente são 
objeto de avaliação formativa. Este estudo teve como objetivo 
desenvolver e validar para o contexto brasileiro um 
instrumento para a captação de dados de avaliação formativa, 
visto que no Brasil ainda são escassas as tentativas de 
aplicação de avaliações dessa natureza. Contou-se com a 
participação de duas turmas de estudantes da graduação do 
curso de Psicologia e duas do curso de Administração de uma 
universidade pública federal. Após ser submetido a uma 
análise fatorial exploratória, o instrumento apresentou 
indicadores psicométricos que apontaram evidências de 
validade de construto, sendo útil para a avaliação de materiais 
instrucionais. Espera-se que este estudo possa contribuir para 
o fortalecimento do processo de avaliação formativa de 
materiais didáticos no contexto brasileiro. 

Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-
98932009000400011&lang=pt>. Acesso em: 5 out. 2015. 

 
 

2. Nem só de conceitos vivem as transformações: equívocos em torno 
da avaliação formativa no ensino/aprendizagem de línguas 

Autor: 
 
CUNHA, Myriam Crestian Chaves. 
 

Ano: 
2006 

Resumo: 

Este artigo apresenta uma reflexão sobre o modo como, no 
ensino/aprendizagem do português língua materna, o conceito 
de avaliação formativa sofre um esvaziamento ao ser 
manipulado como senha mágica para a transformação das 
práticas, sem que as representações às quais se articulam as 
atividades de ensino /aprendizagem e de avaliação sejam 
analisadas em seus fundamentos epistemológicos e 
desdobramentos didáticos. Examinam-se alguns equívocos 
gerados pela fetichização do conceito, como aqueles 
perpetrados em torno da pretensa independência das práticas 
de avaliação do caráter qualitativo dos objetos de avaliação e 
do caráter contínuo e processual das práticas avaliativas, com 
o intuito de mostrar a legitimidade de uma avaliação 
verdadeiramente reguladora no desenvolvimento das 
competências discursivas. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-98932009000400011&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-98932009000400011&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-98932009000400011&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-63982006000200004&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-63982006000200004&lang=pt
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Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-
63982006000200004&lang=pt>. Acesso em: 5 out. 2015 

 

3. Avaliação formativa: a auto-avaliação do aluno e a autoformação de 
professores  

Autor: 
CARVALHO, Lizete Maria Orquiza; MARTINEZ, 
Carmem Lídia Pires. 

Ano: 
2005 

Resumo: 

Este artigo é parte de uma dissertação de mestrado na qual 
analisamos a reflexão sobre a prática de avaliação realizada 
por professores de Ciências de uma escola estadual de 
educação básica, durante os horários de trabalho pedagógico 
coletivo (HTPC). Acompanhamos, durante seis meses, a 
perspectiva d e implementação da avaliação formativa por 
estes professores, o que se deu a partir do estudo de um texto 
básico, bem como analisamos as repercussões do estudo feito 
pelo grupo na autoformação dos professores e na reflexão dos 
pesquisadores envolvidos na investigação-ação. 

Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-
73132005000100011&lang=pt>. Acesso em: 5 out. 2015. 

 

4. A avaliação vista sob o aspecto da educação a distância  

Autor: ROSA, Maurício; MALTEMPI, Marcus Vinicius. 
Ano: 
2006 

Resumo: 

Este artigo trata da avaliação como um aspecto bastante 
relevante para a educação em geral, que também deve ser 
pensado e discutido frente à Educação a Distância (EAD). 
Assim, a partir de nossa experiência como professores e 
tendo por contexto um curso realizado totalmente à distância, 
analisamos algumas interações ocorridas ao longo do curso, 
que foi desenvolvido tendo como norte a teoria educacional 
construcionista. Valemo-nos também desta teoria para 
elaborar nossas ideias a respeito do caráter da avaliação 
frente a uma concepção formativa, em um ambiente de EAD, 
o qual valorizou todos os tipos de interação. Então, aliamos o 
Construcionismo1 à Avaliação Formativa que visa ao 
aperfeiçoamento do processo de aprendizagem do aluno em 
vez de buscar medir o que este aprendeu. 

Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
40362006000100005&lang=pt>. Acesso em: 5 out. 2015. 

 

5. Criação de jornal na avaliação de aspectos comportamentais ligados 
à gestão de pessoas 

Autor: CAVEDON, Neusa.  
Ano: 
2007 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-73132005000100011&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-73132005000100011&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-40362006000100005&lang=pt
http://search.scielo.org/?output=site&lang=pt&from=1&sort=&format=abstract&count=20&fb=&page=1&q=++%28avalia%C3%A7%C3%A3o+formativa%29&index=&where=SCL#back1
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-39512007000500008&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-39512007000500008&lang=pt
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Resumo: 

Este artigo procura apresentar uma experiência de avaliação 
educacional, alinhada com uma lógica específica desenvolvida 
pelos estudos educacionais, na qual a avaliação deve servir 
como um feedback para os professores e para as escolas. 
Essa visão (da avaliação baseada em diagnóstico e formativa) 
procura desenvolver nos discentes a capacidade de planejar, 
questionar, criticar, descobrir, criar, comunicar, transformar e 
conhecer, entre outras possibilidades. 

Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-
39512007000500008&lang=pt>. Acesso em: 5 out. 2015. 

 

6. Uma abordagem à avaliação das aprendizagens na formação de 
professores no contexto de Bolonha.  

Autor: FERREIRA, Carlos Alberto Alves 
Ano: 
2013 

Resumo: 

Com o Processo de Bolonha no ensino superior europeu, o 
ensino centra-se na aprendizagem e no trabalho autónomos 
dos futuros professores do 1º ciclo do ensino básico, de que 
decorre a necessidade da prática da avaliação formativa dos 
seus diferentes percursos de aprendizagem. Com a finalidade 
de caracterizarmos as práticas de avaliação das 
aprendizagens de futuros professores do 1º ciclo do ensino 
básico, fizemos uma análise dos pontos sobre a avaliação das 
aprendizagens dos programas das unidades curriculares dos 
cursos de 2º ciclo de formação daqueles professores da 
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Foi-nos 
possível concluir que as práticas de avaliação programadas 
são, sobretudo, de natureza sumativa, apesar de nalgumas 
unidades curriculares se encontrarem alguns elementos da 
prática da avaliação formativa. 

Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-
40772013000300009&lang=pt>. Acesso em: 5 out. 2015. 

 

7. Dicotomias conceituais da avaliação da educação superior 

Autor: PFEIFER, Mariana  
Ano: 
2012 

Resumo: 

O presente ensaio resulta de um resgate das concepções que 
envolvem a Avaliação no âmbito das Políticas para a 
Educação Superior, explicitando as conceituações dicotômicas 
encontradas na literatura especializada. Tal resgate busca 
contribuir para o aprofundamento dos debates e versará em 
torno dos e lementos conceituais que compõem e que são 
fundamentais para a compreensão da Avaliação da Educação 
Superior, aqui metodologicamente organizados em 
dicotomias, dentre as quais pode-se citar: Qualidade Social x 
Qualidade Eficiência, Avaliação Quantitativa x Avaliação 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-40772013000300009&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-40772013000300009&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-40772012000200004&lang=pt
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Qualitativa, Avaliação de Processo x Avaliação de Produto, 
Avaliação Global x Avaliação Pontual, Avaliação 
Contextualizada x Avaliação Descontextualizada, Avaliação 
Externa x Avaliação Interna, Avaliação Formativa x Avaliação 
Punitiva, entre outras. Tais aspectos aqui trazidos enquanto 
dicotomias revelam a existência de um cenário plural nos 
debates e posições sobre o tema da Avaliação da Educação 
Superior, presentes tanto no campo da gestão acadêmica e 
administrativa das Instituições de Ensino Superior quanto da 
gestão pública. 
 

Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-
40772012000200004&lang=pt >. Acesso em: 5 out. 2015. 

 

8. Avaliação formativa em sessão tutorial: concepções e dificuldades 

Autor: 
OLIVEIRA, Vanessa Teixeira Duque; BATISTA, 
Nildo Alves. 

Ano: 
2012 

Resumo: 

A proposta deste trabalho é apreender concepções de 
estudantes e tutores sobre a avaliação formativa nas sessões 
tutoriais de um currículo PBL, identificando as dificuldades 
enfrentadas no desenvolvimento dessa prática. Um 
questionário Likert foi aplicado a 11 tutores e 45 discentes do 
sétimo períod o do curso de Medicina da Universidade 
Estadual de Montes Claros e uma entrevista de 
aprofundamento foi realizada com a totalidade dos tutores e 
20 estudantes. Os entrevistados percebem a proposta 
formativa da avaliação na sessão tutorial, definindo-a como 
processual, reflexiva, dialógica, diagnóstica, e enfatizam a 
possibilidade de feedback como fator motivador e 
determinante para solucionar as deficiências detectadas e 
reforçar as potencialidades percebidas. São identificadas 
dificuldades relacionadas ao desempenho dos docentes, como 
falta de preparo, ao desempenho dos estudantes (falta de 
sinceridade, maturidade) e outras decorrentes da inadequação 
dos critérios utilizados nos instrumentos avaliativos. Os 
resultados apontam a necessidade de programas de 
desenvolvimento docente e discente em avaliação, assim 
como maior compromisso das instituições que utilizam a 
metodologia Aprendizagem Baseada em Problemas na busca 
contínua e reflexiva da coerência com os pressupostos 
pedagógicos estabelecidos pelo currículo. 
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Autor: 

CRUZ, Émerson; DIAS, Hélio; KORTEMEYER, 
Gerd. 

Ano: 
2011 

Resumo: 

A maioria dos cursos de física de nivel superior no Brasil não 
oferecem significativas oportunidades de avaliação formativa. 
Neste trabalho, implementamos atividades de tarefas online 
com feedback imediato em dois cursos: um com alunos 
tradicionais em uma universidade publica, e outra com alunos 
não -tradicionais em uma universidade privada. 
Implementamos, também, na universidade publica, atividades 
com os denominados "clickers" em sala de aula. Posterior 
pesquisa de opinião com os alunos mostrou ampla aceitação 
destas técnicas e avaliação positiva de que tais técnicas 
ajudaram na aprendizagem do conteúdo. Todavia as notas 
não apresentaram melhora significativa. Na universidade 
publica observou-se um estreitamento na distribuição de notas 
em torno dos valores medianos, enquanto na universidade 
privada não foi observada diferença significativa na 
distribuição de notas. Nosso estudo também identificou uma 
série de dificuldades, tanto logísticas como organizacionais, 
que precisam ser superadas antes de uma implementação 
mais eficaz das técnicas exploradas nesse trabalho. 

Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-
11172011000400016&lang=pt>. Acesso em: 5 out. 2015 

 

10. Avaliação formativa entre alunos de medicina do quarto ano: relato 
de experiência. 

Autor: 
 
SAVARIS, Ricardo Francalacci. 
 

Ano: 
2009 

Resumo: 

OBJETIVO: Comparar grau de dificuldade, satisfação e 
escores finais entre os métodos de avaliação formativa e 
somativa em alunos de Medicina do quarto ano, na disciplina 
de Ginecologia e Obstetrícia. MÉTODO: Trinta e oito alunos 
foram submetidos a um exame escrito (alternativo) e, um mês 
depois, ao método tradicional de escolha múltipla. O exame 
alternativo consistia em casos clínicos reais, enfocando as 
hipóteses diagnósticas e o manejo médico. As questões eram 
graduadas em 0, 0,5 ou 1 ponto. Após o resultado inicial, os 
exames eram devolvidos e, em duas semanas, os alunos 
tinham que escrever uma dissertação estruturada para cada 
resposta errada. Pontos adicionais (+ 0,5 ou + 1) eram dados 
para cada resposta. Dissertações com incorreções 
descontavam pontos da nota original. O teste tradicional 
consistia em conceitos clínicos e prevalência de diferentes 
doenças e de agentes etiológicos. Nenhum retorno era dado, 
a não ser a nota final. O grau de dificuldade, a média final de 
ambos os exames e a resposta dos alunos a essa iniciativa 
foram comparados entre os dois métodos. RESULTADOS: O 
exame escrito alternativo teve maior grau de dificuldade (7,6 ± 
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0,2 vs. 5,2 ± 0,4; p < 0,001). Nenhuma diferença estatística foi 
encontrada entre as médias dos escores finais de ambos os 
métodos (8,3 ± 0.9 vs. 8,5 ± 0,9; p > 0,05). Os alunos 
preferiram o método alternativo, quando comparado ao 
tradicional (8,6 ± 0,2 vs. 5,4 ± 0,4; p < 0,001). CONCLUSÃO: 
A avaliação formativa foi mais difícil do que a tradicional, mas 
os escores finais da classe dos alunos não foram menores do 
que os escores dos testes tradicionais. Os alunos preferiram a 
avaliação formativa. 

Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-
55022009000500012&lang=pt>. Acesso em: 8 out. 2015. 

 

11. A evolução dos jogos de Física, a avaliação formativa e a prática 
reflexiva do professor. 

Autor: 
FERREIRA, Marli Cardoso; CARVALHO, Lizete 
Maria Orquiza.  

Ano: 
2004 

Resumo: 

Este artigo analisa um processo reflexivo vivido ao longo de 
uma trajetória de desenvolvimento de jogos, sobre questões 
de Física, que foram criados por iniciativa de uma professora 
(MCF), em diferentes realidades do ensino médio. Duas fases 
foram identificadas: a primeira representou uma busca 
para tornar o ensino de física prazeroso; a segunda, sob 
influência da perspectiva teórica de Paul Black, materializou-
se em resposta a uma indagação, feita pela professora, sobre 
quais elementos da avaliação formativa poderiam ser 
trabalhados no jogo. A análise também revelou que as 
influências interpessoais e teóricas vivenciadas pela 
professora, na segunda fase, foram determinantes para que, 
ao final da trajetória, ela pudesse reconhecer-se como uma 
"professora reflexiva". 

Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-
11172004000100010&lang=pt>. Acesso em: 5 out. 2015. 

 

12. Análise do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes após o 
primeiro ciclo avaliativo das áreas de agrárias, saúde e serviço 
social do Estado do Piauí. 

Autor: GURGEL, Carmesina Ribeiro.  
Ano: 
2010 

Resumo: 

Objetiva-se verificar o desempenho dos cursos de graduação - 
agronomia, educação física, enfermagem, farmácia, medicina, 
medicina veterinária, nutrição, odontologia, serviço social, 
após a conclusão do primeiro ciclo avaliativo do ENADE, nos 
três campi da Universidade Federal do Piauí (Teresina, 
Bom Jesus e Parnaíba), confrontando com o desempenho das 
demais IES do Piauí, com finalidade de responder se a função 
formativa da avaliação proposta pelo ENADE apresenta efeito 
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significativo entre 2004 e 2007. O estudo se dá a partir da 
análise dos resultados do ENADE, incluindo o IDD e do CPC, 
levando em conta, ainda, a percepção e o perfil dos alunos. 
Os dados coletados atestam desempenho satisfatório e 
consistente destes cursos em 2004 na UFPI. Em 2007, os 
mesmos cursos avaliados apresentam decréscimo em relação 
ao exame anterior. Em termos gerais, a função formativa da 
avaliação não apresenta efeito significativo nos resultados de 
um exame para outro, exceto nos cursos de medicina, 
odontologia e serviço social que apresentaram melhor nota 
obtida em comparação com 2004. 

Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
40362010000100006&lang=pt>. Acesso em: 5 out. 2015. 

 

13. Marcos interpretativos da história da avaliação e sua expressão no 
SENAC-São Paulo 

Autor: GIUSTI, Sonia Regina; LOPES, Jairo de Araújo. 
Ano: 
2007 

Resumo: 

O presente trabalho relaciona os principais marcos da 
avaliação da aprendizagem propostos pela legislação 
brasileira de 1950 a 1996 e sua incorporação na educação 
profissional no âmbito do SENAC-São Paulo. Os resultados 
indicam avanços no sentido de uma concepção tecnicista de 
avaliação cuja investigação do aproveitamento do aluno está 
centrada no saber fazer e no final de uma etapa de estudos 
para uma concepção formativa, cuja investigação está 
centrada no saber ser, saber fazer, saber conviver e durante o 
processo de ensino aprendizagem. 

Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-
40772007000400010&lang=pt>. Acesso em: 5 out. 2015. 

 

14. Concepções alternativas dos estudantes sobre conceitos térmicos: 
Um estudo de avaliação diagnóstica e formativa  

Autor: 
LOUZADA, Alexandre Neves; ELIA, Marcos da 
Fonseca; SAMPAIO, Fábio Ferrentini. 

Ano: 
2015 

Resumo: 

Para a realização de um estudo que tinha como objetivo 
investigar as dificuldades de estudantes de ensino médio na 
aprendizagem de conceitos térmicos foi necessário fazer um 
levantamento das concepções alternativas de estudantes 
sobre calor e temperatura, antes e depois do período letivo de 
um ano, aplicando-se um questionário disponível na literatura, 
que teve que ser devidamente adaptado para a língua 
portuguesa pelos autores do presente trabalho. No presente 
artigo são analisados os ganhos obtidos pela aplicação desse 
instrumento, ao longo do processo de ensino-aprendizagem, 
os quais indicam variações significativas em todas as quatro 
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dimensões referentes às concepções alternativas 
investigadas, sugerindo um quadro consistente de 
conservação e de homogeneidade, em que o ganho na 
direção esperada (conceitos científicos) veio a expensas de 
perdas em todas as demais (concepções alternativas), e não 
apenas em uma ou em algumas. Ao longo do artigo é 
apresentado com detalhes o processo de adaptação do 
questionário, de análise dos resultados e de construção de 
uma versão do questionário para a web que permitirá aos 
professores interessados fazerem uma avaliação diagnóstica 
e formativa de seus alunos. 

Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-
11172015000101508&lang=pt>. Acesso em: 15 out. 2015. 

 

15. A Tele-educação e a avaliação de competências profissionais da 
auxiliar de enfermagem no Brasil 

Autor: 
MARQUES, Claudia Maria da Silva et al 
 

Ano: 
2007 

Resumo: 

Este trabalho apresenta a experiência brasileira na 
organização de metodologias e estratégias de avaliação de 
competências profissionais do auxiliar de enfermagem. O 
processo avaliativo proposto pelo Ministério da Saúde inclui, 
além de outras etapas, a criação do ambiente virtual de 
avaliação, que t em como premissa a avaliação formativa e à 
distância. Dentro da proposta metodológica de avaliação de 
competências profissionais na perspectiva crítico-
emancipatória, foi desenvolvido um ambiente de tele-
educação, com a criação de softwares, do homem virtual e do 
cybertutor de avaliação. Os módulos de avaliação 
consideraram as competências nas dimensões do saber-
saber, saber-fazer e saber-ser, baseado em perfil profissional 
das praticas hospitalares e de unidades básicas de saúde. O 
instrumento mostrou ser uma importante estratégia de 
otimização dos procedimentos de avaliação para uso em larga 
escala no Brasil, além de um instrumento importante para 
educação permanente. 
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16. Percepções e Sentimentos de Professores de Medicina frente à 
Avaliação dos Estudantes – um Processo Solitário  

Autor: MEGALE, Luiz et al. 
Ano: 
2015 
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Resumo: 

O processo de avaliação formativa nas escolas médicas 
envolve o professor na observação direta do desempenho do 
estudante. Esta avaliação gera desconforto e angústia para 
alguns professores, na tentativa de serem justos e imparciais. 
Este trabalho tem por objetivos identificar as dificuldades na 
avaliação dos estudantes de Medicina, conhecer os 
sentimentos, conceitos e crenças dos professores frente ao 
processo e identificar os fatores que dificultam e facilitam esta 
avaliação. Método Foram conduzidos três Grupos Focais com 
professores do Departamento de Pediatria da Faculdade de 
Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais 
estratificados por tempo de docência e classificados quanto a 
gênero, titulação e categoria funcional. As reuniões tiveram 
uma moderadora auxiliada pelo pesquisador, duraram entre 
90 e 120 minutos e terminaram quando ocorreu a saturação 
do tema. Toda a discussão foi transcrita e rendeu 118 
páginas, que foram submetidas à análise de conteúdo. 
Resultados O discurso foi categorizado em cinco grandes 
temas: dificuldade da avaliação de habilidade clínica e 
atitudes; relação professor-aluno; sentimentos vivenciados 
pelos docentes durante a avaliação; fatores facilitadores; 
necessidade de mudanças. Conclusões Os docentes sentem 
falta de objetivos bem definidos e instrumentos avaliativos 
específicos. Reconhecem a necessidade de melhores 
conhecimentos pedagógicos e considera a avaliação formativa 
uma situação solitária, com pouco respaldo da instituição. 
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17. Métodos de avaliação de ciências nos cursos de educação física 

Autor: GONÇALVES, Francisco; ARANHA, Ágata.  
Ano: 
2011 

Resumo: 

O objetivo central deste estudo é verificar o tipo de avaliação 
utilizada pelos professores orientadores das monografias de 
educação física e esportes para julgar os trabalhos de seus 
estudantes em Portugal. Um questionário anônimo e 
confidencial foi usado para verificar como se desenrola o 
processo da avaliação. Somente 38,9% dos orientadores 
explicam aos seus orientandos os critérios, parâmetros, tipos 
e objetivos da avaliação utilizada para avaliá-los. Em relação à 
avaliação formativa, em geral, os orientadores, em todas as 
reuniões, tiram as suas próprias conclusões em relação à 
classificação futura, tendo que recorrer a constantes 
feedbacks através de um sistema de avaliação contínua. A 
maioria dos orientadores acredita que conseguiria fazer um 
trabalho melhor se pudessem dedicar mais tempo aos seus 
orientandos. Por fim, 66,7% dos orientadores acreditam que 
todas as disciplinas deveriam dar mais valor à formação na 
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área da avaliação porque é importante saber avaliar 
corretamente, de modo a ser mais justo com os estudantes e 
também para conhecer novas estratégias e instrumentos de 
avaliação. Os demais orientadores acreditam que não há 
disciplinas suficientes que de fato ensinam os futuros 
professores, em seu processo de formação, a avaliar os seus 
estudantes. 

Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-
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18. Como acompanhar a progressão da competência comunicativa no 
aluno de Enfermagem 

Autor: 
BRAGA, Eliana Mara; SILVA, Maria Júlia Paes. Ano: 

2006 

Resumo: 

Este estudo teve como objetivo propor bases metodológicas 
para o acompanhamento da progressão da competência 
comunicativa no aluno de Enfermagem. Utilizando 
metodologia qualitativa e referencial teórico de comunicação 
interpessoal, desenvolvemos a pesquisa entrevistando 13 
professores com experiência acumulada em atividades de 
ensino e pesquisa de comunicação em Enfermagem. Nos 
dados obtidos, os entrevistados relataram que o 
acompanhamento da progressão da competência 
comunicativa do aluno ocorre: observando a evolução das 
habilidades comunicativas nos alunos e pacientes; 
viabilizando momentos de expressão de pensamentos, 
sentimentos e percepções; fornecendo feedback sobre o 
desenvolvimento das habilidades comunicativas; estimulando-
os ao desenvolvimento das habilidades em comunicação; 
realizando avaliação formativa e tutorando o aluno. 

Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0080-
62342006000300003&lang=pt>. Acesso em: 5 out. 2015. 

 

19. Os PCN e a elaboração de propostas curriculares no Brasil  

Autor: 
 
GALIAN, Cláudia Valentina Assumpção. 
  

Ano: 
2014 

Resumo: 

Este artigo discute aspectos levantados em dois relatórios de 
pesquisa sobre a produção de propostas curriculares, 
desenvolvidos em momentos diferentes, um anterior e um 
posterior à produção dos Parâmetros Curriculares Nacionais. 
Relacionam-se esses aspectos às críticas aos Parâmetros e 
ressalta-se o impacto desse documento na produção recente 
de propostas curriculares. Expressam continuidade, quando 
se comparam os relatórios: a pouca referência às questões 
ligadas à diversidade e à pluralidade cultural; a 
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fundamentação teórica de base construtivista; a opção pela 
avaliação formativa e a centralidade das disciplinas na 
organização do currículo. Ressaltam-se as transformações 
nos contextos de produção das propostas analisadas, que 
estão na base das mudanças identificadas no tom dos 
documentos. 

Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-
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20. Projeto Evidência: investigação e formação sobre acesso a bases de 
dados de informação científica nos Açores  

Autor: SOARES, Hélia et al.  
Ano: 
2013 

Resumo: 

O projeto Evidência visa estimular os enfermeiros na utilização 
das bases de dados de informação científica. Este estudo teve 
por objetivos desenhar uma intervenção formativa facilitadora 
do acesso a essas bases de dados por parte dos enfermeiros, 
efetuar avaliação de diagnóstico relativamente aos hábitos dos 
enfermeiros quanto a esse tipo de ferramenta e determinar o 
impacto de uma intervenção formativa sobre essas matérias 
entre os enfermeiros residentes nos Açores. Em termos 
metodológicos, foi desenhado um projeto de intervenção e 
realizado um estudo quantitativo, do tipo descritivo, para 
avaliar esse impacto aos dois e cinco meses após a formação, 
em dimensões como o conhecimento, hábitos e objetivos de 
utilização. No projeto participaram 192 enfermeiros, e os 
resultados apontam para um impacto positivo dessa formação, 
não só no aumento da frequência de utilização das bases de 
dados de informação científica, como na autopercepção de 
competência na sua utilização e motivos invocados para 
explorar esse tipo de informação. 

Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0080-
62342013000200030&lang=pt>. Acesso em: 5 out. 2015. 

 

21. Práticas de regulação das aprendizagens de estagiários do 1º ciclo 
do ensino básico de Portugal . 

Autor: FERREIRA, Carlos Alberto. 
Ano: 
2010 

Resumo: 

O estudo sobre as práticas de regulação das aprendizagens 
de estagiários do 1º ciclo do ensino básico permitiu-nos 
concluir que, resultante da prática da avaliação formativa 
contínua, a regulação incide, sobretudo, nas dificuldades de 
aprendizagem dos alunos. Utilizam estratégias de regulação 
corretivas, mas também, de regulação interativa. Mais 
condicionadas foram as estratégias de regulação dos 
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diferentes ritmos de trabalho e de aprendizagem dos alunos. 
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22. Avaliação de quarta geração: contribuições metodológicas para 
avaliação de serviços de saúde mental 

Autor: KANTORSKI, Luciane Prado et al  
Ano: 
2009 

Resumo: 

Este artigo relata o percurso teórico-metodológico da 
avaliação dos Centros de Atenção Psicossocial da região sul 
do Brasil, desenvolvida a partir da Avaliação de Quarta 
Geração. A coleta de dados foi realizada por meio da 
observação e de entrevistas com usuários, familiares e 
equipe; e a primeira e tapa de análise ocorreu concomitante à 
coleta, permitindo que os resultados fossem apresentados ao 
final da mesma aos sujeitos do estudo em oficinas de 
negociação. Na segunda etapa, foram realizadas oficinas com 
os pesquisadores, visando construir um processo coletivo de 
análise de dados. Como contribuições da Avaliação de Quarta 
Geração, destacamos o seu caráter participativo e a sua 
dimensão formativa, possibilitando aos grupos de interesse 
uma capacidade de análise e de intervenção mais qualificada 
para a melhoria do serviço. Como limite, destacamos o grande 
volume de dados obtidos no processo e a necessidade de 
priorização de questões mediante a negociação com os 
grupos de interesse. 
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23. Avaliação da aprendizagem conceitual  

Autor: 
VIEIRA, Vanize Aparecida Misael de Andrade; 
SFORNI, Marta Sueli de Faria.  

Ano: 
2010 

Resumo: 

Este artigo apresenta resultados de uma pesquisa que teve 
como objetivo investigar concepções, práticas e perspectivas 
de avaliação da aprendizagem conceitual em contexto escolar. 
Mediante estudos bibliográficos e entrevistas, buscou-se 
analisar a avaliação em três âmbitos: nas produções teóricas 
contemporâneas, nos documentos educacionais e nas 
concepções e práticas avaliativas de professores das séries 
iniciais do ensino fundamental. Na análise dos dados 
identificou-se profunda semelhança entre as concepções de 
avaliação presentes nos três âmbitos investigados. Neles 
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evidencia-se a preocupação em romper com uma prática de 
avaliação autoritária, seletiva e realizada ao fim do processo 
de ensino. Buscando-se a implementação de formas de 
avaliação mais democráticas e comprometidas com a 
aprendizagem do aluno, são propostas novas formas de 
avaliação, como a diagnóstica, contínua e formativa. Para que 
se possa avançar nessas propostas faz-se necessário 
aprofundar estudos na compreensão do próprio processo de 
aprendizagem conceitual. Com a intenção de encontrar 
subsídios teórico-metodológicos que possam embasar a ação 
docente na prática avaliativa, buscaram-se inferências em 
teorizações feitas por Vygotsky e Leontiev acerca da formação 
de conceitos, tendo em vista o conteúdo que deve ser 
externalizado pelo aluno como indicador de sua 
aprendizagem. 
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24. Avaliação formativa: autorregulação e controle da textualização 

Autor: 
GONÇALVES, Adair Vieira; NASCIMENTO, Elvira 
Lopes  

Ano: 
2010 

Resumo: 

A revisão crítica dos procedimentos de avaliação deve 
constituir uma instância destinada a melhorar a qualidade das 
aprendizagens que ocorrem na interação de um professor com 
seus alunos, centrando-se fundamentalmente em suas 
capacidades, competências, interesses e aptidões, o que faz 
dessa avaliação uma parte integral e natural da 
aprendizagem. A avaliação como um processo integrado à 
aprendizagem alia-se às perspectivas da pesquisa-ação, o 
que implica entender o ensino como um processo contínuo, 
em espiral, de ação-observação-reflexão-nova ação, 
perspectiva que considera a interação humana e a intervenção 
social presente em todos os processos formativos como 
processos de busca permanente e de construção coletiva. 
Considerando que, em relação à linguagem, aprender a ler e a 
produzir textos demanda aprendizagem de operações 
linguageiras necessárias para o desenvolvimento de 
capacidades de linguagem (DOLZ & BRONCKART, 2002), o 
presente artigo procura contribuir para mudar a atual cultura 
avaliativa mediante uma proposta de avaliação formativa 
(PERRENOUD,1999), na qual o processo de mediação e de 
formação propicie a mobilização de capacidades de ação, 
discursivas e linguístico-discursivas (SCHNEUWLY & DOLZ, 
2004) dos aprendizes e, dessa forma, possa ser apreendido 
pelo professor e reconhecido pelo aluno. Assim, toma-se o 
conceito de capacidade para diagnosticar e monitorar as 
dificuldades e obstáculos à aprendizagem. A partir daí, o olhar 
investigativo, a prática reflexiva e os registros do professor 
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guiam o processo de evolução do aluno e a constituição de 
objetivos de ensino para propiciar aprendizagem da leitura, 
compreensão, interpretação, produção e transposição para 
outras situações de comunicação que vão além daquelas 
enfocadas na sala de aula. Aponta-se a utilização da ficha de 
avaliação (DOLZ, GAGNON, TOULOU, 2008) como 
instrumento de mediação entre o processo de avaliação 
formativa e os processos de reflexão e refacção individual, 
entre os pares e coletiva da produção escrita, a partir dos 
objetos apontados sobre um gênero textual. 
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25. Mapas conceituais e avaliação formativa: tecendo aproximações 

Autor: 
SOUZA, Nadia Aparecida; BORUCHOVITCH, 
Evely. 

Ano: 
2010 

Resumo: 

Tendo a avaliação formativa como pano de fundo e a 
aprendizagem significativa como horizonte possível, o texto 
intenta evidenciar o mapa conceitual como ferramenta 
particularmente relevante às intenções formativas, porque 
favorável à regulação do ensino e à autorregulação da 
aprendizagem e pertinente enquanto estratégia de 
ensino/aprendizagem. Revisitar o referencial teórico relativo à 
temática favoreceu: (a) contemplar a utilidade do mapa 
conceitual - empreendido enquanto estratégia de ensino e/ou 
avaliação - sob diferentes perspectivas: a daquele que 
ensina/avalia e a daquele que aprende/é avaliado; (b) 
aquilatar o quanto se valer dos mapas conceituais é criar 
alternativas para a organização do conhecimento, pela 
promoção de experiências educativas que incitem não 
somente a reflexão, a busca de compreensão e o 
processamento profundo da informação, mas também o 
desenvolvimento da autorregulação, da meta cognição e do 
aprender a aprender; (c) repensar a importância dos meios 
utilizados para avaliar a aprendizagem, que não podem ser 
quaisquer meios, mas aqueles que favoreçam uma percepção 
clara das aprendizagens edificadas e daquelas ainda em 
curso, orientando e viabilizando ações de superação; e, (d) 
conferir novo sentido à tarefa de ensinar a aprender, 
compreendida como auxílio permanente na elaboração do 
saber, pelo desvelamento das razões que subjazem às 
dificuldades a serem superadas. 
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Autor: GOERGEN, Pedro  
Ano: 
2014 

Resumo: 

Este ensaio tem o propósito de refletir sobre a relação entre 
conhecimento, pensamento e formação, no contexto da 
educação superior. Ponto de partida é a relevância do uso 
intensivo da ciência e tecnologia para a vida social, política e 
econômica na sociedade contemporânea. Dentre as principais 
instituições encarregadas de desenvolver e difundir 
conhecimento e tecnologia encontram-se aquelas da área de 
educação superior. Elas assumem cada vez mais o discurso 
do conhecimento instrumental, útil e mercadológico, sem 
considerar seu lado controverso e obscuro, em termos sociais 
e históricos. Neste mesmo movimento, relegam a um segundo 
plano sua tarefa crítico-reflexiva e formativa das novas 
gerações. Pretendo chamar a atenção para esta realidade, 
defendendo a tese de que o pensamento crítico-transgressor é 
essencial ao processo formativo. E, em termos práticos, 
fundamental, também, da formação de docentes e estudantes. 
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27. Formação de cuidadores comunitários de saúde na universidade 

Autor: OLIVEIRA, Clara Costa; GOMES, Ana.  
Ano: 
2014 

Resumo: 

Neste artigo, apresentamos uma atividade formativa anual que 
empreendemos ao longo de cinco anos. Trata-se da 
realização de workshops abertos a toda a comunidade que 
seja cuidadora de saúde (formal, não formal e informal). Tal 
realiza-se no âmbito de um projeto de investigação sobre 
“Sofrimento, Edu cação e Saúde” que pretende articular 
investigação compreensiva e fundamentadora com 
conhecimento e formação de cuidadores de saúde da 
comunidade. Começamos por dar conta da dificuldade em se 
trabalhar transdisciplinarmente nas universidades 
portuguesas, bem como do preconceito diante das 
comunidades nas quais elas se inserem. Depois 
apresentamos cada um dos workshops, respetivas temáticas 
gerais e como foram exploradas em cada um deles. 
Elaboramos uma apreciação global de cada um, sobretudo ao 
nível pedagógico tendo em conta, entre outros fatores, a 
avaliação dos formandos. Concluímos com uma apreciação 
global destas atividades formativas, apontando limitações e 
novas perspectivas para o futuro. 

Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
12902014000301102&lang=pt>. Acesso em: 5 out. 2015. 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-12902014000301102&lang=pt


68 
 

28. Aprender e conhecer o outro: pensando o ensino de psicologia para 
educadores  

Autor: 
VIEIRA, Rita de Cássia; ASSIS, Raquel Martins; 
CAMPOS, Regina Helena de Freitas. 

Ano: 
2013 

Resumo: 

Este trabalho visa a apresentar uma prática formativa 
desenvolvida com alunos matriculados na disciplina Psicologia 
da Educação, oferecida para os cursos de Licenciatura 
ministrados na Faculdade de Educação da Universidade 
Federal de Minas Gerais (FaE-UFMG). O objetivo do trabalho 
foi o de favorecer aos alunos - futuros professores - o 
estabelecimento de relações entre os conteúdos teóricos 
desenvolvidos na disciplina e a realidade que se apresenta a 
partir do convívio com um adolescente. Foi empregada a 
técnica do estudo de caso instrumental, utilizando-se para isso 
de diversas fontes na coleta dos dados. A partir de dados 
recolhidos em discussões desenvolvidas em sala de aula e 
dos relatórios de avaliação final realizados pelos alunos, 
chegou-se à conclusão de que o trabalho contribuiu de forma 
significativa para o entendimento das teorias estudadas num 
contexto de integração e articulação com a vida cotidiana. 
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29. Portfólio de Matemática: um instrumento de análise do processo de 
aprendizagem  

Autor: 
BONA, Aline Silva; BASSO, Marcus Vinicius de 
Azevedo. 

Ano: 
2013 

Resumo: 

O objetivo dessa pesquisa-ação é apresentar um modelo, com 
categorias e indicadores, de Portfólio de Matemática como um 
instrumento de avaliação e estratégia de aprendizado, 
valorizando o histórico do estudante, possibilitando um espaço 
de comunicação, autonomia e responsabilidade pelo próprio 
aprendizado. No processo de construção dos portfólios de 
matemática faz-se uso do contexto das tecnologias digitais, 
como recurso que, além de favorecer a implantação de novas 
práticas de ensino, atrai os estudantes para o universo 
escolar. O produto final desta pesquisa é um aplicativo no 
formato flash, que possibilita a compreensão do instrumento 
de avaliação, de forma dinâmica e interativa. O modelo 
oferece elementos para uma avaliação formativa e somativa, 
bem como informações que permitem a reflexão do estudante 
e do professor sobre o processo de aprendizagem. Constata-
se que os estudantes, por meio desse instrumento, podem 
apresentar evidências do conhecimento construído, das 
estratégias utilizadas para aprender e da disposição para 
continuar aprendendo. 
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30. A avaliação das aprendizagens no Sistema Educativo Português  

Autor: FERNANDES, Domingos.  
Ano: 
2007 

Resumo: 

A principal finalidade deste artigo é a de discutir as principais 
características do sistema de avaliação das aprendizagens 
dos alunos dos Ensinos Básico e Secundário, tal como é 
proposto no currículo português. Os elevados índices de 
reprovação são analisados e suscitam reflexões várias tendo 
em conta que o referido sistema de avaliação apresenta três 
características que, em princípio, deveriam contribuir para que 
os alunos progredissem e não reprovassem. Tais 
características são: a) o predomínio da avaliação formativa, 
destinada a regular e a melhorar as aprendizagens; b) o 
predomínio da avaliação interna, com as escolas e os 
professores a desempenharem um papel muito relevante no 
processo de avaliação dos alunos; e c) o facto de as decisões 
referentes à progressão, ou não, dos alunos deverem ser 
tomadas apenas nos finais de cada ciclo da escolaridade 
obrigatória. São ainda discutidas as avaliações internas, da 
integral responsabilidade das escolas e dos professores, e as 
avaliações externas, nomeadamente as que se têm realizado 
sob os auspícios de organizações internacionais. De modo 
geral, parece poder afirmar-se que o sistema de avaliação das 
aprendizagens previsto no currículo português possui uma 
natureza progressiva e até inovadora, procurando adequar-se 
às realidades do sistema educativo. Contudo, a pesquisa tem 
demonstrado que ainda existe uma significativa diferença 
entre o que é proposto legalmente e o que efectivamente 
acontece no chamado sistema real, isto é, nas escolas e nas 
salas de aula. Nessas condições, são feitas algumas 
recomendações destinadas a reduzir, ou mesmo a eliminar, 
tais diferenças que, do ponto de vista do autor, constituem um 
dos mais importantes desafios que a sociedade portuguesa 
tem que enfrentar nos próximos anos. 
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Resumo: 

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Recém-nascidos internados 
são frequentemente submetidos a procedimentos dolorosos e 
estressantes. Mensurar e avaliar a dor adequadamente 
favorecem seu controle nessa população. Para tanto, 
estratégias de educação e treinamento são relevantes, 
destacando-se o ensino mediado por tecnologia, que envolve 
o uso de softwares, pacotes multimídia e conexão em rede. O 
presente artigo teve como objetivo descrever o Programa de 
Avaliação da Dor Neonatal II. RELATO DO CASO: A 
plataforma utilizada para hospedar o Programa de Avaliação 
da Dor Neonatal II é o Modular Object-Oriented Dynamic 
Learning Environment (Moodle). O programa é composto por 
oito módulos, abordando conteúdos referentes à anatomia e 
fisiologia da dor, indicadores de dor neonatal, utilização de 
instrumentos de avaliação da dor, além de abordagem 
detalhada de quatro instrumentos específicos de avaliação da 
dor no recém-nascido. Recursos como apresentações com 
áudio, exercícios de avaliação formativa utilizando fotografias 
e vídeos, disponibilização de textos para leitura complementar, 
e fóruns de discussão também são utilizados. CONCLUSÃO: 
O ensino mediado por tecnologia pode ser considerado um 
importante facilitador na transferência do conhecimento. 
Assim, acredita-se que essa iniciativa, considerada inédita e 
inovadora, favorecerá a utilização de evidências científicas 
nos diferentes cenários de assistência neonatal, bem como 
ampliará o conhecimento e a habilidade de estudantes e 
profissionais de saúde quanto à avaliação da dor no neonato. 
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32. O uso do portfólio reflexivo no curso de medicina: percepção dos 
estudantes  

Autor: MARIN, Maria José Sanches et al.  
Ano: 
2010 

Resumo: 

Os métodos ativos de aprendizagem necessitam de processos 
avaliativos igualmente coerentes com o novo perfil 
profissional. A Faculdade de Medicina de Marília (Famema) 
vem utilizando o portfólio reflexivo como instrumento de 
avaliação formativa no curso médico. Este trabalho propõe-se 
a analisar a percepção dos estudantes quanto ao seu uso. 
Trata-se de um estudo qualitativo cujos dados foram coletados 
pela técnica de grupo focal, à qual se seguiram os passos da 
técnica de análise de conteúdo na modalidade temática. 
Definiram-se, então, as categorias temáticas: "O portfólio 
enquanto espaço que oportuniza reflexão sobre a prática e a 
aprendizagem ativa"; "Um instrumento de avaliação 
processual e dialógica"; "O imaginário biomédico e a 
resistência às mudanças permeando a construção do novo 
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modelo" e "O reconhecimento da necessidade de mudanças". 
Pode-se considerar que o portfólio reflexivo constitui um 
instrumento que contribui para a formação profissional, 
embora sua utilização requeira constantes aproximações e 
ajustes. 
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33. Teorizações dos docentes sobre a avaliação em Artes Plásticas 

Autor: SANTOS, Suzana Maria Ortiz.  
Ano: 
2004 

Resumo: 

O propósito deste texto é apresentar em síntese a tese 
"Teorizações dos docentes sobre a avaliação em Artes 
Plásticas", que busca indagar e compreender o pensamento 
do professor de Artes Plásticas na avaliação dos alunos da 5ª 
série do Ensino Fundamental no Brasil. Este estudo enquadra-
se em um enfoque qualitativo não experimental de tipo 
exploratório. Através das entrevistas com os professores, a 
declaração do docente considerada "uma ação mediada pela 
palavra", buscou-se as teorias implícitas a fim de tornarem-se 
explícitos os marcos de referência do professor de Artes 
Plásticas e compreender como ele percebe, pensa, teoriza e 
compreende sobre a avaliação nas Artes Plásticas. O 
interesse do investigador foi desafiar um campo pouco revisto, 
que é o campo da Psicologia, da Arte e da Didática, buscando 
um ponto onde se encontram o psicológico, o didático e o 
artístico. As escolas públicas municipais do Rio de Janeiro 
foram o lugar de trabalho. Das declarações obtidas nesta 
investigação, chega-se a determinados resultados: os dados 
trazem evidências de que na escola a atividade de avaliar nas 
Artes Plásticas consiste na atribuição de um juízo de valor a 
uma realidade observada; no processo de avaliação nas Artes 
Plásticas busca-se uma ação reflexiva, "o avaliar" dentro da 
proposta da avaliação diagnóstica e formativa; o 
conhecimento do professor pode ser considerado um 
conhecimento leigo e também como teorias pedagógicas 
pessoais (teorias implícitas), estas nem sempre percebidas 
pelos professores, porém fazem parte de um papel importante 
na organização do conhecimento do professor. 
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históricos do SINAES  
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Ano: 
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Resumo: 

Este artigo explicita, por meio da análise documental e da 
literatura da área da educação, os antecedentes da avaliação 
da educação superior no Brasil, abrangendo o período de 
1960 a 1990, que subsidiam o entendimento do atual Sistema 
de Avaliação da Educação Superior. Os documentos 
analisados demonstram que as políticas públicas que vêm 
sendo desenvolvidas para a educação superior, nas últimas 
décadas, foram traçadas inicialmente nos anos de 1960, sob a 
influência do Banco Mundial, em nome da "modernização" das 
universidades e o alinhamento entre as bases políticas e 
econômicas do Estado brasileiro e as necessidades do 
sistema capitalista. Destacam-se, no Plano Atcon, 
desenvolvido em 1968: o autofinanciamento das instituições 
públicas de ensino superior por meio de sua transformação 
em uma empresa rentável, com gestão centralizada e 
ausência da participação da comunidade acadêmica em sua 
organização; a necessidade de organização e manutenção de 
estatísticas educacionais dignas de confiança para subsidiar a 
gestão; a flexibilização dos modelos de ensino. Os demais 
documentos analisados expressam o embate de forças entre 
parcela da comunidade acadêmica das instituições de 
educação superior, que buscam a oferta do ensino, da 
pesquisa e extensão com qualidade para todos, e a ação 
desmobilizadora e centralizadora do Estado, que, a partir dos 
anos de 1990, acentua o desenvolvimento de políticas 
neoliberais e toma a avaliação como processo essencialmente 
mercadológico e regulatório, esvaziando a dimensão formativa 
e emancipatória da autoavaliação. 
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35. Comunicação no ensino médico: estruturação, experiência e 
desafios em novos currículos médicos 

Autor: TURINI, Barbara et al.  
Ano: 
2008 

Resumo: 

Este artigo relata a experiência de um grupo de docentes do 
curso de Medicina da Universidade Estadual de Londrina no 
ensino de comunicação no módulo de Habilidades do currículo 
integrado. A constatação da importância da comunicação no 
relacionamento médico-paciente e na evolução de doenças 
levou à elaboração de uma estrutura com dificuldades 
progressivas ao longo dos quatro primeiros anos do curso. Os 
conteúdos abordados variam desde a observação de 
pacientes em sala de espera até a discussão técnica sobre a 
abordagem da transmissão de informações, adesão ao 
tratamento e manejo de grupos especiais de pacientes em 
diferentes fases da vida. As estratégias utilizadas incluem 
observação de pacientes, entrevistas, discussões em grupo, 
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dramatizações, filmes, mesas-redondas, conferências e 
depoimentos de pacientes. A avaliação é feita em duas partes, 
formativa e cognitiva. O treinamento da comunicação visa 
desenvolver a competência do aluno em aprimorar seu vínculo 
com o paciente, potencializar os processos de obtenção e 
transmissão de informações, o manejo do paciente e a 
promoção da adesão ao tratamento. 
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36. Aprendizado eletrônico na formação multiprofissional em saúde: 
avaliação inicial 

Autor: PERES, Cristiane Martins et al. 
Ano: 
2012 

Resumo: 

O objetivo deste relato é apresentar, dentro da proposta do 
Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional 
em Saúde (Pró-Saúde), uma parte do projeto da Faculdade de 
Medicina de Ribeirão Preto (USP). Trata-se da estratégia de 
inserção das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) 
no ensino de graduação extramuros da FMRP, que visa definir 
e implantar recursos tecnológicos de Aprendizado Eletrônico 
para apoiar atividades discentes e docentes, gestão da 
informação, educação continuada e segunda opinião 
formativa. A trajetória metodológica delineou tanto o processo 
de atendimento de parte das ações do eixo Cenário de Prática 
em Atenção Básica de saúde relativa ao processo de 
ampliação da rede de malha ótica, essencial para suporte às 
atividades de desenvolvimento do uso das TIC, quanto a 
abordagem qualitativa de um estudo exploratório sobre a 
utilização do Teleduc no primeiro ano do eixo de Atenção à 
Saúde da Comunidade (ASC) do curso de Medicina. Nesta 
investigação foram realizados dois grupos focais com 
aplicação de questionário estruturado a discentes e docentes. 
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37. A Gênese Instrumental na interação com o GeoGebra: uma proposta 
para a formação continuada de professores de matemática 

Autor: 
ABAR, Celina Aparecida Almeida Pereira; 
ALENCAR, Sergio Vicente 

Ano: 
2013 

Resumo: 

Este trabalho apresenta resultados de uma pesquisa de 
Mestrado Profissional em Ensino de Matemática do Programa 
de Estudos Pós-Graduados em Educação Matemática da 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), 
desenvolvida no Grupo de Pesquisa Tecnologias e Meios de 
Expressão em Matemática. A pesquisa teve como objetivo o 
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desenvolvimento de uma oficina de formação continuada, com 
o uso do GeoGebra, para professores de Matemática da 
escola básica. O referencial teórico subjacente é a Abordagem 
Instrumental de Pierre Rabardel, com foco na Gênese 
Instrumental, que estuda a transformação de um artefato em 
instrumento. A metodologia utilizada é o Design Experiments, 
escolhida por permitir a realização de uma avaliação formativa 
para executar e refinar projetos educacionais. Por meio da 
analise dos resultados, verificou-se que a maioria dos 
professores conseguiu alcançar o processo de 
instrumentalização e que o ambiente dinâmico propiciado pelo 
software GeoGebra colaborou para a instrumentação. 
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38. Das séries aos ciclos de estudos: o desafio da (des) continuidade  

Autor: 
GORNI, Doralice Aparecida Paranzini; SANTOS, 
Alini Falcão. 

Ano: 
2009 

Resumo: 

A partir da década de 1980 iniciou-se a reorganização das 
tradicionais séries do ensino fundamental brasileiro em ciclos, 
sustentada no princípio da ampliação do tempo de 
aprendizagem do aluno e na ideia de continuidade. O trabalho 
objetivou investigar as práticas avaliativas em uma escola 
pública organizada em ciclos, bem como, as condições 
necessárias para a concretização da avaliação formativa no 
seu cotidiano. Consistiu em uma pesquisa qualitativa que 
propôs a adequação da avaliação do aluno, sendo realizada 
de 2004 a 2006. Foi desenvolvida em quatro etapas: 
realização de grupo de estudos junto às docentes e equipe 
técnico-pedagógica da escola; assessoramento às docentes 
para elaboração de planejamento anual e bimestral; 
elaboração de fichas para acompanhamento do desempenho 
dos alunos; assessoramento às docentes no preenchimento 
das fichas de suas respectivas turmas e a realização de 
reuniões mensais para avaliação e encaminhamento das 
dificuldades encontradas, na construção de uma prática 
avaliativa continuada e reflexiva. Obteve-se resultado positivo 
junto a 50% das docentes. A alta rotatividade destes foi o 
maior problema enfrentado. Destaca-se a necessidade de 
elaboração de políticas que a combatam e garantam aos 
professores condições para se envolverem em projetos 
voltados à melhoria do trabalho pedagógico e ao 
enfrentamento das dificuldades existentes no cotidiano 
escolar. 
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39. Avaliação de competência clínica em estudantes de medicina pelo 
Miniexercício Clínico Avaliativo (Miniex) 

Autor: 
MEGALE, Luiz; GONTIJO, Eliana Dias; MOTTA, 
Joaquim Antônio César . 

Ano: 
2009 

Resumo: 

A avaliação de competências clínicas constitui etapa essencial 
na formação do estudante de Medicina e deve ser feita pela 
observação direta do desempenho em situação real. Este 
trabalho objetiva determinar a confiabilidade e a consistência 
interna do Miniexercício Clínico Avaliativo (Miniex), 
instrumento de avaliação de competências clínicas que 
consiste na observação feita pelo professor em uma consulta 
focada, realizada pelo interno, no ambiente de trabalho. Ao 
final da consulta, o docente conversa com o estudante sobre 
suas falhas e acertos, configurando a avaliação formativa. 
Foram produzidos 12 vídeos que mostram o desempenho de 
estudantes em atendimento a pacientes na Enfermaria de 
Pediatria do Hospital das Clínicas da UFMG. Vinte quatro 
professores do Departamento de Pediatria com média de 25 
anos de docência assistiram individualmente aos filmes, 
pontuando os itens da competência pelo Miniex. O Coeficiente 
de Correlação Intraclasse foi de 0,71 com IC de 95%, e o 
Coeficiente Alfa de Cronbach, 0,84, indicando boa 
confiabilidade e consistência interna do Miniex. O escore de 
satisfação com o instrumento foi de 7,5 para os docentes e 8,3 
para os internos numa escala de 9 pontos. Os achados 
recomendam prosseguir os estudos para avaliar os critérios de 
validade e exequibilidade do Miniex. 
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40.  Educação médica na residência de pediatria: avaliação de atitudes 
em promoção e prevenção de saúde 

Autor: 
ZARDO, Lina Aparecida; BOZZETTI, Mary 
Clarisse.  

Ano: 
2003 

Resumo: 

OBJETIVOS: avaliar atitudes sobre puericultura e cuidados 
primários em pediatria, bem como aspectos de treinamento e 
educação médica em residentes de pediatria, em consonância 
com o paradigma médico atual. MÉTODOS: os sujeitos foram 
133 residentes de seis serviços de residência em pediatria da 
cidade de Porto Alegre. É um estudo transversal, descritivo, 
no qual os residentes responderam a um questionário e uma 
escala de mensuração de atitudes (escala de Likert) com 30 
proposições acerca dos temas acima, aplicados 
simultaneamente, em pequenos grupos, nos locais de estágio. 
RESULTADOS: quanto ao sexo, nos estágios predominaram 
mulheres, na proporção de três para um. A maioria deles 
pretende especializar-se numa área da pediatria, 
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principalmente aquelas que envolvem tecnologia avançada, 
sendo as escolhas influenciadas pelos estágios prévios e 
pelos professores ou tutores, embora informem desejar 
trabalhar em prevenção no futuro. Quanto à escala, 87% 
apresentaram atitudes adequadas, tanto positivas como 
negativas, conforme o padrão ouro utilizado. CONCLUSÕES: 
o resultado obtido neste estudo, quanto às atitudes, foi 
bastante satisfatório, porém, as escolhas profissionais futuras 
preocupam o sistema de educação médica. As autoras 
sugerem desenvolver e aprimorar estudos de atitudes, os 
quais poderão tornar-se fonte de subsídios para novas 
estratégias de educação pediátrica formativa. 
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41. A psicologia como abordagem formativa: um estudo sobre formação 
de professores 

Autor: 
LONGAREZI, Andréa Maturano; ALVES, Tamarisa 
de Camargo. 

Ano: 
2009 

Resumo: 

O presente trabalho apresenta dados da pesquisa “A 
Organização do Ensino e o Desenvolvimento da Autonomia e 
da Afetividade na Formação e Prática Docente”, desenvolvida 
num Centro Municipal de Educação Infantil do município de 
Uberaba/MG. Tal estudo configurou-se numa pesquisa 
colaborativa e teve com o objetivo principal desenvolver um 
processo de formação continuada de professores. Seguindo 
como orientação teórico-metodológica a psicologia histórico-
cultural, a pesquisa concentrou-se na elaboração, no 
desenvolvimento e na avaliação coletiva de um projeto 
pedagógico na escola. Os dados obtidos foram reveladores do 
movimento formativo dos professores, indicando que a 
formação é desencadeadora do desenvolvimento profissional 
docente quando empreendida no espaço de atuação do 
professor, tomando sua atividade principal como conteúdo. Às 
problematizações agregaram-se situações de 
instrumentalização, o que garantiu novas aprendizagens 
quanto à ação docente, sugerindo movimentos catárticos. 
Assim, alterações da prática pedagógica foram evidenciadas 
por algumas atividades docentes realizadas no CEMEI e que 
anunciaram indícios de mudanças. 
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42. Trajetória formativa: entrelaçando saberes... estudo do meio como 
lugar de aprendizagem do / discente 
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Autor: CARDOSO, Giovanna Marget Menezes. 
Ano: 
2009 

Resumo: 

As reflexões propostas neste artigo são em decorrência de 
uma prática educativa que visa fazer do processo de 
ensinagem na sala de aula, um espaço de pesquisa. Tal 
proposta de trabalho tem viés nos estudos do componente 
curricular Fundamentos da Educação Infantil, a qual é 
oferecida no quinto semestre do curso de Licenciatura em 
Pedagogia da Universidade do Estado da Bahia / UNEB - 
Campus XI, Serrinha/BA. Nesta perspectiva vivenciar uma 
prática educativa que reconheça a pesquisa como um 
princípio não só científico, mas, também educativo, podendo 
ser colocado como um paradigma da metodologia de ensino e 
aprendizagem. Para que este paradigma possa se 
desenvolver se faz mister considerar que a pesquisa alimenta-
se de questionamentos elaborados, que devam ter como 
premissa a argumentação, fundamentação e manejo crítico do 
já conhecido. A abordagem metodológica se se fundamenta 
na perspectiva sócio-interacionista, com reflexões teóricas e 
trabalho de campo, tendo como instrumentos de coleta de 
dados a observação e entrevista. Os estudos teóricos e os 
dados coletados em campo permitiram comparar, elaborar 
hipóteses e organizar/sistematizar a realidade 
estudada/investigada. Os resultados evidenciam as 
contribuições da experiência em pesquisa no 
avanço/amadurecimento profissional dos educandos. Numa 
produção muito significativa, como resultado final os 
educandos apresentam o simpósio, fica explicito, nas 
comunicações, a percepção de que o objetivo maior da 
pesquisa no processo de ensino é fazer dos educandos um 
parceiro de trabalho ativo, participativo, produtivo e re-
construtivo. 
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43. A transição para a vida ativa das pessoas com deficiência: as 
expectativas da família e grau de ajuste para trabalhar 

Autor: RIAÑO-GALÁN, Ana et al. 
Ano: 
2014 

Resumo: 

As pessoas com deficiência física ou mental têm direito a ser 
inseridas no mercado de trabalho para exercer seu papel 
como cidadãos ativos, independentes e com um nível de 
qualidade de vida adequado, o que constitui um autêntico 
desafio ao qual devemos responder. No caso deste estudo, 
nos limitamos ao tema deficiência intelectual. No que diz 
respeito ao âmbito educativo, os Programas de Qualificação 
Profissional Inicial (PCPI), na modalidade de Aula de 
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Formação Específica, oferecem uma formação adequada ao 
patamar de competências sociais, pessoais e laborais para 
este coletivo. Neste trabalho, apresentamos os resultados da 
aplicação de um Itinerário de Inserção Laboral, dentro do 
quadro de um projeto europeu, no qual participaram 
estudantes de três centros educativos da Finlândia, Espanha e 
Dinamarca, assim como as suas respetivas famílias. Para 
conhecer o grau de ajustamento ao trabalho destes jovens, 
estes responderam ao Work Adjustment Inventory-WAI 
(Inventário de Ajustamento ao Trabalho) e também 
entrevistamos as suas famílias. Os resultados permitiram 
saber que o itinerário de inserção laboral desenhado constitui 
uma oferta formativa adequada para os estudantes em 
questão, enfatizamos que o grau de adaptabilidade ao 
trabalho está relacionado com o nível de atividade, empatia, 
sociabilidade e assertividade de cada pessoa. As entrevistas 
possibilitaram a identificação do perfil das famílias destes 
estudantes e identificar as suas expectativas em relação ao 
futuro dos seus filhos e filhas. Entre as conclusões 
alcançadas, destacam-se as altas expectativas das famílias no 
que diz respeito à inserção dos seus filhos, assim como o alto 
nível de avaliação relativamente ao itinerário desenhado como 
estratégia fundamental para conseguir lograr uma formação 
integral e uma inserção sócio-laboral adequada. 
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44. O enfoque problematizador na formação de profissionais da saúde 

Autor: 
BATISTA, Nildo et al Ano: 

2005 

Resumo: 

OBJETIVO: Discutir o enfoque problematizador para formação 
de profissionais de saúde que possam atuar tanto na docência 
como nas práticas educativas nos serviços e comunidade. 
MÉTODOS: Descrição analítica de experiência formativa 
problematizadora em nível de especialização desenvolvida em 
instituição de ensino superior no campo da saúde, 
focalizando-se três perspectivas de análise: a construção do 
curso, o aluno como centro do processo de aprendizagem e o 
papel docente. RESULTADO: O enfoque problematizador 
mobilizou os especializandos em seus processos de 
aprendizagem, estabelecendo-se movimentos de motivação, 
desenvolvimento de lideranças e trabalho em grupo, 
traduzidos em trabalhos escritos, seminários e elaboração de 
portfólio. O processo avaliativo dessas experiências 
pressupõe práticas fundadas que articulem os olhares dos 
sujeitos envolvidos: auto-avaliação e hetero avaliação. O 
impacto dessa metodologia, no que se refere às práticas 
docentes, demanda aprofundamento sobre teorias 
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educacionais que respaldem os princípios da aprendizagem 
significativa, da função docente mediadora e da pesquisa 
como princípio educativo. CONCLUSÕES: O enfoque 
problematizador apresenta-se como resposta inovadora frente 
a desafios presentes na formação de profissionais da saúde. 
Seu potencial é reconhecido, ressaltando que inovações 
educacionais se caracterizam por provocar rupturas com o 
consolidado e instauram modos distintos de responder às 
demandas que se apresentam num determinado momento. 
Foram identificados os nós críticos, destacando-se o risco de 
tomá-las como instrumentos técnicos, desvinculados de um 
projeto político-pedagógico. Experiências e análises inspiradas 
nos pressupostos problematizadores precisam ser partilhadas, 
viabilizando a produção de um conhecimento que fortaleça a 
transformação das práticas educativas em saúde. 
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45. Gestão nas escolas médicas e sustentabilidade dos programas de 
desenvolvimento docente  

Autor: 
ALMEIDA, Maria Tereza Carvalho; MAIA, 
Fernanda Alves; BATISTA, Nildo Alves. 

Ano: 
2013 

Resumo: 

O objetivo deste trabalho consistiu em conhecer a percepção 
dos docentes, que trabalham em escolas médicas que utilizam 
métodos ativos de ensino/aprendizagem sobre o desempenho 
e a importância da gestão na sustentabilidade dos Programas 
de Desenvolvimento Docente (PDD). Os sujeitos desta 
pesquisa foram 115 professores do curso de medicina de uma 
Universidade Estadual que trabalham com a Aprendizagem 
Baseada em Problemas (ABP) e Problematização e já 
desempenharam as diversas funções docentes propostas. Na 
coleta de dados utilizamos um questionário com assertivas 
relacionadas à temática pesquisada e análise do grau de 
concordância e/ou discordância que foram sistematizadas, 
classificadas, tabuladas e dispostas em gráficos. Para o 
aprofundamento da pesquisa, utilizamos a entrevista semi-
estruturada, cujos dados foram submetidos à análise temática. 
Os resultados indicam fragilidades da gestão em relação à 
sustentabilidade do PDD. Os docentes ressaltam que este 
programa somente será efetivo se a gestão do curso garantir a 
sua sustentabilidade, o que implica assumir a sua importância, 
institucionalização, planejamento e apoio na implantação e 
execução. Eles não falam sobre a ação dos gestores dessa 
instituição no PDD, mas enfatizam sim o despreparo dos 
mesmos, as consequências dessa falta de preparo e 
assumem a necessidade do próprio preparo para assumir as 
funções de gestores propostas nos métodos ativos. Eles 
reconhecem a avaliação formativa como um importante 
instrumento de gestão, porém destacam que ela não tem sido 
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utilizada de forma efetiva. No exercício de qualquer uma das 
suas atividades o gestor é constantemente avaliador, portanto, 
acredita-se que se a avaliação estivesse sendo utilizada pelos 
gestores como um instrumento formativo dos atores 
envolvidos e do processo de ensino/aprendizagem, nesta 
pesquisa, não teriam aparecido tantas fragilidades relativas à 
gestão, o que possivelmente permitiria maior sustentabilidade 
ao PDD. São necessários outros estudos que aprofundem 
esta discussão, uma vez que se trata de um tema de grande 
relevância e importância. 
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