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RESUMO 
 
 

DIAS, Valdirene Luciano. Programa de formação continuada em avaliação para 
professores ingressantes do Ensino Fundamental II. 2018. 120 f. Dissertação de 
Mestrado Profissional. Programa de Mestrado Profissional em Educação. Centro 
Universitário Adventista São Paulo, Engenheiro Coelho, 2018. 
 

A formação continuada dos professores ingressantes, em avaliação da 
aprendizagem, e a busca pela desmitificação da prova como um ato classificatório, 
identificando-a como um possível instrumento avaliativo com caráter formativo, levou 
este estudo a um objetivo principal: verificar as repercussões de um programa de 
formação continuada para professores ingressantes em avaliação pela análise da 
prova como um possível instrumento que pode subsidiar a avaliação da 
aprendizagem. Na tentativa de alcançar o objetivo estabelecido, a opção para a 
pesquisa foi pela abordagem qualitativa na modalidade investigação-ação, que 
possui características, tais como: participação e colaboração , prática invertida , 
cíclica e autoavaliativa, que corroboram a finalidade da pesquisa, que foi realizada 
em uma rede de escolas particular, confessional, situada no Estado de São Paulo. A 
pesquisa foi realizada em 5 colégios, envolvendo 10 professores. Em sua efetivação, 
utilizaram-se como estratégia para o levantamento de informações questionários e 
análise documental. O estudo encontra-se embasado nos teóricos considerados 
referências nas pesquisas sobre avaliação: Hoffmann (1993); Luckesi (2002); 
Perrenoud (1993); Vasconcellos (2000); Belloni (2001); Esteban (2001); Hadji 

(1994), Guba (1988), Lincon (1988) e outros que apresentam a avaliação numa 
perspectiva formativa reguladora, permitindo constatar a utilização da prova como 
ferramenta avaliativa possível de elucidar os meandros por meio dos quais o aluno 
avança no domínio dos saberes propostos, oferecendo indicadores para a 
reorganização do trabalho docente. A pesquisa mostrou que a prova pode ser 
utilizada como instrumento formativo, possibilitando ao professor situar-se, bem 
como ao aluno, em um continuum, quando ambos identificam-se onde se encontram 
no processo de aprendizagem.  
 
 
Palavras-chave: Formação Continuada, Professor Ingressante, Avaliação 
Formativa. 
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ABSTRACT 

 
 

DIAS, Valdirene Luciano. A program of continued formation in evaluation for 
entrant teachers of Middle School. 2018. 120 f. Master’s Degree thesis. 
Dissertação de Mestrado Profissional. Centro Universitário Adventista São Paulo, 
Engenheiro Coelho, 2018. 

 
The continued formation of entrant teachers, in evaluation and learning, and the aim 
to demystify the test as a classificatory act identifying as a possible evaluative tool in 
a formative character lead this study to a main goal: verify the repercussions of a 
continued formation program for entrant teachers in evaluation by the analysis of the 
test as a possible tool that could subsidize the evaluation of learning. As an attempt 
to reach the established goal, the option for this research was the qualitative 
approach in the investigation-action method, a model that incorporates 
characteristics such as: participation and collaboration, inverted practice, cyclic and 
self-evaluation. Such elements corroborate the finality of this research which was 
carried in a private and confessional religious school system located in São Paulo 
state. The research was done in 5 schools, involving 10 teachers. In its establishing 
the strategies used for the information collection were questionnaires and 
documental analysis. The study is based in highly referenced scholars in the topic of 
evaluation: Hoffmann (1993); Luckesi (2002); Perrenoud (1993); Vasconcellos 
(2000); Belloni (2001); Esteban (2001); Hadji (1994),Guba (1988), Lincon (1988), 
and others that discuss evaluation under a regulatory and formative perspective, 
making possible the understanding of the test as an evaluative tool that suits the 
meanders through which the student advances in the domain of a proposed set of 
knowledge, offering the teacher indicators for a reorganization. The research 
revealed that the test can be used as a formative tool, making possible for teacher 
and student to locate themselves as in where they are in the learning process. 
 
 
Keywords: Continued Formation, Entrant Teacher, Formative Evaluation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O exercício docente é um desafio para os egressos dos diferentes cursos de 

licenciatura. Mendes (2006) ratifica essa ideia ao apresentar algumas dificuldades 

percebidas nesse grupo, tais como: elaboração de plano de curso, utilização de 

instrumentos avaliativos que contemplem a aprendizagem, estratégias didáticas que 

proporcionam o êxito do estudante, obtenção da atenção e envolvimento dos alunos, 

entre outras. 

Os cursos de licenciatura certificam seus graduados como professores 

independentemente da graduação cursada: Matemática, História, Ciências, Física, 

Biologia e outros. Ao término da faculdade, os formandos são admitidos pelas 

instituições de ensino para ministrarem aulas em diferentes níveis da Educação 

Básica. Eles aprendem durante os anos do curso os principais conceitos na área de 

conhecimento, os conteúdos da matéria específica e as disciplinas sobre o ensino. 

De acordo com as Leis de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) 9394/96, no 

artigo 61, parágrafo único, que se refere à formação dos profissionais da educação, 

um dos fundamentos para a boa formação deve ser “a associação entre teorias e 

práticas, mediante estágios supervisionados e capacitação em serviço”. Durante a 

sua formação, o professor deve adquirir uma bagagem capaz de enriquecer os seus 

conhecimentos teóricos associados à prática. Ao construir seus próprios saberes e 

relacionar a teoria com a prática, durante o processo de formação, a aprendizagem 

vai se tornando mais significativa para os integrantes do ato educativo. “A prática é 

fundamento, finalidade e critério de verdade da teoria, longe de implicar contradição 

ou dualidade, pressupõe íntima vinculação a ela”, segundo Vasquez (apud 

GIMENES, 2011, p. 35-36). 

Verifica-se que apenas o domínio teórico da disciplina a ser ministrada não é 

suficiente para o processo de ensino-aprendizagem. O educador deve perceber a 

dúvida do aluno e analisar a estrutura da matéria de ensino, a fim de fazer uso de 

estratégias que contribuam para o processo de aprendizagem do educando. 

Durante esse período de formação, o professor é qualificado por meio de 

estudos, reflexão sobre o conhecimento técnico e científico e, nesse sentido, Currás 

e Dosil (2001, p. 299) afirmam que a “formação é um ensino progressivo e gradual, 
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dirigido a orientar o educando para que encaixe os seus conhecimentos, segundo 

indicadores referentes às exigências científicas, profissionais, dentre outros”. 

Ao sair da universidade, o docente ingressante inicia a carreira com intenções 

de apresentar novidades para seus alunos e ele quer fazer a diferença ao 

desenvolver o seu trabalho pedagógico. Ele chega à escola, cheio de expectativas, 

com a cabeça transbordando de ideias em relação à profissão, ao aluno e ao ensino 

de modo geral. No processo de operacionalização das ideias, ele se depara com 

alguns dilemas que causam um “choque cultural” (TARDIF, 2007). Essa etapa da 

vida profissional é considerada como o período da “sobrevivência”, que é 

identificada como: 

 
o ‘choque com o real’, a constatação da complexidade da situação 
profissional: o tatear constante, a distância entre os ideais e as 
realidades cotidianas da sala de aula, a fragmentação do trabalho, a 
dificuldade em fazer face, simultaneamente, à transmissão de 
conhecimentos (HUBERMAN, 1995, p. 39). 

 

Assim, o início da docência é um processo de construção de saberes práticos 

do ofício, momento em que o professor, na maioria das vezes, verifica que “muita 

coisa da profissão se aprende com a prática, pela experiência, tateando e 

descobrindo, em suma, no próprio trabalho” (TARDIF, 2007, p. 86). 

A formação inicial implica formação acadêmica, estabelecendo a relação 

entre a teoria e a prática, que deve ser complementada com a formação continuada 

por meio de cursos e programas sistemáticos, sempre focando nas competências 

que o professor deve desenvolver para aplicar no ensino-aprendizagem. 

A formação continuada de professores ingressantes constitui-se em um 

processo dinâmico, com possibilidade de aperfeiçoamento crescente e contínuo, 

buscando a melhora da capacitação docente, fato que resulta na competência 

da prática educativa. Santos (1998, p. 124) caracteriza como “formação continuada 

ou formação contínua, em sentido mais estrito, todas as formas deliberadas e 

organizadas de aperfeiçoamento profissional do docente, seja por meio de palestras, 

seminários, cursos, oficinas ou outras propostas”. A formação continuada de 

professores e suas práticas pedagógicas não podem ser dissociadas, pois a 

formação se dá, enquanto ocorre a sua prática. Nesse contexto, surge a 

necessidade de um processo que seja intencional, com reflexões fundamentadas em 
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propostas teóricas, associadas a ações pedagógicas, com a finalidade de melhorar 

especificamente a avaliação dos professores junto aos alunos. 

Segundo Nóvoa (1995, p.27), a formação continuada deve ocorrer dentro de 

um processo sistemático, aprimorando a ação pedagógica e contribuindo para a 

formação de professores reflexivos com interesse na busca do próprio 

desenvolvimento profissional. O mesmo autor (2003, p. 23) ainda afirma que “o 

aprender contínuo é essencial e se concentra em dois pilares: a própria pessoa, 

como agente, e a escola, como lugar de crescimento profissional permanente”. Para 

esse estudioso, a formação continuada se dá de maneira coletiva e depende de 

experiências e reflexões como instrumentos de análise. 

Os diferentes elementos necessários a serem abordados na formação 

continuada para professores ingressantes relacionam-se ao desenvolvimento do 

professor no processo de ensino, currículo, contextualização frente a novas 

circunstâncias, enfoque da teoria relacionado à prática, à precariedade de domínio 

sobre conhecimentos teóricos que alimentem a prática pedagógica dos futuros 

docentes e à ação de avaliar o processo de ensino- aprendizagem. 

Entre os diversos desafios do professor iniciante, encontra-se o processo de 

avaliação do mecanismo ensino aprendizagem. De acordo com Hoffmann (2003, p. 

32), “durante muito tempo, o estudo sobre avaliação nos cursos de formação de 

professores esteve focado em teorias de medidas educacionais: o aprendizado 

girava em torno de como fazer provas e como atribuir notas e medidas”. Nisso, 

justifica-se a dificuldade do professor iniciante em desenvolver uma proposta de 

trabalho que inclua uma avaliação visando a aprendizagem do aluno. De acordo 

com Tardif (2007): 

 
os docentes acumulam muitas horas de formação, enquanto na 
posição de alunos, convivendo com as concepções e as formas de 
ser professor avaliador de seus mestres, o que serve de porto seguro 
na hora da incerteza da prática. 

 

Os estudos de Berbel (2001) em relação ao processo avaliativo, reforçam que 

“há a necessidade de coerência entre o que se ensina e o que se pratica, na 

formação de futuros professores ou na formação continuada do professor que já 

atua no ensino”. 
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A formação inicial e a continuada devem atender às necessidades dos 

professores em assuntos da prática escolar, enfatizando o tema avaliação e Libâneo 

(1994) reforça a ideia de que a “avaliação é como uma tarefa necessária e 

permanente do trabalho docente e deve acompanhar passo a passo o processo de 

ensino- aprendizagem”. O autor ressalta ainda que é por meio da avaliação que se 

obtêm os resultados para serem comparados aos objetivos propostos. Assim, 

constatam-se os progressos, as dificuldades e são permitidas as correções 

necessárias. 

Dessa forma, verifica-se um acréscimo considerável de estudos focados em 

analisar e compreender as formas de avaliar formativamente, visto que esse tipo de 

avaliação pode ter diferentes finalidades. No entanto, é importante compreender 

qual é a diferença entre aplicar um exame e avaliar. Luckesi (2004, p. 4-6) define 

prova como “recursos técnicos vinculados aos exames e não à avaliação”. O autor 

faz uma abordagem sobre o assunto afirmando que os exames são pontuais, 

classificatórios, seletivos, antidemocráticos e autoritários e coloca a avaliação como 

sendo não pontual, diagnóstica, inclusiva e dialógica, ou seja, a prova acaba 

traduzindo a ideia de exames e não de avaliação. 

O ato de avaliar não deve ter como sentido aprovar ou reprovar, mas oferecer 

subsídios para uma melhor construção dos resultados e uma constatação do 

processo de construção da aprendizagem. Belloni (2001, p.15) afirma que avaliar 

são “processos sistemáticos de análise de uma atividade, fatos ou coisas que 

permite compreender, de forma contextualizada, todas as suas dimensões e 

implicações, com vistas a estimular seu aperfeiçoamento”. 

Frente a essas afirmações, o que separa o ato de examinar e o ato de avaliar 

não são os instrumentos utilizados para a coleta de dados, mas sim o tratamento 

que será dado frente a essas informações. O exame tem por objetivo classificar e 

selecionar o aluno sustentando a aprovação ou a reprovação, discriminando quem 

sabe daqueles que não sabem. O ato de avaliar se caracteriza pelo diagnóstico e 

pela inclusão, ou seja, a avaliação diagnóstica possibilita ao professor localizar, em 

um determinado momento, as defasagens dos alunos, e a partir daí, o professor 

pode adequar suas estratégias de ensino às necessidades de cada aluno. 

Diante do cenário apresentado, surgem os seguintes questionamentos: a 

formação continuada para professores ingressantes do Ensino Fundamental do 

Nível II possibilita o desencadeamento de mudanças práticas e conceituais, quanto 
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ao processo avaliativo, na perspectiva da avaliação a serviço das aprendizagens? 

Entre os diferentes instrumentos avaliativos utilizados no contexto de sala de aula, 

de que forma a prova pode ser utilizada como instrumento que subsidie a avaliação 

da aprendizagem? 

Ao procurar respostas para os questionamentos anteriores, estabeleceu-se 

como objetivo geral: verificar as repercussões de um programa de formação 

continuada para professores ingressantes em avaliação, analisando a prova como 

um possível instrumento que pode subsidiar a avaliação da aprendizagem. Para o 

atingimento desse objetivo, foram estabelecidas como metas específicas: 

 
● Verificar os instrumentos avaliativos mais utilizados pelo professor 

iniciante; 

● Analisar o uso da prova como instrumento colaborativo para o 

processo formativo; 

● Analisar a aplicação, correção e devolutiva nas provas dos alunos, 

tendo como referencial teórico a avaliação da aprendizagem em uma 

perspectiva formativa; 

● Identificar a formação continuada como elemento facilitador do 

processo de transição de estudante para professor. 

 
O processo avaliativo deve possibilitar intervenções que assegurem a 

aprendizagem por meio da prova como um instrumento a serviço da aprendizagem 

para que as mudanças sejam notórias e ocorra uma regulação no processo de 

ensino-aprendizagem. 

Para melhor compreensão do estudo realizado, exigiu-se o estabelecimento 

de uma sequência explicativa dessa pesquisa, em capítulos explicitados a seguir. 

No capítulo 1, Introdução, foi apresentado o tema com um panorama da 

formação dos professores na graduação; a base na formação de uma licenciatura; a 

importância da formação inicial e da continuada; e a visão do professor frente ao ato 

de avaliar. 

No capítulo 2, o enfoque está na formação; no ciclo da vida profissional do 

professor; quais os desafios que o início da carreira docente pode apresentar; e, 

qual a importância da formação continuada para os professores que estão iniciando 

o processo de educador. 
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O capítulo 3 discorre sobre o uso da prova como um instrumento a favor da 

aprendizagem; os elementos que compõem uma avaliação formativa e como os 

resultados da prova contribuem na regulação da aprendizagem. 

Os resultados e conclusão do estudo ainda estão em processo de elaboração 

a partir dos dados coletados que serão analisados à luz da fundamentação teórica. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 A formação continuada como elemento facilitador do processo de 

transição de estudante a professor 

 

O professor iniciante enfrenta situações cotidianas em sala de aula que geram 

dilemas, conflitos, incertezas e descobertas e percebe que a tarefa de ensinar 

requer certas habilidades e competências que exigem não apenas qualificação 

teórica, mas prática para atuação. Essa percepção nessa etapa profissional pode 

desencadear o desejo de buscar e construir novos saberes ou desestimular o 

docente na profissão. Esses anseios do professor iniciante mostram a necessidade 

de um olhar mais atento para minimizar o processo de transição. 

No processo de transição de estudante a profissional, o docente necessita de 

ajuda que pode vir por meio de formação continuada no próprio espaço escolar. 

Segundo Tardif (2002), o docente aprende fazendo o seu trabalho, em um contexto 

de socialização profissional, ou seja, que ele tenha espaços de acolhimento entre os 

pares, oportunidade para dialogarem sobre suas necessidades e adquirir 

conhecimentos não adquiridos em sua formação inicial. 

Huberman (1995), considera como período de transição os três primeiros 

anos de carreira do professor, momento em que ele se depara com a realidade em 

vez do idealizado. Tardif (2014) amplia esse tempo até cinco anos de trabalho. 

Esses primeiros anos são fundamentais para solidificação profissional e os desafios 

contribuem para a constituição do professor tanto no desenvolvimento dos seus 

conhecimentos como nas suas práticas. 

 

2.1.1 Formação inicial para futuros professores 

 

O século XX foi palco de discussões e enunciações de opiniões de 

educadores, legisladores, estudiosos e instituições sobre a formação de professores 

do Ensino Fundamental. Analisando pesquisas sobre esse tema, Florentine e 

colaboradores (2000) destacaram pressupostos para o processo de formação em 

diferentes décadas, a saber: 

 
▪ década de 1960 – valorização do conhecimento específico a ser ensinado; 
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▪ década de 1970 – ênfase nos aspectos didáticos, pedagógicos e nas 

tecnologias de ensino; 

▪ década de 1980 – destaque para as dimensões sócio-política e ideológica; 

▪ a partir da década de 1990 – enfoque sobre a prática docente e os saberes 

pedagógicos. 

 
Nessa última década supracitada, surge a Lei de Diretrizes e Bases (LDB – 

9394/96), que no artigo 61, parágrafo único, propõe “a associação entre teorias e 

práticas, mediante estágios supervisionados e capacitação em serviço”, 

fundamentos indispensáveis para uma boa formação. 

Segundo Pimenta (1997), Marcelo (1998) e Lessard e Lahaye (1991), os 

alunos que ingressam no ensino superior para cursos de licenciaturas trazem 

consigo concepções e saberes de suas experiências como alunos do ensino básico. 

Eles passaram por uma série de professores durante seu percurso estudantil, 

analisando-os e avaliando-os quanto aos conteúdos, didáticas, destacando aqueles 

que foram significativos em suas vidas e contribuíram para sua formação humana. 

Vivências cotidianas geram expectativas nesses alunos que têm a crença de que 

universidade fará deles bons professores. 

Nesse contexto, Gauthier et al. (1998) alertam para o cuidado de não se 

resumir a formação do professor apenas ao conhecimento do conteúdo da disciplina. 

Segundo Mizukami (1986) e Marcelo e García (1997), dominar o conteúdo de ensino 

é condição fundamental, mas não é suficiente, principalmente no momento em que 

vivemos. A prática docente e os saberes pedagógicos não podem estar 

desvinculados dos conteúdos de formação e esses devem estar associados às 

novas e complexas exigências sociais, pedagógicas e culturais. 

De acordo com a resolução nº 2, de 1º julho de 2015, definem-se as diretrizes 

curriculares nacionais para a primeira e segunda graduações; já no parágrafo 5º 

enumera os princípios da Formação de Profissionais do Magistério da Educação 

Básica). No inciso V, é declarada a necessidade da articulação entre teoria e prática 

no processo de formação docente, fundamentada no domínio dos conhecimentos 

científico. Ele explicita: 

 
V – a articulação entre a teoria e a prática no processo de formação 
docente, fundada no domínio dos conhecimentos científicos e 
didáticos, contemplando a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 
extensão. 
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Cunha e Zanchet (2010, p. 191) ratificam esse inciso ao afirmarem que “para 

ensinar o domínio do conteúdo específico é condição necessária, atrelar a teoria à 

prática, embora não seja suficiente”. Deste modo, o professor iniciante tem 

necessidade de conhecer os conteúdos que vai ministrar, dominar técnicas de 

ensino, mas também, necessita ter um perfil reflexivo, crítico e com capacidade de 

trabalhar em equipe. Para isso, a atividade acadêmica formadora requer novas 

formas de concluir e de compor o currículo que extrapolem o contexto tradicional de 

formação. 

A formação inicial nas licenciaturas precisa proporcionar conhecimentos 

referentes aos cursos: Letras, Biologia, Matemática, História, Geografia, entre outros 

que são essenciais à profissão docente, além de formar professores reflexivos para 

atuarem nas diferentes áreas de ensino. 

Os futuros professores precisam adquirir conhecimento para que durante o 

exercício da prática docente sejam capazes de refletir sobre a construção dos 

saberes. O foco não deve ser somente a mera transmissão de conhecimentos, mas 

diante de uma responsabilidade social e política, o ensino precisa se tornar algo 

relevante e significativo e proporcionar ao aprendiz docente uma aprendizagem que 

lhe garanta conhecimento necessário para uma prática mais eficiente. 

As políticas atuais para formação dos professores enfatizam a prática 

reflexiva, proposta por Schön (2000), e pode ser encontrada em diferentes 

momentos do processo formativo. Azevedo et al. (2012) valorizam o processo 

formativo inicial dos professores e esclarecem que este deve estar fundado na 

reflexão na ação e sobre a ação. 

O início da carreira está diretamente ligado à formação inicial que para 

Romanowski: 

 
A formação assume maior relevância para os professores 
principiantes, pois é neste período que ocorre uma intensificação do 
aprendizado profissional e pessoal, a transição de estudante para 
professor, a condição de trabalho leigo para profissional, de 
inexperiente para expert, de identificação, socialização e aculturação 
profissional (2012, p.1). 

 

Para que o professor tenha condições de contribuir no processo de ensino e 

para o desenvolvimento de uma escolarização mais adequada, é fundamental uma 

boa formação. Verifica-se então a necessidade de um programa de formação 
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continuada que subsidie novas aprendizagens para os profissionais recém-

formados. 

 

2.1.2 O ciclo de vida profissional dos professores 

 

Ao analisar os ciclos da vida profissional do docente, verifica-se que é uma 

caminhada com muitos desafios, dilemas, mudanças e conquistas que o professor 

percebe em cada etapa. Tardif (2000), Huberman (2000) e Valle (2006) apresentam 

essa mesma ideia ao colocarem a visão de que a carreira docente é como um 

processo de socialização e incorporação na atividade profissional, de modo a 

apresentar variações de acordo com o tempo e a função a ser desempenhada. 

Durante os ciclos, o professor passa por vários processos com características 

próprias, espaços e tempos diferentes e com necessidades que serão específicas 

para aquele momento, assim entende-se que o professor estará em um processo de 

formação profissional e pessoal. Cada experiência vivida será momento de adquirir 

conhecimento e prática na profissão, uma vez que o professor irá reinventar suas 

experiências e práticas de ensino. 

No início da carreira, o professor passa por algumas fases, as quais irão 

(re)definir e modificar as suas atitudes e valores acerca do ensino (BALL e 

GOODSON,1985). De acordo com o Quadro 1, podemos verificar que o professor 

passa por algumas fases e cada uma delas possui características que irão defini-los 

diante do momento em que estão vivendo na vida profissional. 

 

Quadro 1 – Fases que Caracterizam a Carreira Docente 
Fase Nome Período  Características 

01 Início  2 a 3 anos O choque com o real. 

02 Estabilidade 4 a 6 anos Compromisso definitivo com a profissão, 
assumindo a identidade de professor. 

03 Divergência 7 a 25 anos  Salienta suas qualidades profissionais, 
adotando um estilo pessoal. 

04 Serenidade 25 a 35 anos Segurança, lamentações e distanciamento 
afetivo. 

05 Desinvestimento  35 a 40 anos  Balanço do Professor  

Fonte: Adaptado de Huberman (1989) 
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A primeira fase, a do início, é a de “sobrevivência” ou de “ descobertas” que 

ocorre quando o professor vivencia na prática o dia a dia escolar e percebe o quão 

distante está o ideal da realidade em sala de aula, ou seja, o distanciamento da 

relação pedagógica com a transmissão de conhecimento e ainda do relacionamento 

com os alunos, além do material didático muitas vezes inadequado; podemos dizer 

que gera um choque com a realidade. Nesse momento, o percurso da carreira 

muitas vezes está pautado na luta pessoal entre a vontade de fazer dar certo, de 

firmar a profissão e a falta de preparação para o exercício da docência. 

Analisando o momento da descoberta, o professor traz consigo um 

entusiasmo, a realização de poder vivenciar o momento do ensino, da troca e das 

descobertas que o motivaram a prosseguir na carreira.  

Na fase da estabilidade, o professor apresenta maior segurança ao 

desenvolver suas funções de forma que não precisa provar para si e para os outros 

a sua competência, uma vez que no dia a dia foi adquirindo conhecimentos que 

deram embasamento para a continuidade profissional e a estabilidade para o 

exercício docente. Ele assume compromisso definitivo com a profissão escolhida e 

toma posse da identidade profissional. 

A autoridade passa a ser mais natural frente aos limites que são impostos tais 

como defasagem de conteúdo por parte dos alunos, postura de enfrentamento dos 

mesmos, ou até a necessidade da busca de uma metodologia diferenciada. Esse 

momento pode ser descrito como a confiança crescente, o sentimento confortável de 

ter encontrado um estilo próprio de ensino, uma maior flexibilidade na gestão da 

turma, relativização dos insucessos. 

Durante a fase da divergência, o professor define o tipo de profissional que 

ele é a ponto de continuar a investir na carreira, buscando o crescimento e a 

valorização da profissão. O docente adquire conhecimento necessário para 

diversificar o material didático, inserir novos modelos de avaliação e outros 

instrumentos, além de reconsiderar a forma como irá seguir o programa do conteúdo 

programático. 

Na fase da serenidade, o cuidado deve ser em não confundir essa fase com 

comodismo, mas é o momento em que o professor já passou por inúmeras situações 

que lhe garantiram uma bagagem e que, ao ser confrontado, ele mantém a 

serenidade em responder e resolver as questões relacionadas à aprendizagem, 

comportamento e outras inquietações. Peterson (apud HÜBERMAN, 1993) destaca 
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que a fase de serenidade traz paz e tranquilidade, mas sem a sensação de 

entusiasmo de outros tempos. Assim, a serenidade corresponde à “integridade do 

eu”, que é a consequência de uma série de etapas bem-sucedidas no plano 

pedagógico. Já Jung (apud HÜBERMAN, 1992), afirma que é a integração bem-

sucedida das componentes independentes do eu que conduz à calma interior. 

A fase do desinvestimento pode ser chamada também de momento de fim da 

carreira, quando o professor apresenta cansaço, impaciência, saturação e está à 

espera da aposentadoria. Segundo Huberman (1995, p. 35), é o momento em que 

os professores passam a investir mais em seus interesses pessoais do que investir 

na sua carreira. Os professores reservam um tempo maior para si mesmos, 

ocorrendo um recuo e interiorização neste final da carreira. 

 

2.1.3 Ensino Fundamental: dificuldades e desafios do professor iniciante  

 

O início da carreira docente é o momento em que o professor deixa de ser 

aluno e passa a exercer a docência no dia a dia no âmbito de sala de aula. Nessa 

fase, o professor começa a perceber que irá enfrentar alguns conflitos relacionados 

ao conhecimento que adquiriu, ao modelo de ensino aprendizagem que estava 

inserido, enquanto quando aluno e à prática educacional agora vivenciada como 

educador: 

 
O ajuste dos professores à sua nova profissão depende […] das 
experiências biográficas anteriores, dos seus modelos de imitação 
anteriores, da organização burocrática em que se encontra inserido 
desde o primeiro momento da sua vida profissional, dos colegas e do 
meio em que iniciou a sua carreira docente (MARCELO, 1999, p. 
118). 

 

Apesar da importância desse momento de transição, as dificuldades que 

aparecem estão relacionadas ao papel que ele irá desenvolver tais como: 

organização da sala de aula, disciplina dos alunos, organização das atividades, 

planejamentos anuais e semanais das aulas, avaliação da aprendizagem, 

relacionamento com os alunos, gestores, famílias dos alunos e o domínio do setor 

burocrático. 

Diante desse contexto, verifica-se que essa etapa é cheia de aprendizagens 

intensas. Marcelo (1999, p.113) reforça esse aspecto do momento em que o 
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professor afirma reiteradamente que “os primeiros anos de ensino são 

especialmente importantes porque os professores devem fazer a transição de 

estudantes para professores e, por isso, surgem dúvidas, tensões”. 

Verifica-se que as dificuldades serão reais no ingresso da docência, visto que 

ele irá desenvolver seu estilo pessoal de trabalho e alguns pesquisadores como 

Marcelo (1999), Cavaco (1993) e Tardif (2002), em seus estudos referentes às 

dificuldades do professor iniciante, consideram o início da carreira como o período 

potencialmente problemático, tendo em vista as implicações que essa fase tem para 

o futuro profissional em termos de autoconfiança e de identidade profissional. 

Souza (1999) realizou uma pesquisa referente ao desenvolvimento 

profissional do professor em início de carreira e, reafirmando os autores já citados, 

ela buscou verificar as dificuldades do professor de Ensino Fundamental. Sua 

análise resultou no apontamento da ruptura entre ser aluno/ser professor; o medo, a 

insegurança e a rotatividade de professores, o que, segundo os ingressantes, acaba 

por levar à comparação entre os professores que eles substituem e à resistência dos 

alunos com a metodologia proposta. 

No Quadro 2, observam-se alguns fatores de contribuição no apontamento 

das dificuldades na docência inicial relacionadas ao ambiente escolar, ao 

desempenho em sala de aula, ao número excessivo de alunos, e para acentuar a 

dificuldade, o professor se depara com alunos especiais em níveis diferentes de 

aprendizagem. Percebe-se que apesar de os cursos de formação inicial já se aterem 

à importância de anteciparem as dificuldades futuras, eles ainda se mantêm 

distantes dos problemas enfrentados pelos professores em seu cotidiano. 

 

As realidades e culturas que estão inseridas no cotidiano escolar, 
devem ser analisadas e contextualizadas, e o olhar deve estar 
voltado também para as situações cotidianas que possivelmente o 
professor poderá encontrar e que farão parte do seu crescimento e 
aperfeiçoamento profissional (GATTI et al., 2011, p. 136).  
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Quadro 2 – Fatores Desafiadores do Professor Iniciante 
Recursos Pedagógicos Falta de materiais para a sala de aula  

Instalações físicas/infraestrutura  Falta de espaço adequado para o desenvolvimento dos 

trabalhos pedagógicos  

Práticas Educativas  O Número excessivo de alunos na sala de aula, sendo que 

alguns apresentam necessidades especiais, níveis diferentes 

de aprendizagem, o planejamento das atividades, 

inexperiência, avaliação da aprendizagem. 

Aspectos relacionais  São os problemas disciplinares, relação com as famílias, falta 

de apoio ao professor que está iniciando a carreira.  

Plano de carreira  As questões relacionadas à desvalorização da carreira de 

educador. 

Fonte: Elaboração própria (adaptado) – Gabardo (2012) 

 

A prática e teoria, muitas vezes, não estão articuladas devido à formatação do 

currículo das licenciaturas, fato apresentado no estudo de Gatti e Nunes (apud 

GATTI et al., 2011, p.114) que verificou o seguinte: “os currículos propostos pelas 

licenciaturas, têm uma característica fragmentária, apresentando um conjunto 

disciplinar bastante disperso”, que prioriza a parte teórica, distanciando o curso que 

poderia formar o professor e prepará-lo de forma mais eficiente para o contexto 

escolar. 

Nesse contexto cenário, percebe-se a necessidade da aproximação por parte 

dos gestores pedagógicos junto aos professores. Um trabalho mais efetivo que 

conduza a uma formação continuada dentro do ambiente escolar, capaz de 

proporcionar trocas de experiência e grupos de estudo que revelariam um grande 

crescimento nas práticas dos professores ingressantes. Essa ação propicia diretrizes 

para o professor em relação às ações em sala de aula e fomenta grupos de estudo 

para formação continuada em assuntos relacionados às necessidades do professor 

iniciante. 

 

2.1.4 Formação continuada para professores ingressantes 

 

Frente às várias fases que o professor irá passar no ciclo da docência e às 

necessidades enfrentadas com relação à sua formação inicial, por mais que 

contemple em seu currículo diversas abordagens, é importante que o profissional 
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esteja em constante processo de formação, a fim de que suas práticas, o 

conhecimento, as questões de aprendizagem, avaliação, relacionamento com 

alunos, com os pais e colegas de trabalho e a própria segurança pessoal diante dos 

desafios, sejam trabalhadas e superadas no universo escolar.  

Os saberes experienciais ganham destaque quando Tardif (2002, p. 109) 

afirma que “o saber experiencial se transforma em um saber funcional, prático, 

interativo, sincrético, plural heterogêneo, não analítico, aberto, personalizado, 

existencial, pouco formalizado e social”. 

A formação continuada passa a ser um desafio e um pré-requisito necessário 

para a prática em educação e, segundo Demo (2007, p. 11), “Investir na qualidade 

da aprendizagem do aluno é, acima de tudo, investir na qualidade docente”. 

Nessa perspectiva, a formação continuada faz parte do crescimento 

profissional do educador, o que pode possibilitar uma melhora no desempenho de 

suas atividades, um novo sentido à sua prática pedagógica e à sua atuação como/ 

na função de professor: 

 
O termo formação continuada vem acompanhado de outro, a 
formação inicial. A formação inicial refere-se ao ensino de 
conhecimentos teóricos e práticos destinados à formação 
profissional, completados por estágios. A formação continuada é o 
prolongamento da formação inicial, visando ao aperfeiçoamento 
profissional teórico e prático no próprio contexto de trabalho e ao 
desenvolvimento de uma cultura geral mais ampla, para além do 
exercício profissional (LIBÂNEO, 2004, p. 227).  

 

A formação desperta o interesse e traz o conhecimento para a busca de 

questões da prática escolar, de forma que o educador busque a compreensão do 

que será feito, qual caminho ele deve percorrer e quais resultados serão alcançados. 

Imbernón afirma que: 

 
Trazer novas questões da prática e buscar compreendê-las sob o 
enfoque da teoria e na própria prática, permite articular novos 
saberes na construção da docência, dialogando como com os 
envolvidos no processo que envolve a formação (IMBERMÓM, 2010, 
p.50). 

 

O ambiente escolar pode sofrer profundas modificações, bem como o olhar 

para uma aprendizagem mais significativa e as possibilidades de transformações 

poderão ocorrer dentro do ambiente escolar na esfera de atuação do educador.  
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Nota-se que por meio do processo contínuo de formação, os docentes 

poderão contemplar de forma mais clara, as habilidades e competências 

necessárias para o desenvolvimento da função de educador. Hargreaves (2002) 

afirma que “a formação continuada é um processo que envolve aprendizado, 

planejamento, reflexão, valores, propósitos e conceitos associados ao que está 

sendo modificado”: 

 
Os professores não alteram e não devem alterar suas práticas 
apenas porque uma diretriz lhes é apresentada, e eles se sentem 
forçados a cumpri-las. Eles não podem evocar novas práticas a partir 
de nada ou transpô-las de imediato do livro didático para a sala de 
aula. Os profissionais necessitam de chances para experimentar a 
observação, a modelagem, o treinamento, a instrução individual, a 
prática e o feedback, a fim de que tenham a possibilidade de 
desenvolver novas habilidades e de torná-las uma parte integrante 
de suas rotinas de sala de aula (HARGREAVES, 2002, p.114). 

 

É perceptível aos educadores que iniciam as práticas docentes, a 

necessidade de um momento de discussão das atividades que estão sendo 

desenvolvidas, para que compreendam novos conceitos, aplicações, significados, 

participem de oficinas onde assuntos pedagógicos como didáticas, aprendizagem, 

avaliação sejam desenvolvidos de forma conceitual e prática. 

A relevância dessa formação se relaciona com o avanço do conhecimento, 

das tecnologias e as novas exigências sociais e políticas que são impostas ao 

profissional. Santos (1998, p.124) caracteriza a “formação continuada, em sentido 

mais estrito, como todas as formas deliberadas e organizadas de aperfeiçoamento 

profissional do docente, seja mediante palestras, seminários, cursos, oficinas ou 

outras propostas”. Diante dessa afirmação, o professor deve encontrar no ambiente 

escolar, ações que flexibilizam encontros nos quais, os professores poderão, de 

forma efetiva, compreender as fases como educador, as necessidades dos alunos, o 

processo de aprendizagem. Segundo Lima (2007, p.124), “o local privilegiado para 

aprendizagem do professor é a sala de aula, novas pessoas, diferentes dificuldades, 

experiências desiguais, conflitos inúmeros”. Verifica-se que na escola pode e deve 

ocorrer a formação continuada, por intermédio da democratização da concepção, da 

gestão e da execução da prática social escolar: 

 
As transformações das práticas docentes só se efetivam, à medida 
que o professor amplia sua consciência sobre a própria prática, a da 
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sala de aula, a da universidade como um todo, o que se pressupõe 
os conhecimentos teóricos e críticos sobre a realidade. Tais 
propostas enfatizam a colaboração dos professores para transformar 
as instituições de ensino em termos de gestão, organização, projetos 
educacionais, formas de trabalho pedagógico (PIMENTA e 
ANASTASIOU, 2008, p.264). 

 

Pode-se refletir que a formação continuada passa a ser uma necessidade, 

que envolve aspectos sociais e pessoais. Dessa forma, a formação de professores 

representa um grande desafio no momento, tendo o profissional da educação que 

estar constantemente atualizado e essa reflexão, segundo Freire (1996), é o 

movimento realizado entre o fazer e o pensar, entre o pensar e o fazer, ou seja, no 

‘pensar para o fazer’ e no ‘pensar sobre o fazer’. Nesta direção, a reflexão surge da 

curiosidade sobre a prática docente. 

A formação continuada deve constituir-se como prioridade em busca das 

transformações educativas do professor. 

 

2.2 Prova como instrumento colaborativo no processo de avaliação formativa 

 

O ato de avaliar, no contexto escolar, tem sido motivo de discussão por 

teóricos que têm proposto avaliações que buscam verificar de forma eficaz a 

aprendizagem dos alunos por meio de instrumentos que subsidiem a avaliação da 

aprendizagem. A ação do professor, após o uso dos diferentes instrumentos 

avaliativos, pode fazer com que a avaliação seja classificatória, quando os 

resultados são utilizados tão somente para gerar aprovações e retenções ou 

formativa, por possibilitar avanços e superação da aprendizagem. 

Nesse contexto, a prova, como um instrumento avaliativo, pode proporcionar 

situações positivas ou negativas dependendo do formato e significado que ela 

adquire no cotidiano escolar entre professores, pais e alunos.  

A prova pode cumprir a sua função formativa, quando o ato de avaliar do 

professor auxilia nas decisões de melhoria de resultados, ao do contrário, ela 

cumpre apenas a função burocrática. Limitando-se tão somente à atribuição de 

notas, pouco contribuirá para o desenvolvimento do educando, bem como, ao 

aperfeiçoamento do seu processo de aprendizagem. 

Nessa direção, sugere que para “a avaliação educacional escolar assumir o 

seu verdadeiro papel de instrumento dialético de diagnóstico para o crescimento, 
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terá de se situar e estar a serviço de uma pedagogia que esteja preocupada com a 

transformação” (LUCKESI, 1995, p. 42). 

 

2.2.1 Avaliação da aprendizagem: as quatro gerações da aprendizagem  

 

Quando abordamos o tema relacionado à educação, implicitamente 

direcionamos para o ato de ensinar e aprender, que é um feito presente na 

sociedade desde os tempos mais antigos, responsável pela manutenção desse 

processo e sua perpetuação para as futuras gerações.  

A educação passa constantemente por mudanças, que podem variar entre 

atos simples até os mais complexos. Assim, como uma sociedade continua a se 

transformar, as instituições educacionais também sofrem mudanças. Dentro dessas 

mudanças, no contexto educacional, encontram-se as concepções educacionais que 

vem vêm buscando uma definição e aplicação mais formativa para a aprendizagem, 

que está ligada a avaliação educacional. 

A avaliação é uma ação que o professor realiza quase que diariamente no 

processo de ensino- aprendizagem, e através desse ato, resultados são obtidos, 

gerando a possibilidade de o professor acompanhar o progresso, as dificuldades; 

promovendo uma orientação para as regulações necessárias, tanto para o professor 

quanto para o aluno. 

Para que avaliação não aconteça somente no nível do trabalho do professor 

com o aluno ou a atribuição de notas, ela deve fazer uso de instrumentos de coleta 

de informações que seus resultados promovam melhoras nas metodologias do 

professor em sala de aula, e contribua para os alunos desenvolverem a 

autoconfiança, tornando-se protagonista do seu processo de aprendizagem. 

Para compreender o momento avaliativo que é proposto na atualidade, faz-se 

necessário compreender o percurso da avaliação, uma vez que ele está pautado 

momentos sócio- econômicos e político-organizacionais. Guba e Lincoln (1989), 

analisaram diferentes opiniões que compunham o processo avaliativo e foi possível 

classificá-los em quatro fases de evolução de conceitos, a saber: mensuração, 

descrição, julgamento e negociação. 
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2.2.2 Primeira geração  

 

A primeira geração da avaliação pode ser chamada de geração de 

mensuração, a partir do momento em que os exames escolares aplicados para os 

alunos, serviam exclusivamente para mensurar a memorização de fatos que haviam 

sido transmitidos.  

Os conteúdos eram avaliados com instrumentos unificados, considerando que 

os resultados apontavam com precisão a quantidade de objetivos ou fenômenos 

educacionais, privilegiando a quantificação e procurando garantir a neutralidade do 

professor. O professor desenvolvia uma ação técnica, pois tudo o que ele desejasse 

avaliar, tinha que ser mensurado através de algum instrumento. É relevante 

considerar que a análise não pode centralizar-se somente ao que se pode observar 

ou quantificar. Segundo Fernandes (2005, p.57), essa é uma visão em que, 

“classificar, selecionar, e certificar-se são as funções da avaliação por excelência”. 

Em se tratando de exames, Guba afirma: 

 

Os testes desempenhavam uma função decisiva para o 
desdobramento dessa representação; eles eram vistos como um 
meio para determinar se os alunos estavam à altura das 
“especificações” que a escola havia estabelecido, especificações 
que, a essa época da história, eram principalmente e intrinsicamente 
preparatórias para a faculdade (GUBA, 2011, p. 32). 

 

As ideias que caracterizaram a primeira geração avaliativa foram a de testar 

hipóteses, estabelecer generalizações, correlações e regressões; todavia a ênfase 

dessa geração está na mensuração de atitudes, de comportamento e de rendimento. 

 

2.2.3 Segunda geração 

 

A avaliação da segunda geração nasce da necessidade de verificar e buscar 

informações nos objetivos propostos pelo professor, para que as dificuldades 

encontradas pelos alunos sejam apresentadas. Nesse processo, fica mais claro 

clara a necessidade da descrição de padrões dos pontos fortes e fracos no processo 

de estabelecimento do que é relevante na aprendizagem. 

O pesquisador Ralph W. Tyler (membro do departamento de Pesquisa 

Educacional da Universidade do Estado de Ohio) foi um dos impulsionadores do 
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desenvolvimento de testes que possibilitavam verificar a aprendizagem dos alunos e 

ficou conhecido como responsável pela expressão “avaliação educacional”. Nesse 

contexto, fazia-se necessária a reformulação dos currículos, passando a ser a base 

da planificação e a referência central no momento em que o professor preparava os 

exames, sendo que as provas normativas eram deixadas de lado e os resultados 

aprimoravam as reformas. 

Nesse contexto da segunda geração e frente às mudanças que estavam 

ocorrendo, Tyler define assim esse momento: 

 

Um processo que hoje chamaríamos de avaliação formativa, com 
exceção de que os resultados só podiam ser obtidos depois, e não 
durante um determinado teste (apud GUBA, 2011, p.35). 

 

A segunda geração foi assim estabelecida com uma abordagem que se 

caracterizou pela descrição do que foi ou não relevante com respeito a determinados 

objetivos que estabelecidos. 

 

2.2.4 Terceira geração 

 

Na terceira geração surgiram vários questionamentos em relação aos testes 

que eram padronizados e a visão que se tinha da avaliação como sinônimo de 

medida, ou seja, os professores tinham críticas em relação à segunda geração, 

alegando que ela era essencialmente descritiva. 

 Nesse contexto, o professor assume o papel de juiz, que não somente iria 

mensurar ou descrever a aprendizagem do aluno, mas julgar dentro de padrões de 

conhecimento o que realmente seria relevante, tendo como base todas as 

dimensões dos objetivos. 

Nesse momento Scriven, evidencia vários problemas no processo avaliativo, 

alegando que “era necessário considerar os próprios objetivos como algo 

problemático; os objetivos, tanto quanto o desempenho, deveriam ser submetidos a 

à avaliação” (1987, p. 24). 

O juízo de valores dependia da existência de critérios, pois a partir destes, os 

alunos seriam avaliados e sequencialmente aconteceria a regulação.  

A partir do momento em que o professor compreende o funcionamento 

cognitivo do aluno, o erro passa a ser analisado e novas estratégias elaboradas. A 
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avaliação deve facilitar o professor a tomar decisões que regulem o ensino e a 

aprendizagem.  

 

2.2.5 Quarta geração 

 

A quarta geração envolve uma visão mais crítica do processo de avaliação e 

o que a caracteriza é a possibilidade do diálogo, a participação dos alunos no 

processo e construção do conhecimento. 

A avaliação também tem características próprias como a de promover a 

negociação entre avaliação e os alunos envolvendo os diversos interesses e temas 

entre os grupos e proporcionar as decisões coletivas, bem com os acordos 

estabelecidos. Ela também contribui para a obtenção de informações que promovam 

discussões de questões que tenham significado, focando os melhores resultados na 

aprendizagem. O professor deixa de somente atribuir notas, valores ou de mensurar 

e passa a fazer parte do processo de aprendizagem, se colocando a serviço de 

quem está aprendendo. 

Álvaro Méndez (2002) parte do princípio que “avaliamos para conhecer e não 

para qualificar”, o que possibilita o aluno estar em uma relação direta com o 

conhecimento. 

Nota-se que a quarta geração parte de uma prática educativa de 

conscientização e transformação, a partir do momento em que promove a 

diversidade dos métodos de ensino, privilegia a autoavaliação e permite que o aluno 

seja o agente da regulação do ensino. A avaliação formativa deve privilegiar essa 

regulação e o feedback deve estar inserido em todos os momentos do processo, 

permitindo que a avaliação se integre no processo de ensino-aprendizagem. 

 

2.2.6 Avaliação formativa: concepções e caracterizações 

 

Algumas pesquisas e discursos estão voltados para a ressignificação da 

avaliação com o objetivo de excluir a avaliação classificatória, quando o objetivo é 

avaliar a aprendizagem dos alunos, para um tipo de avaliação mais diagnóstica e 

formativa segundo os fundamentos teóricos de: Belloni (2001); Esteban (2001); Hadji 

(1994); Hoffmann (1993); Luckesi (2002); Perrenoud (1993); Vasconcellos (2000). 
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(Sugestão: Conforme alguns autores, tais como Belloni (2001); Esteban 

(2001); Hadji (1994); Hoffmann (1993); Luckesi (2002); Perrenoud (1993); 

Vasconcellos (2000), o termo avaliação dever ser ressignificado, tendo o objetivo de 

excluir a classificação e exclusão e sim diagnosticar e formar) 

Em contraposição com a avalição classificatória, encontra-se a avaliação 

formativa que propõe a regulação do processo de aprendizagem, por meio de um 

acompanhamento contínuo no curso de ensino, a fim de contribuir para a melhoria 

da assimilação das aprendizagens, permitindo que o professor seja um ser em ação 

ao trabalhar com os resultados obtidos, planejando ações para a regulação do 

ensino. Essa função de melhorar e regular as aprendizagens por meio da avaliação 

formativa é valorizada pela quarta geração avaliativa. 

A avaliação formativa traz uma abordagem diferente ao apresentar resultados 

que podem ser trabalhados com os alunos para regulamentação da aprendizagem, 

já que somente a nota não é parâmetro suficiente para apontar o nível de 

aprendizagem alcançada. Segundo Hadji (1994, p. 63) a prova não deve: 

 
apresentar aos alunos apenas uma nota fria, sem maior significado. 
Entende-se que os resultados devem ser comentados entre eles, a 
fim de que a avaliação contribua para o aperfeiçoamento da 
aprendizagem. 

 

A avaliação formativa ocorre sempre que o docente utilizar a avaliação como 

instrumento de diagnóstico no processo de ensino-aprendizagem, objetivando 

fornecer resultados sobre o curso da construção do conhecimento. Reafirmando 

essa ideia, Fernandes (2009) diz que cabe ao professor, portanto, “identificar 

como/quanto o aluno compreendeu os conteúdos desenvolvidos nas aulas, tendo 

em vista replanejar as atividades em sala, em função do processo 

ensino/aprendizagem”. 

A avaliação formativa deve acompanhar o desenvolvimento das 

aprendizagens dos alunos, sendo que os resultados devem informar a ação 

pedagógica e a prova, enquanto instrumento, pode assumir um papel informativo, a 

partir do momento que apontar as dificuldades na aprendizagem. Ela deve estar 

vinculada aos instrumentos avaliativos e a prova pode ser um desses instrumentos, 

desde que ela tenha caráter informativo e não excludente. O que de fato irá defini-la 

como formadora é a reflexão ocasionada pelas informações trazidas pelo 
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instrumento, propiciando novas ações que solidifiquem o desenvolvimento do ensino 

e aprendizagem.  

A avaliação formativa, portanto, permite ao professor identificar suas próprias 

deficiências na forma de ensinar, podendo ser uma ferramenta de reformulação em 

sua trajetória didática. Esse formato depende de um olhar técnico do educador, com 

base nas necessidades individuais dos alunos, tornando-se um verdadeiro 

controlador da qualidade, exigindo um ensino de excelência em todo o percurso 

escolar (BLOOM, 1993). 

Para Ferreira, a avaliação formativa nem sempre é fácil, pois exige uma 

mudança em relação aos métodos tradicionais de avaliação do aluno. Segundo o 

autor (2009, p. 53), nesse tipo de avaliação, cabe ao professor: 

 
● jamais ironizar qualquer tipo de resposta de seus alunos, seja 
em uma prova ou em qualquer outro veículo de avaliação; 
● justificar a sua avaliação, proporcionando ao aluno 
informações para ele identificar o que e por que errou; 
● evitar ambiguidade em suas correções; 
● ser neutro em relação a questões pessoais com o aluno, 
evitando “punições” como notas baixas, por exemplo; 
● respeitar o aluno e avisá-lo a forma que será avaliado; 

● preservar a nota do aluno, como um direito adquirido. 
 

A avaliação formativa passa por um processo que pode ser visto como uma 

possibilidade de o professor refletir nas informações obtidas frente aos resultados, o 

que poderá gerar uma mudança no processo. Luckesi (2011, p. 175) afirma que o 

professor deve se conscientizar do objetivo de sua atividade que é a de “iluminar” o 

processo de aprendizagem de seu aluno, sendo capaz de visualizar possíveis novos 

percursos para chegar a obter a aprendizagem do educando. 

Outra questão é a de se comprometer, dentro do processo pedagógico, com o 

fato de que todos os alunos são capazes de aprender algo novo. Portanto, segundo 

esta visão, o comprometimento do professor não é apenas com a avaliação, mas 

também com uma prática pedagógica de qualidade para o aluno. 

O pesquisador Cardinet (1986, p. 14) apresenta sua visão referente à 

avaliação formativa ao colocar que ela: 

 
visa orientar o aluno quanto ao trabalho escolar, procurando localizar 
as suas dificuldades para o ajudar a descobrir os processos que lhe 
permitirão progredir na sua aprendizagem. A avaliação formativa 
opõe-se à avaliação classificatória que constitui um balanço parcial 
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ou total de um conjunto de aprendizagens. A avaliação formativa se 
distingue ainda da avaliação de diagnóstico por uma conotação 
menos patológica, não considerando o aluno como um caso a tratar, 
considera os erros como normais e característicos de um 
determinado nível de desenvolvimento na aprendizagem. 

 

Assim, para que a avaliação seja considerada formativa, algumas 

características devem ser consideradas. Nesse contexto, Lopes (2007) destaca 

quatro pontos indispensáveis para uma avaliação formativa, conforme apresentados 

no Quadro 3. 

 

Quadro 3 – Elementos da avaliação formativa, segundo Lopes (2007) 
ELEMENTOS EXPLICAÇÃO 

Processual e dinâmica Ela pode ser efetivada de forma contínua e subsequente, uma 
vez que tem como objetivo fundamental melhorar as 
aprendizagens por meio do acompanhamento sequencial do 
educando. 
Ela não pode limitar-se somente a atos isolados de avaliação. 

Informativa O compromisso da avaliação é o de perceber as elaborações dos 
alunos em suas trajetórias na aquisição de conhecimentos 
significativos. Ela tem por incumbência coletar as informações 
relevantes para guiar e otimizar decisões e ações que assegurem 
o progresso dos alunos no desenvolvimento do conhecimento. 

Identificadora da 
aprendizagem cognitiva do 
educando 

A avaliação deve favorecer a identificação do professor do 
continuum de aprendizagem do aluno quanto a elaboração e 
organização de conhecimento adquirido em sua trajetória na 
realização de suas atividades. 

Reguladora do ensino e 
aprendizagem 

A avaliação permite a identificação dos erros que é fundamental 
em um processo de ensino que visa a real aprendizagem dos 
alunos. Ela deve comprometer-se com o gerenciamento do 
processo tanto do ensino, pelo professor, quanto da 
aprendizagem, pelo aluno, em três diferentes momentos, a 
saber: antes, durante e após a ação docente. Nesse processo o 
erro deixa de ser um elemento punitivo e transforma-se em um 
instrumento de fomento para aprendizagem. 
 

Fonte: Lopes (2007) 

 

Os elementos necessários para uma avaliação formativa, conforme 

enumerados por Lopes (2007) devem estar presentes nos diferentes instrumentos 

avaliativos. A prova pode ser um instrumento para coleta de dados que assegure o 

processo de aprendizagem dos alunos, desde que o seu objetivo não seja o de 

classificar ou quantificar os acertos, mas seus resultados devem contribuir na 

análise do professor em relação à apropriação de conhecimentos dos alunos e para 

os alunos. Perrenoud afirma que a “prova não é estática, terminal, mas um 

instrumento privilegiado de uma regulação contínua das diversas intervenções e das 

situações didáticas” (PERRENOUD, 1999, p. 14). 
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2.3 A prova para uma avaliação formativa 

 

 2.3.1 Prova: processo contínuo e subsequente 

 

A avaliação, entre muitos professores, tem sido confundida com instrumentos 

avaliativos, principalmente com provas. A prova tem sido vista como instrumento de 

caráter excludente e estático servindo apenas como instrumento de verificação e 

atribuição de nota. As suas práticas, em uma perspectiva mais tradicional de 

avaliação, mostram-se como uma fotografia desfocada de um momento isolado e 

distinto de um processo contínuo. Segundo Moraes (2011, p. 239): 

 
A diferença entre uma prova tradicional e a formativa é que a 
primeira consiste apenas na verificação dos conteúdos trabalhados e 
na atribuição de notas, sem a preocupação com o que pode ser feito 
com os resultados no momento posterior. 

 

A prova em uma perspectiva formativa deve ser continuada e isso tem sido 

um desafio para os professores. Na grande maioria das vezes, suas práticas 

avaliativas, mais especificamente as provas, têm dia e hora marcados e o professor 

desenvolve suas atividades sempre focando na prova e não na aprendizagem do 

aluno. Mesmo com o avanço das mudanças nos processos avaliativos, há muitos 

equívocos quanto às suas dimensões processuais e contínuas, pois a avaliação é 

compreendida como somatória de atividades, uma simples obtenção de pequenas 

notas que somadas vão gerar uma média. Mesmo que os alunos não adquiriram as 

habilidades esperadas, mas se a nota for satisfatória, logo não há preocupação do 

professor em retomar as atividades ou conteúdos trabalhados. 

Para o professor, avaliar de maneira contínua e subsequente, ele deve se 

preocupar em observar as conquistas e avanços de seus alunos, bem como com as 

aprendizagens ainda não conquistadas: 

 
A avaliação deve subsidiar o professor com elementos para uma 
reflexão constante da sua prática, sobre a criação de novos 
instrumentos de trabalho e a retomada de aspectos que devem ser 
revistos, favorecendo assim, para a tomada de consciência do aluno 
de suas conquistas (PCN, 2001, p.81). 
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O processo dinâmico de atividades avaliativas contínuas possibilita ao 

professor o acompanhamento do desenvolvimento em sala de aula da 

aprendizagem e, reforçando essa ideia, Perrenoud (1999, p.35) afirma que esse tipo 

de avaliação pode ser entendida como “uma prática de avaliação contínua que tem 

como objetivo principal melhorar as aprendizagens em curso, contribuindo para o 

acompanhamento e orientação dos alunos durante o seu processo de formação”. 

 

2.3.2 Prova: aquisição de informações sobre a apropriação de conhecimentos 

pelos alunos 

 

Entender a prova como um instrumento que favorece a aquisição de 

informações relevantes referentes às aprendizagens dos alunos, vai além da 

compreensão de que ela é somente um teste no qual a sua função é a de examinar 

ou atuar como um elemento final para confirmação da nota. Quando a prova é 

percebida tão somente em uma perspectiva tradicional, ela “representa apenas o 

resultado do desempenho cognitivo do aluno e nunca o processo educativo que o 

levou a tal resultado” (DALBEN, 2002, p. 23). Nesse contexto, o aluno passa a ser o 

único responsável pelo sucesso ou pelo fracasso já que, nesse caso, é o único a ser 

avaliado. 

Dependendo da forma como o professor planeja todo o processo da prova, 

ela pode oferecer dados que contribuam para o acompanhamento nas diferentes 

etapas, que abrange desde a elaboração das aulas e do instrumento, até a ação 

frente aos resultados. Não é apenas o instrumento “prova” que é informativo, mas o 

confrontamento entre os dados coletados e a verificação dos objetivos alcançados 

também são informativos. Todavia, o ponto máximo é a oportunidade que o 

aprendiz, mediado pelo professor, revê os pontos da aprendizagem conquistados e 

aqueles que ainda necessitam serem alcançados. 

A prova elaborada e implementada com a intenção formativa, portanto, 

necessita “informar os atores do processo educativo. O professor será informado 

dos efeitos reais do seu trabalho pedagógico. O aluno, que não somente saberá 

onde anda, mas poderá tomar consciência das dificuldades que encontra” (HADJI, 

2001, p. 99). A prova enquanto avaliação formativa fornece informações 

importantes, tanto para o professor como para o aluno, no que se refere aos 
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conhecimentos já adquiridos pelos alunos e outros que estão em processo de 

aquisição. 

Deste modo, o objetivo da prova não deve ser de aprovar ou reprovar, mas de 

exercer a função formativa ao apontar na direção de informações relevantes quanto 

à aprendizagem dos educandos, confirmando os conceitos aprendidos e revelando 

aqueles a serem conquistados por meio de mediações que favoreçam as 

aprendizagens dos alunos.  

As intervenções, direcionando para novas ações didáticas, devem ocorrer 

assim que as fragilidades forem identificadas no percurso do processo. Elas devem 

favorecer os educandos e educadores no reencaminhamento das aprendizagens, 

permitindo ao professor, além da verificação do erro, a observação dos progressos, 

das dificuldades, as possíveis falhas no processo, visto que a função da prova é a 

de ser: 

 
ajustadora do processo de ensino-aprendizagem para possibilitar que 
os meios de formação respondam às características dos estudantes 
e [...] detectar os pontos frágeis da aprendizagem, mais do que 
determinar os resultados obtidos com essa aprendizagem (JORBA; 
SANMARTÍ, 2003, p. 30). 

 

É nesse contexto em que a prova deve apresentar dados relevantes do 

ensino. O professor deve minimizar o valor dos dados quantitativos para deter-se 

sobre as informações qualitativas, transformando a prova em um instrumento útil na 

verificação do desempenho do aluno diante dos objetivos propostos. O objetivo do 

professor quanto à prova deve ser “detectar os pontos frágeis da aprendizagem, 

mais do que determinar os resultados obtidos com essa aprendizagem” (JORBA; 

SANMARTÍ, 2003, p. 30). 

A prova pode ser compreendida como parte da avaliação formativa e um 

instrumento auxiliador do ensino e da investigação do processo, assumindo um 

caráter de instrumento de análise e de registros dos resultados. Ela possibilitará ao 

professor a verificação não somente de dificuldades individuais na aprendizagem 

como as coletivas e favorecerá a observação a fim de identificar problemas, 

solucioná-los e verificar, posteriormente, se estão sendo resolvidos. 

Utilizar a prova como instrumento avaliativo pode favorecer os alunos e 

professores a alcançarem maior clareza sobre a localização e natureza das 

dificuldades na aprendizagem e a partir das questões bem elaboradas dentro de um 
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contexto e com base nas discussões em sala de aula que ela será caracterizada 

como formativa-informativa. Com base em Haydt (1997) e Moretto (2003), alguns 

passos podem ser seguidos para uma boa elaboração da prova: 

• As questões devem ter objetivos claros não somente para o professor, mas 

para o aluno; 

• Cada questão deve ter sentido, estar dentro de um contexto para que o aluno, 

no momento da resposta, desenvolva o raciocínio. É importante verificar o 

nível das questões para que seja um motivador para cada nível de 

aprendizagem da turma; 

• A contextualização das questões deve aproximar o aluno do nível de 

compreensão, o que não significa que o contexto deva ser tão extenso ao 

ponto do aluno se dispersar nas informações; 

• O uso da linguagem deve estar adequado à faixa etária de cada turma e 

Moretto (2003, p. 71) reforça essa ideia afirmando que a linguagem “deve ser 

clara, precisa e contextualizada para que o aluno saiba com bastante 

precisão o que se está solicitando”. 

 

Além da prova, há um ponto fundamental que ocorre após a aplicação da 

prova: a correção. Se houver falha nesse processo, ou caso a ocorra sem 

intencionalidade, somente para atribuir nota, todo o caminho percorrido passa por 

uma desvalorização. 

Os resultados da prova passam a ser informativos quando o erro se 

apresenta como objeto de estudo no processo de aprendizagem do aluno. Hadji 

(2001) esclarece que além de informativo, o resultado da prova “ajuda a imaginar 

melhor as condições didáticas e/ou pedagógicas adequadas para a superação do 

obstáculo revelado pelo erro”, destacando que não somente o erro pode ser 

visualizado e avaliado, mas a razão dos erros. 

A correção da prova relaciona-se a um momento em que os acertos e erros 

serão apontados e os dados permitirão uma análise a fim de entender qual caminho 

o aluno percorreu para chegar à resposta, se houve clareza e quais as dificuldades 

encontradas, além de identificar quais devem ser as mudanças no processo 

pedagógico. Segundo Esteban (2001, p. 21), poderão surgir novas perguntas sobre 

a dinâmica aprendizagem/desenvolvimento, individual e coletiva. 
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Para o aluno é muito importante que ele mesmo perceba os erros cometidos, 

despertando assim mecanismos favoráveis para o avanço na sua aprendizagem. A 

“coavaliação” ou avaliação entre os pares, pode ajudar os alunos na sua 

autopercepção, uma vez que ao fazer a leitura da produção de outro aluno, ele terá 

condições de avaliar o seu próprio desenvolvimento em cada questão. 

Quando o aluno tem a oportunidade de confrontar, perguntar, interagir, tomar 

decisão, ele passa a desenvolver um processo de raciocínio onde terá que justificar 

suas respostas, argumentar, expor suas ideias e tomar decisões. (PERRENOUD, 

1999, p. 99). A partir desse momento, o aluno passa a ter um feedback e através 

dos apontamentos o docente irá preparar atividades que regulam as aprendizagens 

não aprendidas.  

O pesquisador Moraes (2014, p. 283) apresenta uma sugestão que pode ser 

aplicada para os alunos. A prova seria entregue para outro colega que utilizaria os 

critérios de correção, seguindo o modelo do quadro: 
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Quadro 4 – Critérios de correção para autocorreção e/ou coavaliação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Moraes (2014, p. 283) 

 

2.3.3 Prova como instrumento de identificação do continuum de aprendizagem 

cognitiva do educando 

 

Por muito tempo, o ato de ensinar esteve ligado ao conhecimento detido pelo 

educador, o que necessariamente forçava os educandos a caminharem dentro de 

um roteiro já pré-estabelecido e tão somente ser informados a respeito dos 

resultados alcançados, tendo como parâmetro o que já havia sido determinado, 

tornando o processo de ensino extremamente mecânico a partir do momento em 

que as informações repassadas eram repetidas e deveriam ser memorizadas. A 
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visão de que o professor é o detentor do saber, não permite que ele considere os 

conhecimentos já adquiridos pelos alunos, as experiências vividas e as percepções 

referentes aos conceitos que são relevantes o que leva as atividades avaliativas a 

terem objetivo de exclusivamente constatar resultados dos conteúdos aplicados: 

 
O processo avaliativo não deve estar centrado no entendimento 
imediato pelo aluno das noções em estudo, ou no entendimento de 
todos em tempos equivalentes. Essencialmente, porque não há 
parada ou retrocessos nos caminhos das aprendizagens. Todos os 
aprendizes estão sempre evoluindo, mas em diferentes ritmos e por 
caminhos singulares e únicos. O olhar do professor precisará 
abranger a diversidade de traçados (HOFFMAN, 2001, p. 68). 
 

 

Cabe ao professor acompanhar, observar e mediar o processo avaliativo junto 

aos alunos a fim de verificarem as aprendizagens conquistadas. Nesse contexto, há 

uma negociação no processo de construção dos conhecimentos propostos. A 

avaliação serve mais para ajudar os estudantes a desenvolverem as suas 

aprendizagens do que para julgá-los ou classificá-los em uma escala. 

A prova, como instrumento formativo, pode permitir que o professor ajude o 

aluno em seu processo de aprendizagem quando permite por intermédio da ação 

didática realizada com os resultados, não valorizar somente os novos conceitos 

adquiridos, mas a interligação que está sendo construída com o conhecimento 

prévio e o novo. Ao utilizar a prova, o educador deve considerar que os seres 

humanos são diferentes, e, portanto, o mesmo conhecimento poderá ser alcançado 

em percursos alternados, embora o comando e as orientações tenham sido 

sequenciados por um mesmo roteiro, entendendo que: 

 
Quando se acompanha verdadeiramente os caminhos trilhados pelos 
alunos, percebe-se que não há parâmetros comparativos para 
experiências tão ricas e singulares. Os trajetos percorridos pelo 
aluno, obedecem a ritmos e interesses diversos. Aprendem-se coisas 
muito diferentes, embora vivendo a mesma experiência, descobrem-
se coisas inusitadas a cada pessoa. Cada pessoa a seu tempo, 
embora vivendo no mesmo tempo das demais (HOFFMAN, 2001, p. 
89). 

 

A prova pode ser aplicada a favor da compreensão e da percepção do aluno, 

desde que as questões avaliativas, seu objetivo e as ações após a correção estejam 

voltadas para o processo de aprendizagem dos alunos, não limitando a respostas 
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únicas e, sim, possibilitando uma leitura compreensiva do percurso do aluno, 

ajudando a localizar as habilidades e competências adquiridas ao longo do 

processo. 

 

2.3.4 Prova como instrumento de regulação do processo ensino e 

aprendizagem 

 

Percebe-se que a avaliação formativa é uma forma de conduzir os 

instrumentos para a verificação das aprendizagens, tendo como objetivo a regulação 

por meio de informações que serão de extrema importância para o professor e 

aluno. Segundo Perrenoud (1999), “as dificuldades dos alunos são detectadas após 

o processo de ensino-aprendizagem, que muitas vezes, ocorrem por testes”: 

 
as correções a serem feitas com o objetivo de melhorar o 
desempenho do aluno, e que concernem, logo tanto à ação de 
ensino do professor quanto à atividade de aprendizagem do aluno, 
são escolhidas em função da análise da situação, ou seja, ela pode 
atender como um mecanismo que integra e orienta os professores e 
as aprendizagens (HADJI, 2001, p. 21). 

 

As informações ainda podem trazer para o professor a possibilidade de 

comparar seus objetivos propostos e qual o nível de compreensão do aluno, ou seja, 

se ele atingiu o mínimo esperado, quais pontos necessitam de mais 

aprofundamento, tendo como foco a condução dos alunos para a aprendizagem, 

possibilitando ao professor melhor compreensão quanto aos limites e avanços 

constituintes das situações didáticas. Embora a prova seja vista por muitos como 

uma vilã, ela pode ser um instrumento regulador, desde que ela seja preparada com 

uma intencionalidade e permita a visualização das dificuldades para o estudo e 

nunca para punir ou classificar os alunos. 

As dificuldades podem ser conduzidas com atividades, revisão, reestruturação 

do processo e Sanmartí (2009, p.19) reafirma essa ideia que utilizar os erros é útil 

para regular a aprendizagem quando afirma que é importante compreender que 

“quando detectamos os erros que os alunos cometem, podemos propor-lhes tarefas 

complementares, revisar nossa forma de ajudá-los a compreender como e por que 

devem realizar determinadas tarefas”. 
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Destaca-se que diante desse processo de regulação, o papel do professor e 

do aluno torna-se fundamental, sendo que o professor terá que fazer articulações 

para que ocorra a regulação e o aluno poderá utilizar o instrumento como forma de 

verificação de como seus conhecimentos serão construídos, como está a realização 

das atividades que são propostas no dia a dia em sala de aula, a iniciativa em 

estudar e cumprir com as tarefas. Santiago (1998, p.20) afirma que esses 

procedimentos são como “um pensar e um agir articulados que andam de par com 

as intenções do trabalho na escola”. 

Portanto, faz-se necessário o diálogo, pois o professor irá ajudar o aluno a 

entender o motivo dos erros e o aluno por meio dos seus resultados poderá mostrar 

para o professor que talvez a metodologia utilizada não seja tão eficaz quanto 

poderia e que necessitaria ser modificada. Hadji (2001) reforça essa concepção 

afirmando que “esse trabalho representa uma ação sobre a ação, é ensinar de novo 

e de forma diferente, possibilitando meios para que o aluno compreenda os 

caminhos que percorreu, corrija suas falhas e atinja a aprendizagem de forma 

efetiva”. 

A prova pode ser um instrumento colaborativo no processo da regulação, 

desde que o educador consiga inserir em suas questões os questionamentos 

adequados que lhe servirão de parâmetro, por meio das respostas dos alunos, para 

a continuidade, como já visto, do processo ensino-aprendizagem: 

 
a avaliação em prol da aprendizagem pode ocorrer a partir do 
momento em que o professor planeja de forma consciente a prova, 
elabora perguntas-chave para obter informações em pontos 
estratégicos durante a jornada de aprendizagem das crianças e 
registra quaisquer respostas ou surpresas que acrescentem ao 
panorama da aprendizagem (VICKERY, 2016. p. 115). 

 

O professor pode considerar como irá atuar com as avaliações, mas deve ter 

o foco no desenvolvimento das aprendizagens, provocando o desafio que gera 

pensamentos e interações de qualidade, buscando a regulação da aprendizagem, 

ou seja, “a nota só terá sentido se não se perder de vista o que ela traduz: o grau de 

adequação de um comportamento cognitivo real a um comportamento cognitivo 

desejado” (HADJI, 2001, p. 49). 

O aluno deve ser capaz de detectar suas dificuldades, compreendê-las para 

que tenha condições de regular suas aprendizagens. No entanto, esse processo só 
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será possível quando o professor deixar de somente entregar as provas indicando 

as notas e passar a informar as dificuldades com ações de revisão. 

 

2.3.5 Traçando interfaces: formação inicial de professores e as avaliações 

 

Diante dos inúmeros questionamentos realizados por professores iniciantes, 

faz-se necessária a discussão de práticas avaliativas no processo de aprendizagem. 

Como descrito nos subtópicos anteriores, a avaliação da aprendizagem é vista da 

maneira como sempre se avaliou, sem uma nova perspectiva ou possibilidades de 

utilizá-las como instrumento e critérios não como um fim em si mesmo. 

Para o professor, iniciar as práticas pedagógicas em sala de aula torna-se 

tarefa muito complexa, pois verifica-se que o mesmo não possui elementos teóricos 

que embasam o ato de avaliar e apresentam dificuldades em entender qual o papel 

como professor diante da avaliação. Frente à falta de domínio na questão da 

avaliação, tal profissional apresenta dificuldades em detectar quais as necessidades 

de mudança nas avaliações e, diante desse cenário, sente-se inseguro. Portanto, o 

risco de o processo de avaliação ser repetido conforme o modelo que lhe foi 

apresentado e aplicado enquanto exercia a posição de aluno, é muito grande. 

Confirmando a importância do tema na formação inicial, a pesquisadora 

Berbel (2001, p. 6), afirma que “há a necessidade de coerência entre o que se 

ensina e o que se pratica na formação de futuros professores ou na formação 

continuada de pessoal que já atua no ensino”. 

Percebe-se que a dificuldade em relacionar a prática com a teoria está ligada 

à concepção adquirida do que é avaliar, de forma que esse conceito será 

reproduzido em sala de aula e o professor, por acreditar que o caminho percorrido 

está correto, não fará uma autoavaliação do processo, o que irá implicar em um 

modelo pedagógico de reprodução e, segundo Krahe (2009, p. 104): 

 
a construção da identidade profissional se dá no somatório do 
perfeito domínio dos conteúdos específicos da matéria na qual o 
licenciado irá se especializar e do preparo básico nas metodologias e 
técnicas pedagógicas. 

 

Muitas vezes, o professor ingressante encontra-se tão envolvido em outras 

tarefas, como as burocráticas que questões como as relacionadas à avaliação da 
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aprendizagem ficam em outro plano. Entretanto, Tardif afirma que os “professores 

constituem os seus saberes na interação com o outro, na convivência diária, na 

capacidade de dialogar e argumentar, na troca discursiva entre seres sociais” (2006. 

p. 197): 

 
Dessa forma, o conhecimento dos critérios utilizados e a análise dos 
resultados e dos instrumentos de avaliação e auto avaliação são 
imprescindíveis, pois favorecem a consciência do professor em 
formação sobre o seu processo de aprendizagem, condição para 
esse investimento. Assim, é possível conhecer e reconhecer seus 
próprios métodos de pensar, utilizados para aprender, 
desenvolvendo capacidade de autorregular a própria aprendizagem, 
descobrindo e planejando estratégias para diferentes situações. 
(CNE 009, 2001, p.34). 

 

Diante da constatação da ineficácia da formação inicial do professor, a escola 

tem a possibilidade de incluir um programa de formação continuada que pode 

desencadear em uma ligação entre a teoria e prática, oportunizando debates e 

discussões sobre temas que não são do domínio do professor iniciante, e entre eles 

destacamos a avaliação da aprendizagem, ao utilizar o instrumento prova. A 

pesquisadora Hoffman (2005, p. 71) confirma a importância da avaliação na 

formação, ao dizer que “é sabido que a atenção a essa área, em cursos de 

formação, é frequentemente, descuidada ou desarticulada da realidade do contexto 

educacional”. 

O tema apresentado aponta para uma reflexão sobre a importância da 

abordagem desde os primeiros anos de formação inicial, da postura do professor 

que ensina e forma esses novos educadores e do enfoque mais específico voltado 

para o ato de avaliar, utilizando o instrumento prova. 

Entende-se que a sala de aula será o momento da aprendizagem do 

professor frente às vivências, experiências, contato com os alunos, porém é 

prejudicial ao aluno, que os professores ingressantes concluam seus cursos de 

licenciatura sem sequer ouvir falar sobre avaliação da aprendizagem e continuem 

constituindo sua bagagem docente apenas com suas experiências avaliativas como 

aluno. 

O caminho será percorrido no dia a dia e a formação continuada irá promover 

o debate sobre o assunto proporcionando à escola o conhecimento do que o 

professor pensa em relação à avaliação. Somente com o feedback do professor e a 
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percepção de quem irá formar, a formação continuada poderá desencadear um 

processo de mudança no educador. 

Para Tardif (2006), os professores constituem os seus saberes na interação 

com o outro, na convivência diária, na capacidade de dialogar e argumentar, “na 

troca discursiva entre seres sociais.”; e, para esse processo, é importante 

discussões sobre o tema, debates, troca de experiências e diálogos constantes. Na 

troca de informações, o professor, poderá conceituar o assunto e desenvolvê-lo com 

mais propriedade conhecimento e intenção o ato de avaliar. 
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3 METODOLOGIA 

 

Com a finalidade de possibilitar mudanças práticas e conceituais no processo 

avaliativo dos professores ingressantes participantes dessa pesquisa, estabeleceu-

se como objetivo de estudo avaliar a compreensão desse grupo sobre avaliação 

formativa e os resultados da implementação de um programa de formação 

continuada em avaliação. Assim, a abordagem qualitativa revelou-se mais 

apropriada para o estudo, uma vez que esta: 

 
interpreta um conjunto de diferentes técnicas que visam a descrever 
e a decodificar os componentes de um sistema complexo de 
significados. Tendo por objetivo traduzir e expressar o sentido dos 
fenômenos do mundo social. (NEVES, 1996, p. 1). 

 

Por isso, ao participarem do programa de formação proposto, foi 

imprescindível o contato direto com a realidade: conversar com os professores, dar-

lhes voz, interpretar seus discursos e compreender os significados atribuídos por 

eles da avaliação que visa à aprendizagem. Nesse processo, levou-se em conta as 

particularidades individuais de cada participante e sua trajetória profissional inicial. 

As informações advindas como resultado das práticas no contexto de sala de aula 

foram analisadas deixando transparecer suas percepções e evoluções quanto à 

avaliação formativa. 

Nesse estudo, foi possível analisar as práticas avaliativas dos professores 

ingressantes, elementos facilitadores e dificultadores resultantes do processo. Como 

consequência, verificou-se a prova como instrumento avaliativo elaborado por esse 

grupo e foram oferecidos também subsídios por meio das oficinas que permitiram 

reflexões e regulações sobre os procedimentos avaliativos, tendo em vista a 

aprendizagem do aluno. 

Na abordagem qualitativa, há vários tipos de pesquisa e nesse estudo 

fizemos uso da investigação-ação que tem como objetivo analisar a realidade na 

área educacional e incitar a tomada de decisão para que ocorram mudanças e 

momentos de reflexão oportunizadas pelo mediador. Segundo Coutinho et al. 

(2009), a investigação-ação pode ser descrita como uma família de metodologias de 

investigação que incluem simultaneamente ação (ou mudança) e investigação (ou 

compreensão), com base em um processo cíclico ou em espiral, que alterna entre 
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ação e reflexão crítica, e em que nos ciclos posteriores são aperfeiçoados os 

métodos, os dados e a interpretação feita à luz da experiência (conhecimento) obtida 

no ciclo anterior. A investigação-ação possibilita o acompanhamento de diversas 

fases, um acompanhamento contínuo com o olhar para ação, observação e reflexão 

o que gera o reinicio a um novo ciclo com novas experiências que envolvem as 

experiências de ação reflexiva. 

A investigação-ação envolve mais de um movimento, com o objetivo de 

promover mudanças nas práticas para que resultados sejam alcançados. Esse 

processo se repete nessa metodologia por haver necessidade por parte do 

professor/investigador de explorar e analisar todo o conjunto de interações ocorridas 

durante o processo e proceder a reajustes na investigação do problema. 

A investigação-ação, como metodologia de pesquisa eleita para este estudo, 

possui características que corroboram para a finalidade da pesquisa em questão. 

Segundo Cohen e Manion (apud GONÇALVES, 2013) as características principais 

da pesquisa-ação são: participação e colaboração, prática invertida, cíclica, crítica e 

autoavaliativa. 

A característica participativa e colaborativa da investigação-ação refere-se ao 

envolvimento dos participantes no processo, incluindo o investigador que irá 

acompanhar os avanços. Todo elenco do processo educacional das turmas 

envolvidas nesse estudo participou do processo. O grupo de professores participou 

de oficinas pedagógicas com objetivo de realizar estudos e estabelecimento de 

diálogos e discussões sobre a avaliação da aprendizagem, mais especificamente a 

prova. A pesquisadora elaborou os questionários, fez intervenções durante as 

oficinas fazendo uso de estratégias reflexivas. 

A característica cíclica da investigação-ação é assim denominada por 

envolver um espiral de ciclos nos quais as descobertas iniciais geram possibilidades 

de mudança que são implementadas e avaliadas, dando início a um novo ciclo 

transformado. Cada ciclo envolve: planejamento, ação, observação (avaliação) e 

reflexão (teorização): 

 

A dinâmica cíclica de ação-reflexão, própria da investigação-ação, 
faz com que os resultados da reflexão sejam transformados em 
práxis e esta, por sua vez, dê origem a novos objetos de reflexão que 
integram, não apenas a informação recolhida, mas também o 
sistema apreciativo do professor em formação. É neste vaivém 
contínuo entre ação e reflexão que reside o potencial da 
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investigação-ação enquanto estratégia de formação reflexiva, pois o 
professor regula continuamente a sua ação, recolhendo e analisando 
informação que vai usar no processo de tomada de decisões e de 
intervenção pedagógica. (SANCHES, 2005, p. 129). 

 

De acordo com Coutinho et al. (2009), a investigação-ação caracteriza-se 

assim por um conjunto de fases na forma de espiral. A figura a seguir apresenta este 

conjunto de procedimentos que em movimentos circulares dão sempre início a 

novas experiências de ação-reflexão-ação. 

 

Figura 1 – Espiral de ciclos da investigação-ação (COUTINHO et al., 2009, p. 366) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Coutinho et al. (2009, p. 366) 

 

Nesse estudo, as Oficinas Pedagógicas foram criadas com a finalidade de 

proporcionar um locus favorável para aprofundamento teórico/prático, por meio de 

planejamentos, ações, observações e reflexões. Para cada professor foi 

oportunizada a elaboração das suas provas a partir de uma proposta de avaliação 

formativa (planejamento), apresentação da prova para seus pares, colegas 

ingressantes participantes das oficinas (ação), o material era analisado (observação) 

e eram realizadas observações sobre os pontos positivos, bem como aqueles que 

necessitavam de mudanças. Esse processo era mediado pela pesquisadora. Em 

cada Oficina Pedagógica, os professores avançavam em seus conhecimentos e nos 

diferentes desafios que surgiam no percurso. O processo de elaboração de cada 
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prova era um ciclo, uma vez que a tarefa subsequente deveria ser realizada, 

iniciava-se em um plano mais completo. 

Outra característica importante da investigação-ação é a crítica. Esta, 

caracteriza-se pelo envolvimento de seus participantes, não apenas na procura de 

resultados práticos, reais e possíveis, mas, eles mesmos atuam como agentes de 

mudança, sendo também transformados no processo.  

A característica autoavaliativa da investigação-ação, é assim denominada por 

avaliar constantemente as ações que geram mudanças, com a finalidade de produzir 

e regular novos conhecimentos e esse processo era realizado ao final de cada 

Oficina Pedagógica. 

Por fim, optou-se pela investigação-ação, seguindo os quatro passos para a 

concretização de seu processo, a saber: diagnosticar o problema; construir um plano 

de ação; propor um plano de ação; e refletir, interpretar e integrar os resultados. 

 

3.1 Procedimentos éticos 

 

Para fins de realização do estudo, solicitou-se do Diretor Geral de uma rede 

particular de ensino no Estado de São Paulo, autorização para realização dessa 

pesquisa. A proposta foi autorizada e a pesquisadora comprometeu-se em 

assegurar a privacidade dos participantes, não utilizando as informações coletadas 

em prejuízo dessas pessoas e/ou da instituição, respeitando, desse modo, as 

Diretrizes Éticas da Pesquisa envolvendo seres humanos, nos termos estabelecidos 

na Resolução CNS n.º 510/2016 (Anexo A).  

Sequencialmente, a pesquisa foi submetida à apreciação do Comitê de Ética 

em Pesquisa do Centro Universitário de São Paulo. A aprovação foi conferida pelo 

Parecer n.º 2.432.014 (Anexo B).  

Por meio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), documento 

de autorização para utilização das respostas, os participantes comprometeram-se 

com a pesquisa, podendo, todavia, se recusar a participar ou retirar o seu 

consentimento em qualquer fase da pesquisa. Esse documento foi desenvolvido 

com base na resolução 196/96, sendo assegurado aos participantes o sigilo e a 

privacidade quanto à sua identificação. Foram desenvolvidos dois TCLE, sendo um 

para professores e outro para alunos, respeitando as características de cada grupo 

participante da pesquisa (Apêndice A). 
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3.2 Participantes 

 

Participaram deste estudo 10 professores do Ensino Fundamental II, que 

trabalham em diferentes unidades escolares de uma rede de ensino confessional, na 

cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, no período matutino e vespertino, no 

ano letivo de 2017/2018. 

A escolha dos participantes teve como critério os professores ingressantes na 

docência de 0 a 5 anos de experiência, pautado na classificação de Tardif (2014) 

que esclarece que esses primeiros anos são fundamentais para a solidificação do 

professor. 

 

Quadro 5 – Caracterização dos professores participantes 

Prof. Colégio Gênero 
Faixa 

Etária 

Formação Superior 

(curso, tempo de curso, 

instituição) 

Tempo de 

Atuação no 

magistério 

PF1 C1  F 30 a 39 Geografia| 2 anos | UNISA 3 meses 

PF2 C1 M 20 a 29 

Tecnologia em comercio 

exterior| 2015| FATEC 

Barueri 

3 meses 

PF3 C3 F 20 a 29 
Bacharel em teologia | 2016| 

UNASP-EC 
3 Meses 

PF4 C4 M 30 a 39 
Bacharel em Física | 2009 | 

USP 
1 ano 

PF5 C1 F 30 a 39 
Letras Português / Francês | 

2009|USP 
8 meses 

PF6 C5 F 30 a 39 Geografia | 2016| UNIFRAM 2 meses 

PF7 C4 F 30 a 39 Geografia | 2016| UNIESP 3 Meses 

PF8 C5 M 40 a 49 Geografia |2012 |UNIESP 3 anos 

PF9 C6 M 20 a 29 História | 2016 | MEU 2 anos 

PF10 C6 M 20 a 29 

Teologia no UNASP - 2014 | 

História na Faculdade do 

Brasil – 2017 

1 ano e 4 meses 

Fonte: Base de dados da pesquisa 
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3.3 Local da pesquisa 

 

A instituição de ensino em que ocorreu a pesquisa administra uma rede de 15 

escolas, destas, 6 participaram do estudo que aconteceu na sede administrativa, 

localizada no bairro do Brooklin, na cidade de São Paulo, SP. A Figura 2 representa 

a amostra desse estudo. 

 

Figura 2 – Mapa da localização dos colégios que trabalham os professores participantes 
deste estudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fonte: Idealização da pesquisadora 

 

3.4 Instrumentos de coleta de dados 

 

3.4.1 Questionários para professores – dados de identificação e diagnóstico 

 

O questionário de identificação e diagnóstico (Apêndice B) foi realizado com o 

grupo de professores com o objetivo de identificar as características dos professores 

e conhecer sobre o trabalho avaliativo do grupo. Ele foi composto por duas partes, a 

saber: (a) Identificação dos participantes como: idade, formação acadêmica, tempo 

de experiência profissional; e (b) questões abertas e objetivas para indicação de 

instrumentos utilizados para avaliar as aprendizagens dos alunos. 
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3.4.2 Questionário de avaliação: oficinas pedagógicas 

 

Para melhor organização e desenvolvimento do trabalho, as Oficinas 

Pedagógicas foram divididas em duas, porém interdependentes: Oficinas Teóricas, 

com o tempo destinado ao estudo do que é avaliação formativa e da prova como 

instrumento de avaliação formativa. Oficinas de Planejamento, em que a prioridade 

desse tempo foi a elaboração de provas, planejamento de suas aplicações, 

correções e regulação do processo avaliativo. Após cada oficina teórica ou de 

planejamento (formação continuada), os professores respondiam a um questionário 

de avaliação (Apêndice C) com quatro questões abertas, cujo objetivo de refletir 

sobre o tema abordado e suas implicações na prática educativa. Os questionários 

eram lidos e tabulados, sempre após cada oficina, para que as oficinas 

subsequentes pudessem retomar às necessidades e sugestões ali apontadas. 

 

3.4.3 Questionário de validade social 

 

Após a conclusão da pesquisa, os professores tiveram oportunidade de fazer 

uma análise dos avanços e dos conhecimentos adquiridos na elaboração das 

provas, processo de correção e de regulação como instrumento formativo. O 

questionário de validade social (Apêndice D) era composto por 3 questões com 

subitens, assim formuladas: 

1.ª parte: 03 questões abertas referente à utilização da grelha de correção. 

2.ª parte: 04 questões abertas referentes à utilização da ficha de elaboração 

da prova. 

3.ª parte: 06 questões abertas referentes à elaboração das provas como 

instrumento formativo. 

 

3.4.4 Ficha para análise documental  

 

Duas vezes por semestre, durante quatro bimestres, foram aplicadas provas 

pelos professores em suas respectivas turmas e disciplinas objetivando a evolução 

dos professores na elaboração das provas. 
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A análise das provas foi realizada por meio de uma ficha “Elaboração de 

Provas” (Apêndice E), que conduzia por meio de alguns itens os aspectos que 

deveriam ser inseridos nas questões. Composição da ficha: 

1.ª etapa: Orientação quanto aos itens gerais da prova, que devem ser 

analisados e planejados pelo professor. No momento da elaboração, o professor 

pode utilizar o material como apoio. 

2.ª etapa: Orientações referentes à elaboração de questões objetivas e 

algumas regras para que a questão contenha informações completas. 

3.ª etapa: Descreve o nível cognitivo apresentados nas questões 

dissertativas, a fim de contemplar os saberes dos alunos. 

 

3.4.5 Questionário de autoavaliação de cada oficina teórica 

 

Após cada oficina de formação, os professores responderam a um 

questionário de autoavaliação de quatro questões abertas que abordava os temas: 

aprendizagem significativa; concepção e práticas da avaliação; avaliação de 

conteúdos/provas escritas/mapa conceitual; técnicas de avaliação formativa; guia de 

elaboração de itens com o objetivo de refletir sobre o tema abordado e suas 

implicações na prática educativa. 

 

3.5 Desenho da pesquisa  

 

Para a execução da proposta de pesquisa, seguimos as seguintes fases: 

▪ Formulação – envolvemos o estudo do tema, planejamento da pesquisa, 

estudo e aprofundamento teórico, elaboração de cronograma e definição dos 

métodos adotados. 

▪ Execução – nesta fase, foi definindo os instrumentos para coleta de dados, 

bem como o conhecimento da amostra e aplicação da metodologia escolhida. 

▪ Análise – nesta fase, realizamos a análise e interpretação dos resultados, 

com base nas perspectivas teóricas que fundamentaram o estudo, comparando-os 

com os resultados coletados levando à conclusão da pesquisa. 

O quadro abaixo representa uma visão geral da pesquisadora quanto a 

pesquisa em questão: 
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Quadro 6 – Representação do desenho da pesquisa 
FASE I 

FORMULAÇÃO 

FASE II 

EXECUÇÃO 

FASE III 

ANALÍSTICA 

Tema 

 

Questões da 

pesquisa 

 

Aprofundamento 

 

Enquadramento 

 

Métodos 

Aquisição e elaboração dos 

instrumentos 

 

 

Coleta de dados 

 

 

 

Tratamento dos dados 

Análise dos dados 

 

 

Interpretação dos 

Resultados 

 

 

 

Identificação das 

limitações 

- Perspectivas 

teóricas dos 

resultados 

- Perspectivas 

gerenciais, 

descrição das 

análise e discursos 

- Conclusão da 

dissertação  

 

Fonte: Elaboração das autoras 

 

Essas fases foram organizadas em cinco momentos para implementação da 

proposta de pesquisa. São eles: 

 

3.5.1 Primeiro momento  

 

 

 

 

Fonte: Elaboração das autoras 

 

▪ Definição dos professores participantes, aqueles que ingressaram no 

período de 0 a 5 anos. 

▪ Aplicação de questionário para professores visando conhecer sua 

formação, experiência e metodologias adotadas em sua prática 

pedagógica (pré-teste). 

▪ Coleta de provas no 2º bimestre (2017). 

▪ Realização de oficinas para os professores de fundamentação 

teórica/prática, sobre avaliação formativa. 

▪ Realização de oficinas de planejamento dos instrumentos avaliativos 

com os professores contendo a base teórica e prática referente ao 

processo avaliativo para os bimestres posteriores. 
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3.5.2 Segundo momento  

 

 
Fonte: Elaboração das autoras 

 

Para os professores participantes da pesquisa, foram oferecidas oficinas 

sobre temas relacionados à formação continuada, com base teórica e prática, e o 

desenvolvimento instrumentos avaliativos, com destaque nas provas. 

Após a aplicação do questionário de identificação, iniciou-se a sequência de 

oficinas com embasamento teórico, conforme Quadro 7, e simultaneamente a 

análise documental inicial do que os professores já tinham aplicado como 

instrumentos avaliativos. 

Ao final de cada bimestre, recolheu-se uma amostra das provas que foram 

aplicadas pelos professores, para análise do instrumento. 
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Quadro 7 – Apresentação das sessões teóricas e práticas 

Módulos Tema Palestrante 

Módulo I Aprendizagem Significativa Dr.ª Betania Jacob Stange Lopes 

Módulo II Concepção e Práticas da Avaliação Dr.ª Nádia Aparecida de Souza 

Módulo III 
Avaliação de Conteúdos Provas 

Escritas/Mapa Conceitual 
Dr.ª Betania Jacob Stange Lopes 

Módulo IV Técnicas de Avaliação Formativa Dr.ª Luciane Hees 

Módulo V Guia de Elaboração de Itens Prova Valdirene Dias 

Fonte: Elaboração das autoras 

 

3.5.3 Terceiro momento  

 

 

Fonte: Elaboração das autoras 
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1.ª Etapa 

 

Os professores compartilharam as avaliações que haviam sido elaboradas por 

eles e, junto à pesquisadora realizaram a análise das questões. Para esse momento, 

foi utilizado como recurso, a Ficha de Análise das Provas.  

Na sequência das atividades, aconteciam os momentos de reflexões, nos 

quais os professores apontavam fragilidades nas questões, como enunciado 

inadequado, falta de contextualização e de planejamento em relação ao conteúdo 

ministrado.  

A reflexão do grupo levou a uma ação, momento em que as questões eram 

reestruturadas, objetivando contemplar os saberes dos alunos, com base nos 

conteúdos específicos de cada disciplina.  

 

2.ª Etapa 

 

No momento da oficina, os professores, com as provas elaboradas, 

analisavam as questões, na companhia e auxílio da pesquisadora e, durante as 

análises, surgiam as reflexões e apontamentos referentes às deficiências 

encontradas nas questões. Esses apontamentos eram realizados em pares, onde 

eles projetavam as questões para que todo o grupo tivesse a oportunidade de 

participar com sugestões. 

A ficha de análise das questões foi entregue como material de apoio, pois a 

mesma já havia sido trabalhada na oficina anterior e então os professores 

reelaboravam as questões já analisadas e poderiam reaplicar para os alunos. 

Na sequência, foi entregue ao grupo a grelha de correções. A princípio, a 

orientação foi para que, após a aplicação da prova, nas respectivas unidades 

escolares, eles utilizassem a grelha, no momento da correção da prova, e ela seria 

um instrumento que apontaria a quantidade de acertos e erros em cada questão da 

prova. 
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3.ª Etapa 

 

Nessa etapa, os procedimentos tinham a intensão de possibilitar a interação e 

a troca entre os pares, promovendo uma reflexão referente às questões da prova, 

que eles haviam elaborado. Em cada oficina, os professores trabalhavam com as 

provas e reelaboravam as questões que analisavam com deficiência de informações. 

O grupo refletiu sobre o uso da grelha como apontamento dos acertos e erros 

e foi entregue uma nova versão da grelha, possibilitando o planejamento no 

momento em que o professor elaborar as questões da prova, permitindo que os 

resultados promovam a regulação da aprendizagem. 

As provas que foram reelaboradas eram instrumentos a serem aplicados 

novamente. 

 

3.5.4 Quarto momento  

 
Fonte: Elaboração das autoras 

 

Após a realização do projeto, ainda em período letivo, foi aplicado um 

questionário aos professores para constatação de sua experiência, expectativas e 

considerações sobre o programa. Esse questionário recebeu o título de Questionário 

de Validade Social. 

 

3.5.5 Quinto momento  

 

Fonte: Elaboração das autoras 
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Foi analisado e, sequencialmente, realizado um estudo dos dados que 

resultaram das autoavaliações, das provas que foram elaboradas pelos professores 

e das questões referentes à validade social. 

 

3.6 Elaboração das atividades 

 

As oficinas foram elaboradas pela pesquisadora, com a participação de 

profissionais com conhecimento nos assuntos que foram abordados, com o objetivo 

de aprofundar os conhecimentos numa perspectiva de ação-reflexão-ação. 

 

3.7 Análise e interpretação dos dados 

 

Para a verificação do desempenho e acompanhamento de todo processo de 

trabalho com os professores pesquisados, os dados coletados foram analisados e 

interpretados à luz do referencial teórico utilizado nesse estudo. Os resultados dos 

questionários e o registro da pesquisadora foram tabulados a apresentados em 

forma de gráficos e tabelas. 

 

3.8 Análise dos dados qualitativos  

 

Para a análise dos dados dos questionários de identificação e diagnóstico, 

aplicado para os professores, foi utilizado o programa webQDA, que é um software 

de apoio à análise de dados qualitativos, direcionado a investigadores, em diversos 

contextos, que necessitem de analisar dados qualitativos, individual ou 

colaborativamente, de forma síncrona ou assíncrona. 

Os resultados foram computados e a partir dos dados, gerados gráficos que 

apontam a porcentagem segundo o número de participantes. 

Como forma de organização das análises tanto para as provas como para os 

resultados, para preservar a identidade, cada participante recebeu um código e foi 

identificado pela letra P, (Professor), gerando então as siglas Pr1 ao Pr10, que 

corresponde aos 10 professores. As respostas foram transcritas na íntegra para o 

programa o que gerou como resultado o perfil de cada professor participante do 

programa. 
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Para análise das provas, devido ao número de turmas de cada professor, foi 

adotada como critério, a escolha de uma série comum para todos os participantes, 

7º ano, as provas do 2º bimestre de 2017, 3º bimestre de 2017, 4º bimestre de 2017 

e 1º bimestre de 2018. Foram coletadas as provas das disciplinas correspondentes à 

área de atuação do professor. Para a análise das questões objetivas e dissertativas, 

foi estabelecido, em comum acordo com os professores, o critério de 03 questões 

objetivas e 07 questões dissertativas.  

Para análise dos questionários avaliativos e de validade social foi realizada a 

análise de conteúdo segundo Bardin (2011), técnica que consiste em analisar as 

respostas abertas de questionários para classificá-las em temas ou categorias e 

estas ajudam na compreensão do que está por trás dos discursos.  

Nos últimos anos, principalmente na área educacional percebe-se crescente 

número de publicações anuais que fazem uso da técnica. Todavia, Bardin (1977) 

ressalta a necessidade do rigor na utilização da análise do conteúdo que transita 

entre dois polos essenciais: o rigor da objetividade e a fertilidade da subjetividade. O 

que exige dedicação, paciência e tempo do pesquisador. 

A análise dos conteúdos é realizada em três fases: 1) pré-análise, 2) 

exploração do material e 3) tratamento dos resultados, inferência e interpretação. 

A pré-análise tem como objetivo sistematizar inicialmente as ideias fazendo 

uso do referencial teórico e estabelecer os indicadores que serão utilizados para 

interpretação dos dados coletados. Para realizar essa etapa faz-se necessária uma 

leitura geral do material que será analisado para organizá-lo. 

A segunda fase, constitui-se na exploração do material que consiste na 

construção das operações de codificação, classificando e agregando as informações 

em categorias simbólicas ou temáticas que serão recortadas e utilizadas em 

unidades de registro (palavras, frases, parágrafos), agrupadas tematicamente em 

categorias iniciais, intermediárias e finais, para posteriormente realizar as 

inferências. 

A terceira fase é a do tratamento dos resultados, inferência e interpretação. 

Eles têm como finalidade perceber os conteúdos contidos nos dados coletados. 

Após essa sequência realiza-se uma análise comparativa por meio da aproximação 

das diversas categorias existentes em cada análise, destacando os aspectos 

considerados semelhantes e os que foram concebidos como diferentes. Essas 
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etapas foram rigorosamente seguidas na análise dos conteúdos contidos nos dados 

dos questionários. 
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PARTICIPANTES 

Professores ingressante no 

Ensino Fundamental II 

- Oficinas teóricas 

- Oficinas práticas  

- Instrumentos utilizados 

- Instrumentos x 
Aprendizagem 

ETAPA 2 

Prova: Análise 
das questões 

ETAPA 1 

Práticas 
avaliativas: o olhar 
do professor 
ingressante na 
docência  

ETAPA 3 

 Análise dos 
resultados 

ETAPA 4 

Percepções: 
prova enquanto 
instrumento 
avaliativo 

- Grelha de correção 

  

- Oficinas Teóricas e 
práticas 

- Validação Social  

4 RESULTADOS E ANÁLISES 

 

Os resultados dessa pesquisa serão apresentados em cinco etapas, 

conforme apresentados na Figura 2. Na Etapa 1, foram expostas as práticas 

avaliativas iniciais dos professores ingressantes participantes do estudo; na Etapa 2, 

refere-se às percepções docentes quanto às oficinas de formação continuada e suas 

aprendizagens; a Etapa 3, discorre sobre as provas aplicadas pelos professores 

participantes entre os anos de 2017 e 2018; enquanto que a Etapa 4 se refere à 

regulação do processo de aprendizagem dos alunos pelos professores participantes; 

e, finalmente, na Etapa 5 foi feita uma comparação entre a percepção inicial e final 

dos docentes participantes do estudo. Esses resultados demonstraram se houve 

alteração no repertório dos professores quanto ao processo avaliativo que visa à 

aprendizagem dos alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração das autoras 
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4.1 Práticas avaliativas: ações do professor ingressante na docência  

 

A prática de avaliação da aprendizagem realizada no contexto de sala de aula 

deve subsidiar o trabalho docente visando à aprendizagem dos alunos. Entretanto, 

os instrumentos utilizados nesse processo de coleta de informações com a 

finalidade de diagnosticar o processo de aprendizagem dos estudantes, na maioria 

das vezes, têm como objetivo principal medir a quantidade de conteúdos 

aprendidos, em vez de proporcionar informações para o aprimoramento da 

aprendizagem. Essa prática é desafiadora para muitos professores, incluindo os 

ingressantes. 

Com o objetivo de conhecer o perfil dos participantes desse estudo, e suas 

propostas avaliativas, foi aplicado um questionário, a fim de verificar as experiências 

vivenciadas inicialmente por esse grupo no cotidiano escolar. Observou-se também 

instrumentos avaliativos por eles utilizados na verificação da aprendizagem de seus 

alunos e quais apresentavam maior contribuições no processo de aprendizagem. 

Foi considerado como professor ingressante aquele com experiência de 

trabalho de até cinco anos, assim como afirma Tardif (2014). A etapa inicial do 

profissional docente é um fenômeno complexo marcado pelo enfrentamento de 

diversas situações no contexto escolar que poderão determinar a relação que ele irá 

estabelecer com o ensino e a aprendizagem. Entre as diferentes situações por ele 

vivenciadas, encontra-se a avaliação da aprendizagem. 

Diante do contexto apresentado, foi analisado se o tempo de trabalho 

influencia no tipo de instrumento avaliativo que os professores escolhem na sua 

atuação escolar. No Gráfico 1, foram expostas as respostas dos professores 

ingressantes. 
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Gráfico 1 – Instrumentos Avaliativos utilizados pelos professores ingressantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Ao analisar o Gráfico 1, quanto aos instrumentos mais utilizados pelos 

professores, verificou-se que aqueles profissionais ingressantes com menos tempo 

de trabalho, entre 0 e 1 anos, apontaram os trabalhos em grupos, como instrumento 

avaliativo mais utilizado (100%). Sequencialmente, 86% desses professores 

indicaram as atividades realizadas em sala de aula, as tarefas de casa e as provas 

dissertativas e objetivas. Desse grupo ainda, 71% apontaram trabalhos individuais e 

em uma porcentagem menor a observação (29%), os debates e os relatórios (14%). 

Quanto à indicação de instrumentos utilizados pelos professores com 

exercício profissional entre 1 e 2 anos, houve uma escolha de 100% nos 

instrumentos: debate, atividades/tarefa, trabalhos em grupo, observação, seminário, 

provas objetivas e dissertativas. Sequencialmente com 50%, vem a opção de 

debate. As demais opções não foram por eles indicadas. A escolha dos instrumentos 

dos professores ingressantes entre 3 a 5 anos, destacou-se debate, atividades e 

tarefas, trabalhos em grupo, observação, seminário, provas objetivas e descritivas 

(100%). As demais opções não foram por eles indicadas.  

As escolhas entre os dois últimos grupos foram muito semelhantes. A 

quantidade quase integral do uso de instrumentos avaliativos utilizados por esses 

profissionais com o mesmo período de trabalho, talvez se deva ao fato de terem 

vivenciado um ano de trabalho, terem recebido orientações da coordenação da 
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unidade escolar que pertencem e pelo sistema de avaliação da instituição que exige 

no plano de ensino variabilidade no uso de instrumentos avaliativos. Outro elemento 

a se considerar é que no início do período letivo, o planejamento é coletivo com toda 

a rede e esses professores, quem sabe, dialogaram com seus pares. 

Analisando a escolha dos três grupos, verifica-se que os instrumentos mais 

indicados (100%), não por ordem de preferência, são: atividades/tarefas, trabalho 

em grupo, provas objetivas e dissertativas; instrumentos de uso mais comum nas 

escolas. Esses instrumentos trabalhados em um formato mais tradicional exigem 

menos tempo tanto para o preparo, como para a aplicação em sala de aula. 

Vianna (1989) ratifica essa ideia ao esclarecer que em um processo avaliativo 

o foco não deveria ser os instrumentos, mas uso que se faz deles. Todavia, pelas 

dificuldades cotidianas encontradas pelos professores em sala de aula, o professor 

faz uso de instrumentos que o auxiliem em sua rotina, uma vez que, o tempo 

extraclasse disponível para ele é pouco e a quantidade de aulas é muita. Esse fator 

contribui para que na maioria das vezes os instrumentos sejam elaborados com 

pressa e sob pressão dos coordenadores que, por sua vez, são cobrados tanto pela 

instituição que trabalham como pelos pais. 

O seminário foi escolhido apenas pelo grupo de 3 a 5 anos (100%). O 

instrumento menos utilizado foi o relatório, apontado pelos professores entre 0 a 

1ano (14%). Tanto para o seminário quanto para o relatório, há uma necessidade de 

tempo para sua organização pelo professor e pelos alunos, bem como tempo em 

sala de aula, o que compromete o cumprimento de extensos currículos a serem 

cumpridos. 

Segundo Souza (2011), um instrumento avaliativo somente irá apontar o 

processo da aprendizagem dos estudantes se este estiver vinculado ao plano de 

ensino, com objetivos claros, critérios bem definidos e que possibilitem realmente o 

acompanhamento do processo pelo professor. 

O Gráfico 2 apresenta os instrumentos avaliativos que mais contribuíram para 

o processo de aprendizagem dos alunos. 
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Gráfico 2 – Instrumento avaliativo que mais contribuíram para o processo de aprendizagem 
dos alunos 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Ao analisar o Gráfico 2, sobre os instrumentos que mais contribuem para a 

aprendizagem do aluno, verificou-se que aqueles profissionais ingressantes com 

menos tempo de trabalho, entre 0 e 1 ano, apontaram as provas como instrumento 

avaliativo que mais contribuiu para a aprendizagem de seus alunos (71%). Como 

segunda opção, esse grupo de professores indicou as atividades realizadas em sala 

de aula e as produções (57%). Sequencialmente, os seminários foram indicados 

com 29% e, uma porcentagem menor, os debates e os relatórios (14%). 

Ainda indicando os instrumentos que trazem maior aprendizagem, entre os 

professores com exercício profissional entre 1 e 2 anos, houve uma escolha de 

100% nos instrumentos: debate, atividades realizadas em sala de aula, tarefas de 

casa, produções, provas objetivas, dissertativas e apenas 50% indicaram a opção de 

seminário. Já os professores com 3 a 5 anos de trabalho, indicaram o debate, 

atividades e tarefas, seminário, provas objetivas e descritivas (100%). Para esse 

grupo não houve indicação para o instrumento produções. 

Analisando de forma geral o quadro, observou-se que a prova foi eleita como 

o instrumento que traz maior aprendizado para os alunos. Há uma valorização nesse 

tipo de instrumento que “se vê com frequência uma identificação redutora do termo 

avaliação ao conceito de prova" (LUDKE, 1995). 
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Camargo (1997) fala sobre a prova como instrumento utilizado no contexto 

escolar utilizado para controle. Ela ganha importância nas escolas pela facilidade de 

justificar rendimentos dos alunos, colocando-a como objetivo principal da vida 

escolar.  

Ao se analisar o uso da prova na prática cotidiana de sala de aula, percebe-se 

falhas no seu uso tais como: semana de prova, escolha aleatória das questões cujos 

conteúdos nem sempre estão em harmonia com o conteúdo e a forma que eles são 

trabalhados em sala de aula. Faz-se uso de provas que geralmente não permitem 

que aluno e professor acompanhem o desenvolvimento das aprendizagens, 

desviando assim o foco da aprendizagem para a reprodução do conteúdo. 

Todavia, não cabe a priori apenas criticar a prova, uma vez que o instrumento 

avaliativo não termina em sua aplicabilidade. O uso que se faz dos dados coletados 

pelo instrumento no processo avaliativo que é o diferencial. Como instrumento de 

uma avaliação formativa, ela pode fornecer informações que permitem discussões 

de questões significativas do processo para a aprendizagem de todos os envolvidos. 

A prova como instrumento avaliativo que vise à negociação entre professores, 

alunos e alunos/alunos, visando o processo de regulação: 

 
não pode ser reduzida a processo de medida não pode ser vista 
separada da própria aprendizagem não pode ser reduzida a uma 
técnica sem atores. As dificuldades do aluno devem ser elementos 
chave de informação as práticas de avaliação devem assistir as 
aprendizagens (LIMA FILHO; TROMPIERI FILHO, 2014, p. 14). 

 

Ao analisar e questionar alguns pontos sobre a prova como instrumento 

avaliativo, não significa que seja necessário acabar com ela, mas faz-se necessário 

ressignificá-la a partir de uma nova perspectiva pedagógica (Moretto, 2001). 

 

4.2 Análise das elaborações das provas  

 

Por muito tempo, a prova tem sido vista como um instrumento, cujo objetivo é 

examinar e excluir o aluno, ou seja, ela verifica e consequentemente atribui uma 

nota, a qual passa a ser inquestionável. Com o passar do tempo, os sentidos 

conferidos à avaliação vêm mudando e o pesquisador Firme (1994, p. 57-61) afirma 

que “a avaliação vem atravessando pelo menos quatro gerações, que caracterizam 



73 
 

seus objetivos: mensurar, descrever, julgar e negociar, que configuram diferentes 

papéis ao professor e ao aluno”. 

O Quadro 8 apresenta uma síntese desses momentos, vivenciados nas 

quatro gerações: 

Quadro 8 – Síntese do processo avaliativo em função dos objetivos 
Objetivos da 
avaliação 

Objeto Sujeito avaliado Referencial Informe 

Mensuração 
Descritiva 
Julgamento 

Resultados Aluno Conceitos com 
ênfase para os 
fatos 

Quantitativo 

Negociação Processos Aluno e 
professor 

Conceitos 
Procedimentos 
Atitudes 

Quantitativo e 
qualitativo 
(descritivo/interpretativo) 

Fonte: Firme (1994) 

 

Nesse contexto, existe um caminho a ser percorrido até que a prova se 

caracterize como um instrumento formativo. O professor é o ator principal nesse 

percurso, pois ao compreender o processo, ele infere no instrumento prova 

elementos a fim de torná-la capaz de mapear as dificuldades, as necessidades, 

verificar os objetivos propostos e os que não foram atingidos. Diante dessas 

informações, o professor tem condições de planejar as intervenções necessárias, 

possibilitando a regulação do ensino-aprendizagem. 

A prova, como instrumento formativo, deve se caracterizar pela riqueza de 

informações em cada questão e diversos elementos devem ser considerados no 

momento da elaboração, o que envolve muito cuidado com as questões gerais, tanto 

nas questões dissertativas como nas questões objetivas. A prova deve conter 

elementos que possibilitem a informação e a verificação do momento ou a fase em 

que o aluno se encontra, na relação de ensino-aprendizagem. Nesse sentido, ela 

deixa de ser excludente e classificatória e passa a ser um instrumento mediador do 

saber, possibilitando ao professor a oportunidade de uma autoavaliação em suas 

práticas de ensino. Gadotti (1990, p. 205) diz que a “avaliação é essencial à 

educação, inerente e indissociável enquanto concebida como problematização, 

questionamento, reflexão, sobre a ação”. 

As análises das provas foram realizadas, a fim de verificar as possíveis 

dificuldades do professor ingressante, a partir do momento em que ele, após 

estruturar e planejar os objetivos, têm que elaborar as provas dentro de um processo 
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formativo, levando em consideração alguns elementos que necessariamente 

precisam ser observados, tais como: 

➢ A escolha de questões que envolvem dimensões cognitivas diferenciadas e 

algumas mais complexas;  

➢ Questões que explorem a síntese de informações e análises; 

➢ Que exijam um nível intermediário, explorando dimensões de aplicação e 

diálogo; 

➢ Análise de conhecimentos, baseadas naturalmente em um nível que o aluno 

conheça e compreenda um determinado assunto para aplicar os 

conhecimentos e analisar situações para soluções de problemas; 

➢ Questões de nível inferior, onde o aluno utilize o esforço cognitivo, seja 

aquele de recordar fatos, termos e princípios na forma em que foram 

aprendidos. 

Portanto, para um entendimento claro referente aos novos conceitos que os 

professores estavam adquirindo em relação a elaboração das provas, com uma 

proposta formativa, foi solicitado pela pesquisadora, que a cada bimestre eles 

trouxessem uma prova, para ser avaliada individualmente e em alguns momentos 

em grupo. 

Os resultados das análises das provas serão apresentados em três etapas, 

conforme Quadro 9, que identificam cada elementos e os critérios adotados para a 

análise. Os elementos estão identificados no Quadro 11, que apresenta a 

abreviatura de cada item analisado nas provas.  

 

Quadro 9 – Elementos a serem observados na análise das provas dos professores 
ingressantes 

 

 

 

  

 

Fonte: Elaboração das autoras 

 

Na etapa 1, Foram analisados os possíveis crescimento dos professores, em 

relação a elaboração de questões gerais, as quais contemplam: Identificação da 
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prova: incluem elementos referentes as instruções claras como: cabeçalho, que é 

composto pelos dados dos alunos (nome completo e turma); conteúdos que serão 

avaliados e, portanto, devem ser informados na prova; a pontuação que será 

atribuída para cada questão.  

A etapa 2, foi composta de elementos que possibilitaram analisar as questões 

dissertativas, norteadas por uma análise de como o conhecimento e a aplicação da 

Taxonomia de Bloom, podem colaborar na elaboração de provas, como instrumento 

que aproxima a avaliação de uma prática de investigação direcionando para 

aprendizagem. Foram definidas seis principais categorias do domínio cognitivo: 

conhecimento, compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação. O quadro a 

seguir apresenta uma síntese de cada um dos saberes analisados nas questões 

avaliativas, elaboradas pelos professores. Durante as análises das questões 

dissertativas, será apresentado o Quadro 10 com a definição e verbos para cada 

domínio cognitivo. 

 

Quadro 10 – Domínio do processo cognitivo na Taxonomia revisada de Bloom 
I. Conhecimento: Relacionado a reconhecer e reproduzir ideias e conteúdo. Reconhecer requer 
distinguir e selecionar uma determinada informação e reproduzir ou recordar está mais relacionado 
à busca por uma informação relevante memorizada. 
 

II. Compreensão: Relacionado a estabelecer uma conexão entre o novo e o conhecimento 
previamente adquirido. A informação é entendida quando o aprendiz consegue reproduzi-la com 
suas “próprias palavras”. 
 

III. Aplicação: Relacionado a executar ou usar um procedimento numa situação específica e pode 
também abordar a aplicação de um conhecimento numa situação nova. 
 

IV. Análise: Relacionado a dividir a informação em partes relevantes e irrelevantes, importantes e 
menos importantes e entender a inter-relação existente entre as partes. 
 

V. Síntese: Relacionado a realizar julgamentos baseados em critérios e padrões qualitativos e 
quantitativos ou de eficiência e eficácia. 
 

VI. Avaliação: Significa colocar elementos junto com o objetivo de criar uma nova visão, uma nova 
solução, estrutura ou modelo utilizando conhecimentos e habilidades previamente adquiridos. 
Envolve o desenvolvimento de ideias novas e originais, produtos e métodos por meio da percepção 
da interdisciplinaridade e da interdependência de conceitos. 

Fonte: Ferraz e Belhot (2010, p. 429) 

 

Outros elementos foram analisados nas questões dissertativas nas quais 

destacamos: I. a presença de Informação e Contextualização, objetivando a leitura, 

interpretação, compreensão e raciocínio do aluno; II. equilíbrio no grau de 

especificidade, que contemplam as questões elaboradas para identificar o 
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conhecimento do aluno no conteúdo especificado; III. perguntas que permitam 

respostas reprodutivistas, e que estão presentes em questões que não são claras e 

podem confundir o aluno no momento da resolução da prova; IV. perguntas de 

respostas pessoais (de acordo com a sua opinião, o que você pensa sobre, etc.); V. 

comando do que deve ser feito ou itens que devem ser abordados, de forma clara, 

bem elaborada e intencional.  

Na etapa 3, foram analisadas as questões objetivas, cujo fim deveria ser 

imediato, a fim de averiguar o aproveitamento escolar do aluno, como resultado do 

processo de ensino-aprendizagem e para averiguar a compreensão do professor em 

relação à construção dessas questões. Em uma abordagem formativa, buscou-se 

elementos para a análise dessas questões:  

I. Contextualização adequada; com textos e problemas relevantes e que 

avaliem os conteúdos e objetivos realmente significativos; II. Distratores adequados, 

que possibilitem relacionar os que sabem daqueles que não sabem; III. Suportes 

visuais, gráficos e textuais, utilizados para a consulta e análise do aluno, que ao ler a 

questão, devera relacioná-la à figura e à habilidade proposta; IV. Repetições de 

termos e expressões em todas as alternativas, ou seja, as questões devem 

apresentar vocabulário apropriado e elementos suficientes para que o aluno 

compreenda qual o tipo de resposta o professor quer obter. 

 

Quadro 11 – Elementos da estrutura geral da prova e abreviação 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 

Elementos referentes a estrutura geral  Abreviação 

Identificação – Cabeçalho – Dados dos alunos – 
Conteúdo avaliado – Pontuação  

E1 

Adequação da quantidade de questões ao tempo 
disponível para realização 

E2 

Equilíbrio entre questões dissertativas e objetivas E3 

Linguagem adequada para a faixa etária E4 
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Tabela 1 – Resultado das análises das provas quanto aos Elementos da Estrutura Geral da 
Prova 

Item PROVA 1 – 2017 PROVA 2 - 2017  PROVA 3 - 2017 PROVA 4 - 2018 

  N Positivo Negativo  N Positivo Negativo  N Positivo Negativo  N Positivo Negativo  

E1 10 90% 1% 10 100% 1% 10 90% 1% 10 80% 2% 

E2 10 60% 40% 10 50% 50% 10 70% 30% 10 70% 3% 

E3 10 40% 50% 10 60% 40% 10 40% 60% 10 50% 50% 

E4 10 40% 60% 10 50% 50% 10 60% 40% 10 80% 2% 

Fonte: Base de dados da Pesquisa (2017/2018) 

 

Ao analisar o quadro com os dados da análise geral das provas tendo como 

referência os Elementos Da Estrutura Geral da Prova, nota-se que no item (E1), que 

aponta para a identificação das provas, na primeira análise que correspondia a 

prova do 1º Bimestre, os professores conseguiram atender quase todos os 

elementos (90%). No segundo bimestre, os professores conseguiram elaborar o 

cabeçalho de forma completa (100%) e na 3ª e 4ª prova, os itens com mais 

deficiência foram o valor (pontuação) de cada questão. 

Na sequência, analisou-se a adequação do tempo de cada questão, (E2) ao 

tempo de aula dos alunos. Na primeira prova, (60%), conseguiram elaborar questões 

possíveis de serem lidas e interpretadas dentro do período de aula, e 40% dos 

professores, utilizaram textos longos, com excesso de informações. Na prova do 2º 

bimestre, alguns professores permaneceram com a mesma dificuldade (50%), ou 

seja, muitas vezes além da extensão do texto, o mesmo não se relaciona à 

especificação da questão. Sequenciando, nas provas do 3º e 4º bimestres, houve 

um avanço nesse item (70%), e notou-se que as contextualizações e a quantidade 

de questões, permitiam aos alunos a realização mais tranquila da prova, 

possibilitando leitura e análise das questões. 

Na análise do equilíbrio da quantidade solicitada de questões objetivas e 

dissertativas, E3, adotou-se o critério, em harmonia com os professores, de que o 

equilíbrio estaria entre 3 questões dissertativas e 7 questões objetivas, quantidade 

negociada junto aos professores. Diante desse referencial, as análises apontaram 

na prova do 1º bimestre, que somente uma pequena porcentagem dos professores 

conseguiram equilibrar o número de questões objetivas e dissertativas, (40%). Na 

mesma prova, o índice de professores com dificuldade em equilibrar as questões 

dissertativas e objetivas foi de 50%. 

Nas provas dos demais bimestres, não houve um crescimento em relação a 

planejar de forma equilibrada as questões objetivas e dissertativas. No 4º Bimestre, 
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50% dos professores adquiriram esta habilidade desse item, e 50% apresentaram 

dificuldades. 

Foi analisado que, em se tratando do fato de os professores escolherem mais 

questões objetivas, atribui-se a um programa oferecido pela rede de ensino a qual 

eles fazem parte, que oferece e possibilita a busca de questões prontas, “um banco 

de questões” 

Os professores são incentivados a utilizarem o programa em todas as séries 

de ensino. Outro elemento que pode contribuir para o fato analisado é o livre acesso 

a outros bancos de questões, e a falta de critérios pré-estabelecidas para o uso 

dessas questões. O problema não está em fazer uso desse banco, mas de às vezes 

elas não serem coerentes com o que se foi trabalhado em sala de aula, tanto na 

metodologia utilizada como no conteúdo elaborado. 

O item E4 que corresponde à análise da linguagem adequada à faixa etária, 

nota-se que na prova 1, apresentou-se por parte dos professores (40%), dificuldade 

em estabelecer uma linguagem adequada e clara nas questões. A facilidade de 

buscar questões prontas, dificulta a verificação referente à adequação do conteúdo, 

deixando de considerar itens que devem ser relevantes e próprio para as 

necessidades dos alunos, ao se tratar da prova, como instrumento formativo. Pode-

se destacar como elementos formativos em questões objetivas, a comunicação 

eficiente por meio de uma linguagem clara e objetiva, potencializando um 

vocabulário apropriado aos conteúdos e que contemplem as habilidades e 

competências que devem ser o objetivo da avaliação. Ou seja, cada questão da 

prova, deve apresentar elementos necessários para que ao ler, o aluno entenda 

claramente o comando, e o que o professor consiga buscar a informação quanto à 

aprendizagem do aluno. É importante que as questões sejam claras para que as 

pessoas que não conhecem a disciplina ou seus conteúdos possam entender um o 

que está sendo solicitado. 

O Quadro 12 apresenta a análise das questões dissertativas elaboradas pelos 

professores, objetivando um vislumbre da compreensão do grupo, em relação ao ato 

de avaliar as aprendizagens dos alunos, ao utilizar esse tipo de questão.  

Para análise das questões da Etapa 2, foi utilizado um quadro descritivo dos 

critérios que foram definidos como relevantes, e que deveriam ser contemplados nas 

questões. A descrição da legenda dos critérios analisados, foi descrito 

anteriormente. 
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Quadro 12 – Avaliação de análise das questões dissertativas 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2018) 

 

Tabela 2 – Resultado da Avaliação das Questões Dissertativas dos professores 
ingressantes 

Fonte: Base de dados da Pesquisa (2017/2018) 

 

Na análise das questões dissertativas serão considerados o nível de 

complexidade das questões. O item 1, corresponde a questões que abordam o 

conhecimento dos alunos em determinado conteúdo. A porcentagem de utilização 

do nível de complexidade, foi assim analisada: 1ª prova (90%), 2ª Prova (60%), 3ª 

Prova (80%), 4ª Prova (100%). 

Análise  Abreviação  

Questão de Conhecimento 1 

Questão de Compreensão  2 

Questão de Aplicação 3 

Questão de Análise 4 

Questão de Síntese  5 

Questão de Avaliação 6 

Presença de Informação e Contextualização C 

Equilíbrio no grau de especificidade GE 

Perguntas que permitam respostas reprodutivistas PR 

Perguntas de respostas pessoais (de acordo com a sua opinião, o que você pensa 

sobre, etc.) 

RP 

Comando do que deve ser feito ou itens que devem ser abordados  CI 

 Item PROVA 1 – 2017 PROVA 2 - 2017  PROVA 3 - 2017 PROVA 4 - 2018 

  N Positivo Negativo N Positivo Negativo N Positivo Negativo N Positivo Negativo 

1 10 90% 1% 10 60% 40% 10 80% 20% 10 100% 0% 

2 10 70% 30% 10 50% 50% 10 70% 30% 10 70% 30% 

3 10 20% 80% 10 30% 70% 10 50% 50% 10 50% 50% 

4 10 20% 80% 10 40% 60% 10 60% 40% 10 0% 100% 

5 10 0% 100% 10 0% 100% 10 0% 100% 10 0% 100% 

6 10 0% 100% 10 0% 100% 10 0% 100% 10 0% 100% 

C 10 60% 40% 10 6 40% 10 60% 30% 10 60% 40% 

GE 10 1% 90% 10 30% 70% 10 40% 60% 10 70% 30% 

PR 10 1% 90% 10 1% 90% 10 40% 50% 10 90% 1% 

RP 10 30% 70% 10 30% 70% 10 60% 30% 10 50% 50% 

CI 10 40% 60% 10 60% 40% 10 90% 10% 10 90% 10% 
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Essa análise sugere ao aluno que reconheça e reproduza as ideias, conteúdo 

ou informações memorizadas que foram transmitidos durante as aulas, como fatos, 

datas, palavras, e pode exigir um baixo nível de habilidades e do desenvolvimento 

cognitivo. 

A escolha desse tipo de questões, em quase todas as provas, pode se dar 

pelo fato dos materiais didáticos utilizados pela rede de ensino que os professores 

trabalham, ter um enfoque conteudista. Sendo assim, o professor reproduz os 

conteúdos na prova, o que não estimula no aluno o raciocínio e desenvolvimento 

cognitivo. Tais questões podem e devem ser utilizadas, desde que o professor 

estabeleça situações problema, possibilitando além da fase de memorização, a 

compreensão e aplicação.  

Na sequência das análises, considerou-se o item 2, que envolviam questões 

de classificação. Verificou-se nesse tipo de questões, a seguinte porcentagem nas 

questões elaboradas: 1.ª prova (70%), 2.ª Prova (50%), 3.ª Prova (70%), 4.ª Prova 

(70%). As questões de compreensão são aquelas em que o professor sugere que os 

alunos demostrem o que entenderam do conteúdo por intermédio de informação ou 

fato, e como ele consegue utilizar esse conhecimento em contextos diferentes. A 

porcentagem dos professores que não utilizaram esse tipo de abordagem foi: 1ª 

prova (30%), 2ª Prova (50%), 3ª Prova (30%), 4ª Prova (30%).  

É relevante dentro do planejamento avaliativo, o professor considerar as 

questões de compreensão que permitirão ao aluno demostrar a forma como ele 

absorveu as informações e o significado do conteúdo abordado durante as aulas.  

O uso de questões de compreensão deve levar o professor a uma reflexão 

das aulas que são desenvolvidas no dia a dia escolar. Para uma abordagem que 

leve ao aluo demostrar a compreensão do conteúdo, as aulas devem ser 

diversificadas, ricas em apresentação de imagens, materiais que relacionem as 

novas abordagens a situações -problema dos alunos. Caso contrário, a compressão 

será mera reprodução do conteúdo, sendo que a capacidade de aplicação será 

mínima. Nas questões analisadas, no item 2, verificou-se que algumas questões não 

solicitavam do aluno uma aplicação da compreensão, ou seja, questão que 

possibilite explicação, por meio de suas ideias, ou as informações obtidas durante a 

aula. Muitas questões direcionavam para respostas reprodutivistas, deixando de 

explorar a compreensão.  

Segundo Ausubel (apud MOREIRA, 2006, p. 19): 
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A essência do processo de aprendizagem significativa é que as 
ideias simbolicamente expressas sejam relacionadas, de maneira 
substantiva (não literal) e não arbitrária, ao que o aprendiz já sabe, 
ou seja, a algum aspecto de sua estrutura cognitiva especificamente 
relevante ,que pode ser, por exemplo, uma imagem, um símbolo, um 
conceito ou uma proposição já significativos. 

 

Durante a análise do item 3, verificou-se as questões que exigiam do aluno o 

nível de aplicação. Os resultados explicitaram a seguinte porcentagem: 1ª prova 

(20%), 2ª prova (30%), 3ª Prova (50%), 4ª prova (50%), dos professores que utilizam 

esse nível de abordagem nas questões. A aplicação determina que o aluno aplique o 

conhecimento compreendido durante as aulas, na apresentação dos conteúdos, em 

uma nova situação, que pode ser proposta na questão avaliativa da prova. É um 

dado relevante , analisar que na 1.ª prova, (80%) dos professores não avaliaram 

essa capacidade nos alunos, na 2.ª prova (70%) e na 3.ª e 4.ª (50%). O fato de os 

professores não elaborarem em todas as provas questões que envolvam aplicação, 

pode estar relacionada às metodologias desenvolvidas na prática escolar. 

Para o aluno adquirir conhecimento a ponto de aplicar o que aprendeu, as 

aulas devem iniciar com situação- problema, possibilitando a apresentação do 

conhecimento já adquirido sobre determinado assunto. No discorrer das aulas, 

novas hipóteses vão sendo construídas e elaboradas por eles e na elaboração das 

questões da prova, o professor poderá abordar esse nível de conhecimento 

relacionado à aplicação.  

O aluno reconstruirá em sua mente, o caminho percorrido em sala de aula, 

desde a construção do conceito até a aplicação do conteúdo, resgatando as 

aprendizagens aprendidas. 

Verificou-se nas questões das provas, o nível de Análise sugerido em cada 

prova. O item 4. O levantamento dos resultados, apontou para a porcentagem dos 

professores que utilizam a Análise como um nível a ser avaliado no processo de 

aprendizagem. Os resultados obtidos foram: 1ª prova (20%),2ª prova (40%), 3ª 

Prova (60%), 4ª prova (0%).  

Notou-se que esse o nível de análise é pouco utilizado na prova, sendo que 

os dados revelaram em porcentagem que na 1ª prova, (80%) dos professores não 

utilizaram esse tipo de questão; na 2ª prova, (60%); na 3ª prova, (40%) e na 4ª 

prova, (100%).  
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A análise da prova compreende a capacidade que o aluno obteve de analisar 

os conteúdos e frente a esta análise, obter conhecimento que permita a separação 

desse conhecimento adquirido para saber relacioná-lo a outros conhecimentos, 

organizando e formando o todo. 

Nota-se que esse nível exigido nas questões avaliativas, requer do professor 

um aprofundamento nas aulas, um planejamento sequencial, a promoção de aulas 

interativas e a construção do conhecimento junto com o aluno.  

Nesse item verifica-se que alguns fatores foram predominantes para que os 

professores participantes da pesquisa, não elaborassem questões de análise, a 

saber: 

➢ o modelo tradicional das aulas no qual se usa a repetição e transmissão de 

conteúdo, não possibilitando a participação do aluno e consequentemente, 

não promovendo o acompanhamento do professor no momento da 

construção das aprendizagens; 

➢ o tempo reduzido das aulas; 

➢ a falta de planejamento dos níveis que o professor quer buscar e alcançar 

juntamente com os alunos; 

➢  o plano escolar já vem com os conteúdos determinados e semanas de 

avaliações pré-agendadas no calendário. O professor sente-se pressionado a 

cumprir o conteúdo programático.  

Ao analisar os níveis de Síntese e Avaliação, verificou-se, de forma negativa, 

os seguintes resultados, em porcentagem, para os dois níveis. 1ª prova (100%), 2ª 

prova (100%), 3ª prova (100%), 4ª prova (100%). Os dados mostram que 100% dos 

professores deixaram de abordar questões que envolvem síntese e avaliação. O 

nível Síntese inclui os objetivos educacionais que irão desenvolver nos alunos, a 

habilidade de produzir um material com base naquilo que ele aprendeu. O nível 

Avaliação é responsável em classificar os objetivos educacionais que exigem uma 

maior capacidade cognitiva do aluno.  

De acordo com Bloom et al (1977, p.157), “define-se avaliação como o 

processo de julgamento acerca do valor de ideias, trabalhos, soluções, métodos, 

materiais, etc. realizados com um determinado propósito”. 
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Quanto à avaliação desses dois níveis, síntese e avaliação, ouvimos o relato 

dos professores em relação à dificuldade em elaborar questões que abordem esses 

saberes:  

 

Tabela 3 – Justificativa dos professores pôr não elaborarem questões que contemplem os 
níveis de Síntese e avaliação 

N Apontamento  Respostas  

    

10 O tempo reduzido das aulas não permite o 

aprofundamento necessário para que o 

aluno tenha condições de construir algo 

concreto, que seja aplicável. 

 6 

10 A falta de planejar melhor o conteúdo e o 

que gostaríamos de saber que o aluno 

aprendeu. 

 4 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora 

Os apontamentos realizados pelos professores como justificavam o fato de 

não utilizarem em suas provas, questões de síntese e avaliação. Eles consideraram: 

O tempo de aula do professor é de 45 minutos, incluindo a chamada e organização 

da turma. Os 30 minutos restantes servem par que o professor apresente o 

conteúdo proposta pela instituição e promova uma aula na qual ocorra a interação e 

a construção do processo da aprendizagem. Considerando o fator tempo, muitas 

vezes, dependendo da complexidade do conteúdo, o professor encontra dificuldade 

em encerrar esse ciclo, promovendo momentos de reflexão, e mesmo de 

acompanhar o desenvolvimento da construção dos saberes: 

A avaliação ainda deve ser capaz de verificar o nível de 
compreensão do aluno dentro de um conteúdo e se ele é capaz de 
transferir esse aprendizado para outra situação. Além disso, o 
processo avaliativo deve constatar se o aluno é capaz de fazer 
análises, sínteses e avaliações do conteúdo estudado (GIL, 
2008,103). 

 

A falta de planejamento avaliativo, dificulta ao professor, acompanhar o 

percurso da aprendizagem, e ao elaborar as questões da prova, ele saiba 

exatamente quais os saberes e como irá avaliá-los. Considerando que o objetivo do 
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estudo era o de tornar a prova instrumento formativo de avaliação, fez-se necessário 

o planejamento prévio do professor em relação às questões, para que as mesmas 

estabelecessem relação com a metodologia utilizada em sala de aula e evitasse um 

distanciamento da realidade. Deste modo, seria mais fácil repensar os erros 

cometidos acerca da metodologia escolhida para transmitir o conteúdo e a forma de 

verificar a habilidade pretendida. 

Na sequência, foi analisado o item C, que corresponde à presença de 

informação e contextualização nas questões das provas. Os dados obtidos em 

porcentagem positiva, que apontam as informações necessárias para que o aluno 

seja capaz de responder à questão, foram:  

1ª prova (60%), 2ª prova (70%), 3ª prova (70%), 4ª prova (90%).  

Ao analisar a 1ª prova, notou-se que o professor considera como contextualização, 

longos textos, que tornavam a prova cansativa, e ao final, a pergunta era mera 

reprodução do texto.  

 A contextualização adequada, com informações relevantes, possibilita ao 

aluno, extrair informações ou relembrar fatos importantes da aula e que podem ser 

aplicados, orientando a resposta. De acordo com Campos e Nigro (1999, p. 120), as 

questões de provas requerem certo grau de contextualização, ou seja, correlacionar 

o conteúdo aprendido em sala com as situações do cotidiano. 

Os textos analisados nas provas dos professores, aplicavam-se em sua 

grande maioria, como suporte para as questões que solicitavam os níveis de: 

conhecimento, compreensão e aplicação. No contexto de informação e 

contextualização das questões, Moretto expõe que: 

 
Se a pergunta não for clara e precisa, ela permite muitas respostas, 
todas "corretas", embora diferentes das "esperadas" por quem 
perguntou. Em segundo lugar é certo que o contexto dá sentido ao 
texto, assim alguém poderia argumentar que uma resposta numa 
prova deve ser dada em função do contexto do ensino, isto é, de 
acordo com que o professor apresentou na aula. (MORETTO, 2002, 
p. 99) 

 

  Ressalta-se a importância de valorizar a informação e contextualização na 

elaboração das questões ao verificar a precisão do objetivo da questão, e se a 

mesma ressalta informações que irão subsidiar o aluno em sua resposta, em cada 

nível do conhecimento, que foi apresentado anteriormente.  
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A análise do item GE, corresponde ao grau de especificidade nas questões, e 

a porcentagem dos professores que positivamente atentaram para essa 

necessidade. Os resultados foram: 1ª prova (60%), 2ª prova (50%), 3ª prova (90%), 

4ª prova (90%).  

As questões analisadas sinalizaram que na 1ª prova, (40%) dos professores e 

2ª prova (50%), não atribuíam esse critério na elaboração das questões, porém, 

percebe-se que conforme os temas relacionados, a elaboração de provas foi sendo 

desenvolvidos nas oficinas, notou-se um crescimento significativo. 

A análise do item PR, corresponde às questões que permitem respostas 

reprodutivistas, o que pode levar o erro no momento das repostas. Os resultados 

indicaram em porcentagem, o número de professores que de forma positiva, 

estavam atentos a esse item no momento de elaborar a questão. 1ª prova (30%), 2ª 

prova (20%), 3ª prova (40%), 4ª prova (80%).  

Esse item relaciona-se ao cuidado que o professor deve ter, no momento em 

que formula o enunciado da questão, para que seja claro; inclui informações por 

meio de textos, imagens, gráficos e desenhos; ou apresenta dentro das questões, 

aspectos que precisam ser analisados e interpretados.  

No momento da análise das provas, verificou-se que algumas questões, 

apresentam um enunciado confuso e em algumas delas, o professor quer extrair do 

contexto anterior, informações para a questão atual, e nesse momento o enunciado 

perde a clareza e o direcionamento da resposta: 

A investigação continua sobe os percursos e os processos vividos 
durante a aprendizagem exige esse rigor por intermédio da 
elaboração de registros significativos, capazes de apontar todas as 
possibilidades de intervenção, de provocação e desafio intelectual 
necessários ao avanço e a construção de conhecimento. (LOCH, 
2000, p. 31). 

 

No início das análises, notou-se uma porcentagem elevada de professores 

que permitiam em suas provas, questões reprodutivistas: 1ª prova (70%), 2ª prova 

(80%), 3ª prova (60%) e a partir da 4ª prova (20%). 

O percentual baixou, verificando-se que esse aspecto, de certa forma, estava 

sendo buscado pelos professores, como forma de tornar as questões mais claras e 

assim, formativa, com o objetivo de informar para o professor o processo de 

aprendizagem do aluno.  
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No item RP, buscou–se avaliar em cada avaliação, os aspectos positivos e 

negativos em relação a perguntas de respostas pessoais dos alunos. Os professores 

que elaboram questões incluindo esse aspecto foram analisados e as porcentagens 

apresentam os resultados: 1.ª Prova (50%), 2.ª Prova (30%), 3.ª Prova (60%), 4.ª 

Prova (60%).  

Nesse item, buscou-se avaliar a clareza no enunciado da questão de forma 

que direcione o aluno no momento de expressar sua opinião. Questões desse tipo 

devem ser cuidadosamente planejadas, a fim de caracterizar-se como instrumento 

formativo e apresentar por meio das ideias e registro dos alunos, o nível de 

desenvolvimento cognitivo. 

 Nesse sentido, para que a prova exerça uma função formativa, devemos 

entendê-la como uma possibilidade de reflexão “cuja sua finalidade é a de fornecer 

informações que permitam uma adaptação do ensino às diferenças individuais 

observadas na aprendizagem” (ALLAL, 1986, p. 177). 

 As análises apontaram que os professores ainda apresentam dificuldade em 

elaborar questões com esse elemento, e algumas questões deixam dúvidas quanto 

ao que realmente o professor busca de informação. Outras questões tornam-se tão 

amplas, que o professor encontra dificuldade em corrigir, elencando somente o que 

está correto. Para esse tipo de questão, faz-se necessário, assim como para as 

demais, o delineamento do objetivo do professor. Ao assim proceder, ele terá 

condições de verificar o nível da aprendizagem. 

Na sequência, analisou-se o item CI, que avaliou se os professores estavam 

construindo em suas questões avaliativas, comando claro e objetivo, do que se 

busca em cada questão.  

Ao analisar a prova 1 (40%), dos professores atentaram para esse item e 

buscaram em suas questões avaliativas, explicitar os comandos e nessa mesma 

prova, (60%) dos professores não elaboraram comando definidos. O trabalho nas 

oficinas promoveu reflexão sobre esse item e a importância de conter em um 

instrumento formativo, orientações definidas dos comandos que promovam 

respostas corretas. Na observação da prova 2, (60%) dos professores apresentaram 

um crescimento nesse aspecto, já as provas 3 e 4 mostraram que (90%) dos 

professores, elaboraram questões com o comando que abordava exatamente o que 

o professor buscava como resposta. 
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Verifica-se que o instrumento prova, pode obter um caráter formativo, desde 

que professores e equipe pedagógica estejam envolvidos e conscientes de que a 

prova é um modelo a ser reproduzido, e sim, um instrumento que deve ser 

planejado, questionado, refletido e significativo com base nos resultados obtidos:  

 

Os professores sabem que é a avaliação formativa que lhes 
possibilita acompanhar a par e passo as aprendizagens dos alunos, 
que permite ajudá-los no seu percurso escolar cotidiano e que é 
talvez a única modalidade de avaliação fundamental no diálogo e 
congruente com um reajustamento contínuo do processo de ensino, 
para que todos cheguem a alcançar com sucesso os objetivos 
definidos e a revelar as suas potencialidades criativas (AFONSO, 
2004, p. 59). 

 

 Os resultados das provas não podem ser definidos somente como “os alunos 

não estudam”, mas estratégias de trabalho devem ser criadas e inovadas, em busca 

de uma aprendizagem que aponte resultados satisfatórios, ou competências e 

habilidades adquiridas.  

Na sequência, foi observada a elaboração das questões objetivas e os 

resultados serão baseadas nos quadros que apontam as análises das provas. 

 

Quadro 13 – Abreviações dos elementos avaliativos para análise das Questões Objetivas 

Fonte: Elaboração das autoras 

 

Questões Objetivas Abreviação 

 Contextualização Adequada. Q1 

Distratores adequados, que possibilite relacionar os que sabem daqueles 

que não sabem. 

Q3 

Suportes visuais, gráficos e textuais. Q4 

Evitam a repetição de termos e expressões nas alternativas. Q5 
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Tabela 4 – Resultados da análise das questões objetivas da prova 

Item PROVA 1 - 2017 PROVA 2 - 2017  PROVA 3 – 2017 PROVA 4 - 2018 

  N Positivo Negativo N Positivo Negativo N Positivo Negativo N Positivo Negativo 

Q1 10 50% 40% 10 80% 20% 10 70% 30% 10 70% 30% 

Q3 10 40% 60% 10 80% 20% 10 80% 20% 10 70% 30% 

Q4 10 40% 60% 10 50% 50% 10 50% 50% 10 60% 40% 

Q5 10 30% 70% 10 10% 90% 10 50% 50% 10 30% 70% 

Fonte: Base de dados da Pesquisa (2017/2018) 

 

Ao analisar o quadro com os itens a serem avaliados nas provas objetivas, 

direcionou-se para o item (Q1), que aponta para a contextualização nas questões 

objetivas. As análises apontaram os seguintes resultados: 1.ª prova (50%), 2.ª prova 

(80%), 3.ª prova (70%), 4.ª prova, (70%). 

Ao analisar as provas, verifica-se que (50%), dos professores compreendiam 

como contextualização qualquer imagem, figura charge, tirinhas, entre outros tipos 

textuais, que de certa forma traziam informação do conteúdo. A contextualização 

pode estar relacionada ao cotidiano do aluno, com possibilidade de aplicação 

prática, ou seja, todo o conteúdo aprendido, vai além de informação, permitindo-lhe 

resolver situações- problema. 

No decorrer das oficinas, e de forma reflexiva, o grupo foi apresentando 

questões mais contextualizadas e que contemplavam situações -problema 

relacionados à política, cultura, família, etc. e outros. 

No item Q3, analisou-se os professores que colocavam de forma positiva os 

distratores que possibilitam relacionar os alunos que sabem dos que não sabem. Os 

resultados das análises apontaram a seguinte porcentagem: 

 1.ª prova (40%), 2.ª prova (80%), 3.ª prova (80%), 4.ª prova, (70%), indicando 

que os professores têm buscado elaborar distratores que sinalizem a aprendizagem 

dos alunos.  

A construção de distratores relaciona-se em utilizar premissas do senso 

comum, vieses conceituais, raciocínios aligeirados e erros que habitualmente os 

alunos apresentam em suas perguntas, interpretações e exercícios relacionados aos 

temas estudados. Nesse tipo de questão, o distrator não deve promover o erro nas 

questões e sim promover a leitura, interpretação e análise do que está sendo 

solicitado. A porcentagem dos professores que apresentam dificuldade em elaborar 

distratores, foi assim analisado: 1ª prova (60%), 2ª prova (20%), 3ª prova (20%), 4ª 

prova, (30%).  
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Os professores, muitas vezes, buscam questões prontas e não avaliam 

adequadamente os distratores, para que esteja em harmonia com o objetivo da 

questão. 

Os distratores não podem causar confusão no aluno e não tem como objetivo 

as “pegadinhas”, antes, promover uma reflexão e análise sobre a questão 

apresentada. Ao professor corrigir, ele deve ter clareza se o aluno sabe ou não, por 

isso a importância do distrator ser elaborado a fim de apontar a aprendizagem do 

aluno. 

A análise do item Q4, objetiva a verificação da utilização dos professores, de 

suportes gráficos e textuais nas questões objetivas. As análises apontaram a 

porcentagem de professores que utilizaram esse recurso no momento de 

elaborarem as prova: 1ª prova (40%), 2ª prova (50%), 3ª prova (50%), 4ª prova, 

(60%).  

A utilização desses recursos possibilita ao aluno extrair elementos que 

informem dentro da questão, o que o professor busca como resposta.  

É possível tornar, por meio do uso das imagens, a questão mais convidativa 

ao desenvolvimento do raciocínio e uma interpretação mais clara da questão. Os 

suportes; recursos visuais, gráficos e textuais, tais como: gravuras, figuras, mapas, 

desenhos, tabelas, gráficos, fotos, imagens, textos, entre outros, devem estar em 

harmonia com o enunciado da questão e com o conteúdo que será avaliado.  

Ao avaliar as provas, nota-se que alguns recursos de imagens estão fora do 

contexto das questões, no entanto os professores argumentaram que, em algumas 

situações, eles buscam questões prontas. Verifica-se os resultados dos professores 

que não utilizam suportes gráficos, a saber: 1ª prova (60%), 2ª prova (50%), 3ª prova 

(50%), 4ª prova, (40%).  

A falta de suporte gráfico, pode deixar de informar dados relevantes para a 

questão, causando erro nas respostas e consequentemente, dificultará a obtenção 

de resultados, uma vez que será difícil perceber se o aluno não soube a resposta ou 

se faltou-lhe informação necessária. 

Em relação ao item Q5, foi analisado se os professores evitam ou não 

repetições de termos e expressões em todas as alternativas. As análises apontaram 

a porcentagem de professores que evitam esse procedimento no momento em que 

estão elaborando as questões das provas: 1ª prova (30%), 2ª prova (10%), 3ª prova 

(50%), 4ª prova, (30%).  



90 
 

Os dados implicam em questões que o conteúdo avaliado recebe o mesmo 

tipo de enunciado ou de questionamento e pode ser justificado pelo fato do professor 

buscar questões prontas em bancos de questões, as quais podem não estar 

adequadas à linguagem utilizada pelo professor em sala de aula ou em um nível 

diferente da turma.  

Há casos em que o professor repete termos e expressões, e verificamos a 

porcentagem de educadores que realizam esta prática: 

Na 1ª prova (30%) dos professores realizavam este método, na 2ª prova 

(10%), 3ª prova (50%), 4ª prova, (30%). As chances de erros aumentam, pois, a 

leitura será a mesma em cada questão, e a falta de compreensão do que se pede, 

poderá se repetir, todavia deve se atribuir a esse tipo de questão, clareza e 

objetividade.  

A prova escrita pode assumir a função formativa, passando a ser um apoio 

pedagógico, possibilitando informações claras e precisas para o professor e que 

estejam relacionadas à apropriação dos saberes e o desenvolvimento dos alunos. 

Todavia, para que ela alcance a função formativa, necessita minimizar o valor 

de dados quantitativos, passando a buscar dados qualitativos, a fim de ir além do 

acompanhamento do desempenho do aluno, mas buscar informações que gerem 

mudanças estratégicas nas metodologias e consequentemente nos resultados. 

Cada questão da prova deve ser cuidadosamente planejada e elaborada, com 

objetivos definidos e critérios que possibilitem o próprio professor, entender se a 

questão poderá informar a aprendizagem: 

 
as informações serão recolhidas através de provas aplicadas nas 
unidades de ensino, e as atividades de recuperação serão dadas 
com base nos resultados, alcance dos objetivos apresentados 
(DEPRESBITERIS, 1991, p. 67). 

 

A prova, quando bem elaborada, será um instrumento que indicador não 

apenas da informação do erro, mas no progresso e dificuldades dos alunos. 

Percebeu-se que os professores buscaram, no momento de elaborarem suas 

provas, critérios determinantes para que o instrumento fosse mais significativo. 

Dessa forma, a prática da avaliação deixa de reter-se no aspecto quantitativo, e 

volta-se para o processo de ensino-aprendizagem. Professores e alunos são 

coparticipantes desse processo. Mediante o diálogo e medição do professor junto 
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aos alunos na construção do conhecimento, será possível melhor qualidade na 

construção do instrumento prova. 
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4.3 Validação social  

 

Quadro 14 – Percepção final dos professores, quanto as contribuições das oficinas 
pedagógicas na Elaboração de Provas 

PLANEJAMENTO NA ELABORAÇÃO DAS PROVAS  

OFICINAS 
PEDAGÓGICAS 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 
Nº DE 

RESPOSTA 

Elaboração de 
Prova 

Aprendizagens 

Avaliação focada na aprendizagem  4 

Planejamento das questões para que 
contemplem os níveis de aprendizagem 

2 

Percepção da prova como instrumento 

formativo  3 

Compressão da necessidade de 

contextualização nas questões  3 

Linguagem adequada a faixa etária  2 

Realizações 
Critérios mais justos ao avaliar o aluno 2 

Retomada de conteúdo pelos 
apontamentos da grelha de correção 

1 

Aprendizagem 

com as oficinas 

Aprendizagens 

Critérios justos para uma avaliação 
formativa 3 

Diversificar as estratégias de ensino na 

sala de aula 3 

Utilização da Grelha como instrumento 

que contribui na correção e apontamento 

das necessidades 
5 

A elaboração de questões objetivas e 

dissertativas 4 

A prova só é eficaz se apresentar 
resultados que possam gerar mudanças 
no aluno e professor 

4 

Realizações 
Mudança nas didáticas em sala de aula  2 

A prova como um continuo 3 

Mudanças em 
relação a prova 

Aprendizagens 

Planejar a prova focando nos objetivos 4 

A avaliação do aluno é um continuo e a 
aprendizagem não pode ser determinada 
por uma nota. 

2 

Incluir outros saberes na prova, por meio 
das questões planejadas. 2 

O uso de uma linguagem adequada a 
cada faixa etária. 

5 

Questões que contemplemos saberes dos 
alunos  

5 

Realizações 
A prova passou a ser formativa 2 

Os resultados das provas agora são 
trabalhados com os alunos  

2 

Fonte: Dados da pesquisa (2017/2018) 
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As oficinas de Formação Pedagógica para Elaboração de Provas 

colaboraram de forma significativa para a as práticas avaliativas, favorecendo 

momentos de reflexão das análises das questões, e possibilidade de reestruturação 

das provas.  

Houve momentos de ressignificação, a partir da percepção individual dos 

elementos que compõe uma avaliação formativa, e foram obtidos os resultados que 

podem ser considerados como relevantes para uma análise do processo de 

aprendizagem. O PR4 aponta para como uma das principais contribuições: 

 
Percebi o quanto posso explorar o conhecimento dos alunos, 
utilizando de forma intencional a prova. Antes desse programa, 
minhas provas eram simplesmente um ato para dar notas e 
recuperar a própria nota.  

 

Jorba (2003, p.30), explica que a avaliação é uma função ajustadora do 

processo de ensino – aprendizagem para possibilitar que os meios de formação 

respondam às características dos estudantes e que a avaliação vai além de detectar 

os pontos frágeis da aprendizagem, mais do que determinar os resultados obtidos 

com essa aprendizagem. 

A falta de compreensão em relação à elaboração da prova, foi apontada pelos 

professores, assim como o relato do Pr1 e Pr6: 

 

Ao elaborar a prova, eu focava somente em conteúdos e não 
percebia a importância de planejar o que seria avaliado. Hoje planejo 
e escolho as questões que podem me ajudar a avaliar o aluno. 
 
Agora consigo perceber que a prova é apenas mais uma forma 
dentre tantas outras, do aluno mostrar aquilo que ele aprendeu; e 
quando não consegue alcançar um resultado satisfatório não 
significa necessariamente que não aprendeu nada; ainda é preciso 
outros instrumentos para ser avaliado também, pois pode ser que 
apenas não conseguiu expressar daquela forma (prova) o que 
aprendeu, mas de outra talvez consiga. 

 

Os professores entendem que a prova precisa sofrer modificações para 

tornar-se um instrumento avaliativo formativo, no entanto, existem muitos obstáculos 

para que isso se concretize. 

Um dos principais fatores que contribuem para isso é o fato de que os 

professores estão sempre sobrecarregados de tarefas, excesso de conteúdo, e não 
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conseguem planejar suas aulas de forma a problematizar as aulas e promover a 

interação da turma, possibilitando a construção do conhecimento: 

 
Para trabalhar com avaliação, não necessitamos de mudar nossos 
instrumentos necessitamos de mudar nossa postura, ou seja, ao 
invés de examinar, avaliar. Os resultados de um teste, no caso, 
podem ser lidos sob a ótima do exame ou sob a ótica da avaliação. 
Após a correção, se o utilizarmos sob a forma de exame, vamos 
classificar o aluno, minimamente, em aprovado ou reprovado; mas se 
o utilizamos sob a ótica da avaliação, vamos qualificar o 
desempenho provisório do aluno, tendo em vista encaminhar 
atividades que melhores seu desempenho, caso este não seja 
satisfatório ainda. Deste modo, repito, não é o instrumento que 
caracteriza o ato de examinar ou o ato de avaliar, mas sim a postura 
de avaliar ou de examinar (LUCKESI, 2002, p. 3). 

 

Os professores reafirmaram a importância dos encontros durante as oficinas, 

destacando os momentos de planejamento e elaboração das questões da prova. 

O processo foi compreendido pelos professores como contínuo e a prova 

como um instrumento formativo, desde que o professor tenha intencionalidade ao 

avaliar. 

 

Quadro 15 – Percepção dos professores, quanto às contribuições na utilização da Grelha de 
Correção 

PLANEJAMENTO NA UTILIZAÇÃO DA GRELHA DE CORREÇÃO  

OFICINAS 
PEDAGÓGICAS 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 
Nº DE 

RESPOSTAS 

Elaboração de 

Questões 

avaliativas 

focadas em 

pontos 

relevantes do 

conteúdo  
 

Aprendizagens 

A aprendizagem como consequência da 
variabilidade didática  

3 

A retomada de conteúdo interligada com as 
necessidades dos alunos  

3 

A grelha como instrumento informativo para 
verificação do desempenho dos alunos do 
desempenho dos alunos com relação à 
eficiência e à eficácia do processo de ensino-
aprendizagem por meio do diálogo.  

3 

Regulação do Ensino e Feedback para os 
alunos  

4 

Elaboração de questões que contemplem os 
saberes dos alunos  

4 

Realizações 

O planejamento direcionado para uma 
avaliação que contemple a aprendizagem dos 
alunos 

4 

Os resultados da prova sendo utilizados para 
o processo de regulação no dia a dia e não 
para classificar os alunos 

5 

Fonte: Dados da pesquisa (2017/2018) 
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Na dinâmica do planejamento e utilização da Grelha de Correção, houve uma 

contribuição significativa para os professores. A cada dificuldade identificada, o 

grupo buscava rever as considerações importantes, e refletiam junto com o grupo, 

sobres suas experiências na utilização do instrumento, e dos apontamentos que 

antes não eram perceptíveis em relação à aprendizagem do aluno. 

O Pr4 apresentou um relato, que promoveu uma discussão referente ao 

conhecimento que o professor traz sobre avaliar, e como ele entende a recuperação, 

sendo que já e um sistema coordenado pelo colégio: 

 

Quando eu corrigia as provas, a única visão que eu era do total de 
notas vermelhas, e era baseada nesse dado, que eu retomava o 
conteúdo, utilizando a própria prova e consequentemente já aplicava 
outra prova. 

 

Os resultados da prova não podem encerrar-se no processo de atribuição da 

nota e ao vislumbrá-la com caráter formativo, deverá ir além, desempenhando um 

papel de avaliar os resultados dos alunos, para que o professor tenha condições de 

elaborar novas estratégias e utilizar recursos para regular a aprendizagem.  

No momento da correção, o professor deve analisar o tipo de resposta, e a 

grelha de correção facilita esse processo, quando permite que as questões sejam 

construídas a partir do planejamento, de objetivos pré-estabelecidos e de forma que 

contemple os saberes dos alunos. O professor Pr9 relata que: 

 

Minhas questões passaram a ser planejadas, e no início achei que a 
grelha iria ser somente mais um trabalho. Ao final, percebi que ela 
facilita, pois tenho informações preciosas e que direcionam as 
próximas ações. 

 

Nesse sentido, Perrenoud afirma que: a prova não é estática, terminal, mas 

um “instrumento privilegiado de uma regulação contínua das diversas intervenções e 

das situações didáticas” (1999, p. 14). 

Outra questão apontada pelos professores , foi o feedback , sendo que o 

professor deve apontar para o aluno seus acertos e erros, revendo cada questão 

individualmente, seja por escrito na própria prova, indicando o que o aluno não 

acertou e por que, o que faltou, e direcionar os estudos para uma aprendizagem 

com resultados, o “aluno precisa de um feedback que o informe a respeito do que 
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aprendeu e do que ainda necessita aprender” (BLOOM; HASTING; MADAUS, 1983, 

p. 147). 

Aferir a prova um sentido formativo, é um desafio, pois o professor deve 

deixar o formato tradicional de recuperação utilizado nas escolas, e compreende-se 

que as decisões não são tomadas por eles, que a partir do momento que estão 

inseridos em um sistema educacional, cumprem o que lhe é imposto. 

Houve momentos de ressignificação, a partir da percepção individual dos 

apontamentos em relação ao uso da grelha como instrumento facilitador na 

regulação do ensino. 

Os professores reafirmaram a importância dos encontros durante as oficinas, 

destacando os momentos de planejamento e elaboração das questões da prova.  

O processo foi compreendido pelos professores como continuo e a prova 

como um instrumento formativo, desde que o professor tenha intencionalidade ao 

avaliar.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

[...] uma ideia não morre pra ser substituída  

por outra, simplesmente.  

O que acontece é que algumas certezas  

vão sendo questionadas, 

 novas hipóteses vão se configurando e  

acabam por constitui-se em outras ideias.  

Assim, é o caminho do conhecimento e 

 esse é o rumo das mudanças em educação.  

Hoffmann, 2002 
 

 

A avaliação da aprendizagem é uma preocupação para alunos e professores 

ao ser aplicadas provas com o objetivo de obter resultados imediatos em forma de 

notas, e consequentemente determinar aprovação ou reprovação. De acordo com 

Wachowicz e Romanowski (2002, p. 23), a forma de avaliação mais comum nas 

instituições de ensino ainda é “um registro em forma de nota, procedimento este que 

não tem as condições necessárias para revelar o processo de aprendizagem, 

tratando-se apenas de uma contabilização dos resultados”. 

Investigar as práticas avaliativas no contexto da formação continuada para 

professores ingressantes foi um desafio, ao verificar que a avaliação é condicionada 

pelo processo histórico-social, daí a importância de se desenvolver uma cultura 

avaliativa comprometida com a perspectiva transformadora. 

Nessa perspectiva, a prova pode adquirir um caráter formativo, possibilitando 

resultados geradores de ações transformadoras em relação às práticas dos 

professores relacionadas ao ato de avaliar. 

As provas foram aplicadas nos processos de ensino/aprendizagem de 

diferentes formas, adotando critérios como um instrumento adequados para uma 

aprendizagem. Dessa forma, a prática no ato de aplicar a prova, não pode reter-se 

apenas ao quantitativo, mas principalmente, ao que o aluno reteve, as mudanças 

apresentadas, após todo o processo de ensino aprendizagem. Ela precisou estar 

atrelada a uma relação de sujeito, sociedade e ação, em prol de modificações de 
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pensamento e comportamento do meio no qual o sujeito está inserido. Moretto 

(2003, p.9) argumenta que “não é acabando com a prova escrita ou oral que 

melhoraremos o processo de avaliação da aprendizagem, mas ressignificando o 

instrumento e elaborando-o dentro de uma nova perspectiva pedagógica”. 

No decorrer deste estudo, foi conferida a validade de um instrumento de 

avaliação formativa, a prova, por ser uma ferramenta utilizada de forma universal, e 

que dentro de critérios poderá apontar em que fase o aluno se encontra no processo 

da aprendizagem, pois segundo Sant’anna: 

 
Quando aplicadas de forma contínua, com feedbacks permanentes, 
com caráter incentivador de etapas vencidas e indicador de novos 
horizontes ou de novas portas abertas, se revestem de um estímulo 
para concretização do conhecimento e autorrealização dos 
envolvidos no processo (1995, p. 10). 

 

Considerando o cenário do estudo, o objetivo foi o de entender as 

repercussões de um programa de formação continuada para professores 

ingressantes em avaliação, analisando a prova como um possível instrumento que 

pode subsidiar a avaliação da aprendizagem. Não é possível envolver na pesquisa, 

todos os aspectos relacionados à prova, pois o tema é amplo, desafiador e traz 

consigo finalidades e concepções que promovem novas reflexões, resultando em 

ações. 

Portanto, valorizar os aspectos resultantes das mudanças ocorridas nos 

professores que participaram do projeto fez parte desse estudo, e objetivou a 

disseminação de práticas avaliativas, mais especificamente no que se refere à 

prova, como instrumento avaliativo e formativo, a fim de contribuir para a evolução 

dos envolvidos e/ou interessados em situações de ensino/aprendizagem/avaliação 

no cotidiano de sala de aula. 

O percurso deste estudo analisou as possibilidades e dificuldades 

evidenciadas, ao utilizar a prova como instrumento avaliativo formativo, a fim de 

apontar para a transformação no cotidiano escolar por intermédio de ações 

pedagógicas que possibilitem o acompanhamento do processo de negociação para 

a construção e regulação do conhecimento vivenciado pelo aluno e mediado pelo 

professor.  

Foi possível observar por parte dos professores, a mudança do que diz 

respeito ao processo de elaboração das avaliações, sendo usadas a serviço da 
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negociação e construção das aprendizagens e na inter-relação professor/aluno. 

Também se constatou o entusiasmo em planejar estratégias que possibilitassem um 

progresso no processo avaliativo e o desafio em definir atividades significativas. 

Assim, durante as oficinas e nas práticas avaliativas, notou-se, na elaboração das 

provas: 

 

▪ A busca pela clareza dos objetivos que se pretende buscar na 

formulação das questões propostas, definindo onde se quer chegar; 

▪ A necessidade de criar e reformular algo que já está feito, para uma 

formação que de fato tenha significado para o aluno; 

▪ Tornar o instrumento prova, um processo contínuo, visto dentro de uma 

concepção formativa, buscando meio de acompanhamento e de 

reformulação do processo. 

▪ As provas, quando eram analisadas, favoreciam discussões e uma 

melhor preparo das novas provas, visando uma organização das novas 

aprendizagens, busca de respaldo em referencial teórico e troca de 

experiência. 

▪ Os erros apresentados no decorrer da elaboração das provas pelos 

professores, nos momentos das oficinas, foram compreendidos como 

indicadores relevantes para a compressão. 

▪ A possibilidade de analisar o erro como construto no processo de 

aprendizagem. Por meio da grelha de correção, possibilitou um 

acompanhamento do aluno em relação ao seu processo de 

aprendizagem e do professor em suas práticas avaliativas. 

▪ Os obstáculos que emergiram durante o processo, fizeram com que as 

professoras tomassem consciência do seu trabalho e contribuíssem 

para o desenvolvimento das suas práticas cotidianas. 

▪ As oficinas pedagógicas proporcionaram momentos riquíssimos de 

estudos e aprendizagens, as quais resultaram em mudanças sobre a 

avaliação e as possibilidades de utilizar a prova como ferramenta 

formativa. 

▪ A elaboração das provas pelos professores permitiu um olhar reflexivo 

dos conhecimentos iniciais referentes a avaliação, de forma a perceber 
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sua evolução em relação à apropriação e aprofundamento na 

aprendizagem proposta. 

 

As dificuldades se fizeram presentes durante todo o percurso, e se prestaram, 

enquanto contraposto, a incitar a reflexão e o aperfeiçoamento, uma vez que 

indicaram aspectos a serem superados, assegurando imediatas intervenções que 

possibilitaram avanços nos professores ingressantes. 

Quanto à prova como instrumento avaliativo que favorece a negociação para 

construção do processo de aprendizagem do aluno, destacou-se as seguintes 

dificuldades no desenvolvimento do programa: 

▪ No início da pesquisa, a falta de compreensão sobre a utilização da 

prova como ferramenta formativa, fato este que conduzia o grupo a um 

excesso de preocupação quanto à proposta. 

▪ O fato de as provas ocorrerem sem objetivo claro, e após a aplicação a 

rotina escolar voltava, colaborando para que a prova exercesse o papel 

apenas de atribuir notas. 

▪ A dificuldade do professor em usar a prova como instrumento que 

pudesse auxiliá-los a perceber as dificuldades de seus alunos e ajudar 

os mesmos a se localizarem no processo, a fim superarem as 

defasagens e avançarem na construção de suas aprendizagens. 

▪ A suscitação de momentos para diálogos visando à regulação no 

processo ensino/aprendizagem por meio da avaliação. A princípio 

houve questionamentos dos professores em relação a essa proposta 

ao considerarem a quantidade de turmas que eles têm e quantidade de 

aulas, o tempo para corrigirem a prova e para o processo de diálogo 

junto com os alunos, bem como o processo de recuperação proposto 

pela instituição que deve ocorrer na semana subsequente.  

▪ Os padrões estabelecidos pela instituição quanto ao processo 

avaliativo. 

 

Exigiu-se para essa formação, um profundo estudo das concepções teóricas, 

delineando um novo contorno para a avaliação, compreendendo que a avaliação 

formativa deve estar inserida no processo ensino/aprendizagem, contribuindo para o 
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desenvolvimento das capacidades ou das dificuldades enfrentadas ao longo do 

percurso quanto à apropriação do saber. 

Na realidade observada, verificou-se que o professor ingressante, traz 

consigo um conceito estabelecido do que é avaliar. No início das práticas em sala de 

aula, existe a conformidade com o processo, justificando-se que pelo número de 

alunos, questões burocráticas e exigências administrativas e da equipe pedagógica, 

ó modelo é o mais adequado, visto que não exige um aprofundamento durante o 

processo e com os resultados. 

Nesse sentido, a formação continuada, com foco na avaliação para os 

professores ingressantes, apresentou-se como importante instrumento avaliativo, o 

qual além de apontar aos educadores diferentes informações, permitiu relacionar 

aos conceitos anteriormente adquiridos. Conceitos agregados ao diálogo, 

promoveram o desenvolvimento do professor e a apropriação do conhecimento. 

Compreendeu-se que no dia a dia escolar, a prova, sendo utilizada como 

instrumento formativo, permite ao professor, a possibilidade de situar-se, bem como 

ao aluno em um continuum de aprendizagem, quando ambos identificam-se 

habilidades e competências que foram ou não adquiridas. 

A busca por um ensino mais significativo, contextualizado, demonstrou que a 

aprendizagem e a avaliação são fatores interligados e não estanques no processo.  

O comprometimento dos professores, trouxeram algumas ações que se 

tornaram presentes em suas práticas avaliativas:  

▪ Planejamento dos objetivos que serão avaliados na prova. 

▪ Busca de recursos para aulas mais inovadoras, a fim de que os alunos falem 

de seus problemas e dificuldades e a partir disto, os professores interajam 

com eles.  

▪ Registro das dificuldades dos alunos, nas anotações realizadas na grelha de 

correção das provas. 

▪ Retomada da aprendizagem com base nos resultados obtidos nas provas, a 

partir das grelhas de correção, dialogando com os alunos suas necessidades 

para possíveis intervenções. 

 

Finalmente, entendeu-se que a regulação do ensino, por meio do diálogo e 

das intervenções, comprova a possibilidade de a prova ser um instrumento 
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pertinente obtenção de dados a subsidiarem a avaliação da aprendizagem em uma 

proposta formativa, deixando apenas de classificar o processo. 

A intencionalidade com a qual o professor utiliza a prova, a torna um 

instrumento de coleta de dados que relevante no tocante à avaliação formativa. 

A pesquisa possibilitou aos envolvidos a contemplação do passado, a análise 

das suas ações, a conquista de compreendê-las e transformá-las, com objetivo e 

propósitos definidos. Um trabalho sistematizado com o acompanhamento e 

orientação aos professores, a formação continuada e a conscientização da 

responsabilidade de cada um no processo de aquisição do conhecimento, colabora 

significativamente com o sucesso do aluno. 
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ANEXO A – Diretrizes Éticas da Pesquisa envolvendo seres humanos, nos termos 
estabelecidos na Resolução CNS n.º 510/2016 
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DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

Título da Pesquisa: PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA EM AVALIAÇÃO FORMATIVA 

PARAPROFESSORES INICIANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL II 
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DADOS DO PARECER 

Número do Parecer: 2.432.014 

Apresentação do Projeto: 

O presente estudo tem como objeto a formação continuada no contexto da avaliação formativa e do 

conhecimento de instrumentos que podem ser aplicados no processo de avaliação e que são 

fundamentais para a produção de saberes e aprendizagens. Pretende-se ainda, com este estudo, 

avaliar a importância e a influência de um programa de formação para os professores que ao 

concluírem graduação em docência, iniciam as práticas educacionais no cotidiano escolar. A coleta 

de dados será realizada por meio de um questionário (Pré e Pós teste) para os professores 

participantes da pesquisa, com a finalidade de verificar o conhecimento referente ao processo e 

práticas avaliativas. Também por meio de questionário avaliativo das diferentes oficinas de formação, 

e um questionário de validade social para analisar a proposta de implementada. 

Objetivo da Pesquisa: 

Objetivo Primário 

Analisar a influência de um programa de formação continuada em avaliação formativa nas práticas 

cotidianas de professores iniciantes no Ensino Fundamental II. 

Objetivos Secundários 

Analisar a compreensão do professor iniciante sobre a avaliação formativa. Verificar os instrumentos 

avaliativos mais utilizados pelo professor iniciante e como os seus resultados são 
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empregados no cotidiano escolar. Problematizar a implementação de programa para professores 

iniciantes sobre avaliação formativa. 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Riscos Voltado para o tempo despendido com os professores no preenchimento dos  

questionários que será de 30 a 40 minutos. Porém os mesmos poderão ser preenchidos no tempo e 

local determinado por cada um deles. As 5 Oficinas de Fundamentação (teórico/práticas) com 

duração de 3 hora e 4 Oficinas de Planejamento com duração de 1 hora, serão realizadas no período 

de trabalho, já combinado com cada gestor das diferentes unidades escolares. 

8.2 Retorno de Benefícios para o Sujeito e/ou para a Comunidade Espera-se que a partir das 

reflexões e programas desenvolvidos com esses 

professores, que surjam mudanças conceituais e práticas integra no cotidiano dos professores em 

sala de aula. 
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APÊNDICES



 

 

APÊNDICE A – Questionário Pré-teste 

 

QUESTIONÁRIO PARA PRFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II 

Tempo de experiência (1 a 5 anos)  

COLÉGIO ______________________________________ 

 

1. DADOS PESSOAIS 

1.1 Gênero 

(    ) Masculino 

(    ) Feminino 

 

1.2 Faixa etária 

(    ) de 20 a 29 anos (    ) de 30 a 39 anos  (    ) de 40 a 49 anos 

(    ) de 50 a 59 anos (    ) de 60 anos em diante 

 

2. DADOS DE FORMAÇÃO  

2.1 Formação Superior 

Curso: _____________________________________________ Ano: _________ 

Nome da Instituição: ________________________________________________ 

 

2.2 Pós-graduação 

Curso: ____________________________________________________________ 

 

2.3 Formação continuada 

Participou de algum curso de formação continuada sobre avaliação? (    ) Sim (    ) 

Não 

Qual (is)? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

3. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

Tempo que atua como professor (a) 

_________________________________________ 

 

4. QUESTÕES 

4.1 Quantos e qual(is) instrumento(s) avaliativo(s) foram usados em sua 

disciplina no 2º semestre/16? 

Disciplina Ano/Turma Quantidade de 

instrumentos 

Tipos de instrumentos 

    

    

    

    

 

 



 

 

4.2 Qual(is) conteúdo(s) pedido(s) neste(s) instrumento(s)? (dado em classe, lido 

em textos, pesquisado pelo aluno ou outro) 

Disciplina Ano/Turma Conteúdos pedidos nos instrumentos 

   

   

   

   

 

4.3 Quando são aplicados vários instrumentos avaliativos, qual(is) o(s) que você 

mais valoriza (Se for mais de um, enumere por ordem de prioridade)? 

Disciplina Ano/Turma Instrumentos avaliativos valorizados 

   

   

   

   

 

4.4 Como você atribuiu nota para os alunos no final do semestre? (média, 

acompanhamento progressivo, créditos e outros) 

Disciplina Ano/Turma Atribuição de nota no final de semestre 

   

   

   

   

 

4.5 Você informou aos alunos os critérios de avaliação que utilizaria com a 

classe? 

(    ) Sim (    ) Não 

 

4.6 Na sua opinião, que tipo de instrumento avaliativo trouxe maior colaboração 

para a formação acadêmica dos alunos? Justifique: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4.7 Na sua opinião, que tipo de instrumento avaliativo não trouxe colaboração 

para a formação acadêmica dos alunos? Justifique: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4.8 Você discutiu com os alunos a sua proposta de avaliação? 

(    ) Sim  (    ) Não 

Os alunos fizeram críticas?    (    ) Sim (    ) Não 

Você aceitou sugestões?     (    ) Sim (    ) Não 

Explique: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 



 

 

4.9 Os alunos avaliaram a sua(s) disciplina(s)? Explique o processo: 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

4.10 Os alunos se auto avaliaram em sua(s) disciplina(s)? Explique o processo: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4.11 Os alunos foram informados sobre pontos legais da avaliação?  

4.11.1 Nota necessária para aprovação. (    ) Sim (    ) Não 

4.11.2 Nota necessária para recuperação. (    ) Sim (    ) Não 

4.11.3 Outras informações. Cite qual (is)?  

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Adaptado de Raphael (2003) 

 

QUESTIONÁRIO PARA PRFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II 

(Professores sem experiência na docência)  

COLÉGIO ______________________________________ 

 

1. DADOS PESSOAIS 

1.1 Gênero 

(    ) Masculino 

(    ) Feminino 

 

1.2 Faixa etária 

(    ) de 20 a 29 anos (    ) de 30 a 39 anos (    ) de 40 a 49 anos 

(    ) de 50 a 59 anos (    ) de 60 anos em diante 

 

2. DADOS DE FORMAÇÃO  

2.1 Formação Superior 

Curso: _____________________________________________ Ano: _________ 

Nome da Instituição: ________________________________________________ 

 

2.2 Pós-graduação 

Curso: ____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

2.3 Formação continuada 

Participou de algum curso de formação continuada sobre avaliação? (    ) Sim (    ) 

Não 

Qual (is)? 

__________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

3. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

Tempo que atua como professor (a) 

_____________________________________________________________________ 

 

4. QUESTÕES 

4.1 Quantos e qual(is) instrumento(s) avaliativo(s) você acha importante ser 

utilizado em sua disciplina ? 

Disciplina Ano/Turma Quantidade de 

instrumentos 

Tipos de instrumentos 

    

    

    

    

 

4.2 Qual(is) conteúdo(s) você acha importante ser avaliado com esses 

instrumento(s)? (dado em classe, lido em textos, pesquisado pelo aluno ou 

outro) 

Disciplina Ano/Turma Conteúdos pedidos nos instrumentos 

   

   

   

   

 

4.3 Quando são aplicados vários instrumentos avaliativos, qual(is) o(s) que você 

que devem ser mais valorizado(s)? (Se for mais de um, enumere por ordem de 

prioridade)? 

Disciplina Ano/Turma Instrumentos avaliativos valorizados 

   

   

   

   

 

4.4 Na sua opinião, como deve ser atribuída a nota para os alunos no final do 

semestre? (média, acompanhamento progressivo, créditos e outros) 

Disciplina Ano/Turma Atribuição de nota no final de semestre 

   

   

   

   

 



 

 

4.5 Você acha importante informar aos alunos os critérios de avaliação que 

utilizara com a classe? 

(    ) Sim (    ) Não 

 

4.6 Na sua opinião, que tipo de instrumento avaliativo poderá trazer maior 

colaboração para a formação acadêmica dos alunos? Justifique: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4.7 Na sua opinião, que tipo de instrumento avaliativo poderá não trazer 

colaboração para a formação acadêmica dos alunos? Justifique: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4.8 Você acha importante discutir com os alunos a sua proposta de avaliação?    

(    ) Sim (    ) Não 

Os alunos devem ter a liberdade de fazer críticas? (    ) Sim (    ) Não 

Você aceito sugestões?  

(    ) Sim (    ) Não 

Explique: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4.9 Você acha importante os alunos avaliarem a sua (s) disciplina (s)? 

Explique o processo: 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

4.10 Você acha importante os alunos se auto avaliaram em sua (s) disciplina 

(s)? Explique o processo: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4.11 Na sua opinião, os alunos devem ser informados sobre pontos legais da 

avaliação?  

4.11.1 Nota necessária para aprovação. (    ) Sim (    ) Não 

4.11.2 Nota necessária para recuperação. (    ) Sim (    ) Não 

4.11.3 Outras informações. Cite qual (is)?  

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Adaptado de Raphael (2003) 



 

 

APÊNDICE B – Questionário – Validação Social 
 

Queremos agradecer a sua participação no grupo de Formação Continuada 

para Professores Iniciantes do Fundamental II. Sua contribuição foi de grande 

importância no direcionamento do trabalho e na elaboração das oficinas teóricas e 

práticas.  

Gostaríamos de receber um Feedback em relação a alguns temas que foram 

abordados, bem como na implantação de alguns procedimentos referentes a 

elaboração das provas. Portanto, seguem algumas questões que devem ser 

respondidas de forma que expresse as contribuições pedagógicas, frente a esse 

trabalho. 

 

1.Grelha de Correção  

1.1 Após a utilização da Grelha de Correções, analise os seguintes aspectos e 

responda: 

 

1.1.1 Ao elaborar as questões das provas, a grelha possibilitou a construção de 

questões que estejam focadas nos pontos relevantes do conteúdo? Como 

aconteceu esse processo? Explique 

 
 

1.1.2 Quais os aspectos positivos que você percebeu ao fazer uso da Grelha de 

Correção? 

 

R: Ter um feedback mais claro do aprendizado das minhas turmas, identificar 

com mais exatidão as maiores dificuldades em relação ao conteúdo 

(individualmente e em grupo), elaborar recuperações que pudessem focar nas 

reais necessidades dos alunos. 

 

2. Provas 

2.1 Durante o ano de 2017 realizamos várias oficinas com o objetivo de promover 

conhecimento teórico e prático ao utilizar a Prova como Instrumento Avaliativo. 

 

2.2.1 Em que aspectos o programa de formação continuada auxiliou na elaboração 

das provas? Enumere-os e justifique 

 

2.2.4 Quais foram as principias aprendizagens profissionais em relação ao 

programa? O que foi mais significativo para você? 



 

 

Apêndice C – Ficha de Análise de Prova 

 

FICHA PARA AVALIAÇÃO DE PROVAS 
Nome do(s) aluno(s): 
 
Professora: 
Disciplina: 
Ano:    Data:    Nota: 

 
ITENS PARA SEREM AVALIADOS 

 
Esta etapa refere-se a análise geral da prova. (Além dos dados, justificar 
cada item) 
Identificação  

 
 

Adequação da 
quantidade 
questões ao tempo 
disponível e/ou 
concentração da 
criança 

 
 
 
 
 

Número de 
questões objetivas 
e dissertativas 

 
 
 

Linguagem  
 
 

Organização dos 
espaços da prova 

 
 
 

Valor de cada 
questão 

 
 
 

Uso de itens 
optativos 

 
 
 

 
ANÁLISE DAS QUESTÕES DA PROVA 

 
Esta etapa refere-se a análise de cada questão da prova, ou seja, o que 
você deve analisar em cada questão. 
 
O que verificar em cada questão: 
 
QUESTÕES OBJETIVAS: 

▪ Cada questão deve estar de acordo com a regra de sua elaboração. Verificar 

se a questão é de: Reposta única, Resposta múltipla, Asserção ou razão e/ou 



 

 

Interpretação (ver texto, na parte de testes e comentar o que está correto ou 

não). 

 

QUESTÕES DISSERTATIVAS: 
▪ O nível da questão em relação a taxonomia de Bloom (conhecimento, 

compreensão, aplicação, análise, síntese, avaliação / Quadro no final da 

ficha) 

▪ Questão de improviso; 

▪ Questão de objetivos de situações complexas; 

▪ Equilíbrio do grau de especificidade; 

▪ Perguntas que permitam respostas reprodutivistas ou com dupla 

interpretação; 

▪ Relevância do conteúdo; 

▪ Pergunta que respondam questões anteriores ou posteriores; 

▪ Perguntas de respostas pessoais (De acordo com sua opinião, o que você 

pensa sobre, etc.) 

 

ATENÇÃO!!! 
Após a análise de cada prova, escolher uma questão não correta ou inadequada 
e reestruturá-la adequadamente. 
 
QUESTÃO 1 Análise da questão 

 
QUESTÃO 2 
 

Análise da questão 

QUESTÃO 3 
 

Análise da questão 

QUESTÃO 4 
 

Análise da questão 

QUESTÃO 5 
 

Análise da questão 

QUESTÃO 6 
 

Análise da questão 

QUESTÃO 7 
 

Análise da questão 

QUESTÃO 8 
 

Análise da questão 

 



 

 

Apêndice D – Autoavaliação – Oficina de Formação 
 

 

QUESTIONÁRIOS 

 

AUTOAVALIAÇÃO – OFICINAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA 

 

 

 

 

 

Na Oficina de Formação Continuada 1, o tema que permeou as exposições foi ..................  

Recorde as atividades desenvolvidas na oficina e as discussões realizadas, as partilhas de 

informações com os colegas docentes.... Retome seus apontamentos, se necessário, e responda 

cuidadosa e refletidamente as questões. 

 

1. O que considerou mais interessante na sequência da abordagem da temática? Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Qual a principal aprendizagem decorrente da abordagem do tema? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. O que ainda gostaria de saber sobre o tema? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. O que pretende realizar para assegurar essa aprendizagem? Defina ações e prazos. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

- Oficinas 
Teóricas e 

práticas 
- Validação 

Social 



 

 

Apêndice E – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

  

Ao Professor (a) do Ensino Fundamental II,  

  

Eu, Valdirene Luciano Dias, aluna do Programa de Pós-Graduação, Mestrado Profissional 

em Educação do Centro Universitário Adventista São Paulo - campos Engenheiro Coelho, 

estou realizando uma pesquisa com o título “Programa de Formação Continuada em 

Avaliação Formativa para professores iniciantes do Fundamental II”. A pesquisa tem como 

objetivo analisar a influência de um programa de formação continuada em avaliação 

formativa nas práticas cotidianas de professores iniciantes no Ensino Fundamental II, e será 

organizada e realizada nos espaços da Escola na qual você atua como professor (a) do Ensino 

Fundamental II. Nessa pesquisa será realizado um questionário com os professores (as) que 

trabalham no Fundamental II, a fim de verificar os instrumentos avaliativos mais utilizados 

pelo professor iniciante e como os seus resultados são empregados no cotidiano escolar (30 a 

40 min); auto avaliação com os mesmos professores na conclusão de cada etapa das oficinas 

(10 a 15 min); e um questionário de validade social para o mesmo grupo de profissionais ao 

encerrar a proposta em outubro de 2018 (30 a 40 min). Também serão realizados 5 Oficinas 

de Fundamentação (teórico/práticas) com duração de 3 hora e 4 Oficinas de Planejamento 

com duração de 1 hora, no período de trabalho, já combinado com o gestor da sua unidade 

escolar. Assim, venho pedir, por meio deste termo, a autorização para transcrever, armazenar 

e utilizar os registros dos questionários e auto avaliações a fim de viabilizar os procedimentos 

de pesquisa com qualidade e fidedignidade. Quaisquer nomes de pessoas, lugares ou 

instituições mencionados e registrados, ao serem publicados serão substituídos por códigos 

alfanuméricos que impedirão a identificação, garantindo o sigilo. O material recebido ou 

registrado durante os procedimentos de pesquisa será armazenado no Centro Universitário 

Adventista São Paulo - campus Engenheiro Coelho, junto à coordenação do Mestrado, por 

cinco anos, após os quais, será destruído. Você está sendo convidado (a) a participar da 

pesquisa por ser Professor (a) do Ensino Fundamental II, ministrar aula nesse nível de ensino. 

A sua participação será voluntária e não obrigatória de nenhuma forma. Assim, a qualquer 

momento, é possível desistir de participar e retirar o consentimento. Não há nenhum prejuízo 

em recusar a participação, ou abandonar a pesquisa em qualquer momento, seja com relação 

ao pesquisador, seja com relação ao Centro Universitário Adventista São Paulo. A 

participação na pesquisa não envolve qualquer dano à integridade dos participantes, uma vez 

que as identidades dos participantes serão preservadas e protegidas. O impacto da demanda de 

tempo para o preenchimento de formulário do questionário e auto avaliação pode ser 

minimizado por meio da liberdade de organização das mesmas, ou seja, o participante tem 

total liberdade para escolher o horário para realização, assim como para interromper o 

preenchimento dos instrumentos, para retomada em outro momento que seja adequado. Da 

mesma forma, no caso de algum tema ou assunto abordado requerer mais tempo ou uma 

pausa, será concedido sem problemas de acordo com o desejo do participante, as oficinas 

serão realizadas no seu horário de trabalho. A sua participação será de grande valor na 

implementação do programa de Formação Continuada em Avaliação Formativa. Você está 

recebendo uma cópia deste termo. Nesta cópia está disponível o meu telefone e endereço 

como responsável pela pesquisa. Há disponibilidade total para oferecer quaisquer 



 

 

esclarecimentos, sanar dúvidas ou disponibilizar mais informações, seja agora ou em qualquer 

momento futuro. Após a conclusão dos trabalhos os participantes terão acesso total ao estudo 

e demais produções científicas ligadas a essa pesquisa. O trabalho de pesquisa não prevê 

qualquer ônus para os participantes, porém, ainda assim, se houver algum tipo de custo 

eventual para o participante, serão ressarcidos de forma adequada.  

 

 

Mestranda: Valdirene Luciano Dias, RG: 21558560-4 SSP SP Telefone: (11) 9969389793– 

valdirene.dias@ucb.org.br – Programa de Mestrado Profissional em Educação do Centro 

Universitário Adventista São Paulo – UNASP-EC  

 

 

Profa. Dra. Betania Jacob Stange Lopes, Professora do Programa do Mestrado Profissional 

em Educação do Centro Universitário Adventista São Paulo – UNASP-EC, Celular: (19) 

996255674 betania.stange@ucb.org.br 

 
 

Autorização 

  

Eu, ___________________________________________________________________, 

autorizo a execução das atividades, acima citadas, referentes à pesquisa “Programa de 
Formação Continuada em Avaliação Formativa para professores iniciantes do Fundamental II 

”. Declaro estar ciente de que terá três questionários a serem preenchidos e cinco autos 

avaliações em um período de 6 meses, bem como, 5 oficinas de Fundamentação e 4 de 

planejamento. Declaro ainda que entendi os objetivos, riscos e benefícios de participação na 

pesquisa conforme explicitado no Termo de Esclarecimento acima. Não haverá qualquer 

custo financeiro na participação do trabalho de pesquisa. Todo material será fornecido pela 

pesquisadora e ela será responsável por coletar e entregar todo o material de pesquisa. Em 

caso de contato telefônico para sanar dúvidas ou pedir orientações será feito a cobrar. Fui 

informado (a) que o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres 

Humanos do UNASP que funciona na Estrada de Itapecerica, 5859, CEP: 05858-001, São 

Paulo, SP, Telefone: (11) 21286100, Endereço eletrônico: faleconosco-sp@unasp.edu.br.  

 

Assinatura: ______________________________________________________ 

Data:_____/_____/________  

 

 
CÓDIGO 

_______ 

 


