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ANASTASIOU, L. G. C. Ensinar, aprender, apreender e processos de aprendizagem. In: 

ANASTASIOU, L. G. C.; ALVES, L. P. (Orgs.). Processos de ensinagem na universidade: 

Pressupostos para as estratégias de trabalho em aula. 3. ed. Joinville: UNIVILLE, 2004. p.11-

38. (Cap.1) 

 

“[...] os três passos básicos de uma aula: preleção do conteúdo pelo professor, levantamento de 

dúvidas dos alunos e exercícios para fixação, cabendo ao aluno a memorização para a prova”. 

(p.12) 

 

“[...] ensinar contém, em si, duas dimensões: uma utilização intencional e uma de resultado, ou 

seja, a intenção de ensinar e a efetivação dessa meta pretendida [...]”. (p.13)  

 

“É preciso distinguir quais ações estão presentes na meta que estabelecemos ao ensinar. Se for 

apenas receber a informação de, bastará passá-la por meio da exposição oral [...]. No entanto, 

se nossa meta se refere à apropriação do conhecimento pelo aluno, [...] superando o aprender, 

[...] na direção do apreender, [...] agarrar, [...] entender e compreender. [...] Daí a necessidade 

atual de se revisar o “assistir a aulas”, pois a ação de apreender não é passiva [...]. O assistir ou 

dar aulas precisa ser substituído pela ação conjunta do fazer aulas. [...] surgem as necessárias 

formas de atuação do professor com o aluno sobre o objeto de estudo e a definição, escolha e 

efetivação de estratégias diferenciadas que facilitem esse novo fazer”. (p.14) 

 

“[...] Na ensinagem, o processo de ensinar e apreender exige um clima de trabalho tal que se 

possa saborear o conhecimento em questão [...]. Para isso, o saber inclui um saber o quê, um 

saber como, um saber por quê e um saber para quê”. (p.15) 

 

“[...] pela ensinagem deve-se possibilitar o pensar, situação em que cada aluno possa 

reelaborar as relações dos conteúdos, por meio dos aspectos que se determinam e se 

condicionam mutuamente [...]”. Neste contexto, é fundamental a mediação docente, que prepara 

e dirige as atividades e as ações necessárias e buscadas nas estratégias selecionadas, levando os 

alunos ao desenvolvimento de processos de [...] síntese do conhecimento [...]”. (p.15-16) 

 

“[...] O aluno tem que ativamente refletir, [...] para apropriar-se do quadro teórico-prático 

objetivado pelo professor e pela proposta curricular [...]”. (p.16) 
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“Existe uma relação entre o processo de apreensão e o tipo de conteúdo trabalhado; Zabala 

(1998) diferencia na aprendizagem as características de quatro tipos de conteúdos: [...] os 

conteúdos factuais [...], os conteúdos procedimentais [...], os conteúdos atitudinais [...], e a 

aprendizagem de conceitos [...] e princípios [...]. Cada uma dessas aprendizagens exige rotina, 

[...] além de exigir, [...] a escolha e a execução de uma metodologia [...], adequada aos objetivos, 

aos conteúdos do objeto de ensino e principalmente aos estudantes”. (p.17) 

 

“Essas atividades de ensino e de aprendizagem deverão atender às características do Projeto 

Político-pedagógico do curso [...]”. (p.18) 

 

“[...] no processo de ensinagem [...] As orientações pedagógicas não se referem mais a passos 

a serem seguidos, mas a momentos a serem construídos pelos sujeitos em ação, respeitando 

sempre o momento do pensamento [...]”. (p.19) 

 

“[...] a lógica formal representa uma síntese importante que possibilita a organização e 

explicitação do conhecimento obtido em cada momento histórico, oferecendo ferramentas 

essenciais para o trabalho docente [...]”. (p.21) 

 

“[...] Quando a lógica que fundamenta a visão do ensinar é a formal, baseada nos princípios de 

identidade e de negação, os conceitos são tomados como conteúdos mentais a serem assimilados 

pelos alunos e elaborados a partir de experiências chamadas concretas. [...] Para isso, seguem-

se as etapas de introdução, generalização, abstração e simbolização dos conceitos [...]”. (p.22) 

 

“Ao relacionar leis e princípios, supera-se o isolamento dos conceitos dando ao pensamento o 

espaço de ação significativa. Esse método de ensino, fundamentado na lógica dialética, 

considera que a realidade não pode ser diretamente apreendida pelo sujeito, sendo 

imprescindível que ela seja apreendida pelo pensamento e no pensamento, portanto, tendo a 

reflexão como condição básica [...]. A lógica dialética considera que, além dos princípios de 

identidade e negação, [...] estão os princípios de movimento, contradição, existência de uma 

visão inicial e sincrética trazida pelo aluno [...]. [....] o momento de chegada ao símbolo, etapa 

final do ensino baseado na lógica formal, se torna intermediário do processo de apreensão pela 

lógica dialética. É necessário fazer todo um “caminho de volta”, do símbolo ao ser confrontado 

com a realidade para a teoria existente [...]”. (p.23) 
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“[...] três momentos propostos na metodologia dialética: mobilização, construção e elaboração 

da síntese do conhecimento, visando ao conhecimento da visão inicial ou sincrética, à 

efetivação da análise e à busca de uma síntese qualitativamente superior”. (p.27) 

 

“[...] Ao apreender-se de um conteúdo, apreende-se também determinada forma de pensar e 

de elaborar esse conteúdo, motivo pelo qual cada área exige formas de ensinar e de apreender 

específicas, que explicitem e sistematizem as respectivas lógicas [...]”. (p.30) 

 

“[...] a escolha das estratégias, sendo tomadas como verdadeira atividade artística, e exigem do 

professor percepção e criatividade, para despertar no aluno sensações ou estados de espírito 

carregados de vivência pessoal renovadora e profunda [...]”. (p.30) 

 

“[...] Saviani (1982) [...] nos sugere cinco momentos a serem considerados no trabalho de 

construção dos conhecimentos com os alunos [...]. Destacando-os [...]: é fundamental 

considerar-se a prática social do aluno [...]. Essa prática social ou visão será problematizada 

[...]. Para responder a esses questionamentos, a instrumentalização é um momento necessário. 

[...] Outro momento refere-se à interiorização dos novos elementos ou conteúdos pela catarse, 

para finalmente se chegar à prática social reelaborada [...]”. (p.31) 

 

“[...] Vasconcellos (1994) [...] no qual três momentos são fundamentais: a mobilização para o 

conhecimento, a construção do conhecimento e a elaboração da síntese do conhecimento [...]”. 

(p.31) 

 

“[...] a interação intencional, planejada e responsável entre aluno, professor e objeto de 

conhecimento configura a essência da relação pedagógica [...]”. (p. 34) 

 

“[...] há elementos fundamentais a serem questionados quando nos confrontamos com a 

execução de um processo de ensinagem. Destacam-se, então: a visão de conhecimento [...]; a 

consideração dos limites e possibilidades dos sujeitos atuantes no processo [...]; o 

posicionamento necessário e essencial de parceria deliberada, consciente e contratual entre os 

pares [...]; a construção contínua da metodologia dialética [...]; a busca dos percursos dos 

conteúdos curriculares [...]; a formação profissional contínua dos profissionais envolvidos [...]; 

a importância de processos colegiados na busca dessa formação continuada [...]”. (p.35-36) 
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ANASTASIOU, L. G. C. Da visão de ciência à organização curricular. In: ANASTASIOU, L. 

G. C.; ALVES, L. P. (Orgs.). Processos de ensinagem na universidade: Pressupostos para as 

estratégias de trabalho em aula. 3. ed. Joinville: UNIVILLE, 2004. p.39-65. (Cap.2) 

 

“O fazer docente em relação ao ensino na universidade centra-se no conhecimento, obtido a 

partir da ciência existente [...]”. (p.41) 

 

“Os conhecimentos sistematizados na universidade surgem de quadros científicos, e é sobre 

eles que a pesquisa opera novas construções, na resolução dos problemas colocados pela 

realidade e pela prática social”. (p.41) 

 

“A ciência é [...] interessada no controle e domínio do universo natural e social, portanto, a 

serviço desenvolvimento e do progresso [...]. A atividade científica é concebida como a 

atualização de um método, como um conjunto de procedimentos previamente estabelecidos e 

legitimados [...]”. (p.42-43) 

 

“A organização acadêmica é feita por faculdades [...]. Os cursos se organizam com um período 

básico e outro profissionalizante [...] os estágios ficam alocados no final do currículo escolar 

de cada curso [...]. Quanto à autonomia financeira, [...] ocorre alto grau de dependência do 

Estado”. (p.43) 

 

“No [...] modelo alemão, ocorre uma total autonomia da ciência perante o Estado e a sociedade 

civil [...]. As influências do modelo alemão chegaram tardiamente na universidade brasileira, e 

por via indireta [...]. [...] mantiveram-se a estrutura curricular em grade, a separação de teoria e 

prática, um ciclo básico e outros profissionalizantes, separados e distintos, assim como um 

habitus docente baseado na predominância da exposição do conteúdo pelo professor e da 

memorização dele pelos alunos, centralizados, ambos, na verificação pelos exames”. (p.46-47)  

 

“Nas instituições de ensino, o saber escolar é o objeto de transferência e construção de sínteses 

progressivamente mais complexas, em grupos e ambientes definidos, integrando o 

conhecimento sistematizado com o conhecimento do estudante e visando ao aprofundamento 

da experiência e à produção e reconstrução do conhecimento”. (p.48)  
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“Um modelo curricular globalizante adota diferentes formas de processar o conhecimento em 

parceria estabelecida entre alunos e professores envolvidos [...]”. (p.50) 

 

“[...] a especialização possibilita aproximações particularizadas e aprofundadas, cada vez mais 

se faz necessária a ação de equipes multidisciplinares para dar conta da complexidade dos 

problemas que a realidade nos coloca [...]. Nessa transposição estão estabelecidos três graus de 

relações disciplinares. A multidisciplinaridade [...]. A interdisciplinaridade [...]. E a 

transdisciplinaridade [...]”. (p.51-52) 

 

“Os currículos globalizantes têm como centro os alunos e suas necessidades educacionais [...]. 

[...] o aluno constrói o conhecimento utilizando uma abordagem relacional do conteúdo [...]. 

Propõe um enfoque interdisciplinar ou transdisciplinar”. (p.52-55) 

 

“Uma proposta globalizada revela um compromisso social, um interesse em dar aos 

profissionais a possibilidade de atuar de modo mais democrático e solidário, buscando construir 

os processos de ensinagem, adotando conteúdos curriculares associados a valores [...]”. (p.55) 

 

“[...] as propostas didáticas ressaltam a importância da construção de um processo de parceria 

em sala de aula, deslocando o foco da ação docente e do ensino para a aprendizagem e 

destinando ao aluno o espaço do aprendiz [...]”. (p.57) 

 

“[...] Planos de Ensino, em que o professor, individualmente, centrava suas preocupações e 

ações na melhor forma de ensinar um conteúdo, na construção de um Programa de 

Aprendizagem o foco direciona-se para a aprendizagem do aluno”. (p.58) 

 

“Essa ação inovadora dependerá da opção do colegiado do curso, [...] integração das antigas 

disciplinas [...] em torno de um tema, problema, ações ou eixos comuns”. (p.59) 

 

“Pensar a disciplina isoladamente, como preocupação pessoal e individual, faz parte da nossa 

história profissional. Pensá-la coletivamente conduz a outro tipo de trabalho, mesmo porque 

exigirá que se inicie um novo processo na profissão [...]”. (p.60) 

 

“Nos Programas de Aprendizagem, as condições de trabalho devem contemplar 

necessariamente os momentos institucionais de troca inicial e continuada da ação docente, de 
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forma sistemática, e de preferência com a participação do coordenador, como profissional que 

[...] garante uma visão da totalidade do curso [...]. O Projeto Político-pedagógico deve refletir 

o compromisso assumido institucionalmente, envolvendo a todos [...]”. (p.61-62) 

 

“É preciso considerar que um processo de mudança exige contínuo suporte em diferentes níveis: 

O nível técnico [...]; Da perspectiva cultural [...]; Da perspectiva política [...]; Da perspectiva 

pós-moderna [...]”. (p.62-63) 

 

“[...] Freire nos diz que temos que saber o que somos para saber o que queremos ser [...]”. (p.63) 

 

“Os Processos de Profissionalização Continuada têm sido um caminho buscado pelas 

instituições e têm se revelado promissores, pois possibilitam inicialmente a definição dos 

rumos, dos objetivos institucionais que devem interligar entre si docentes e discentes, na relação 

com o compromisso institucional oferecido no tempo de cursar a graduação [...]”. (p.63) 
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ANASTASIOU, L. G. C.; ALVES, L. P. Estratégias de ensinagem. In: ___. Processos de 

ensinagem na universidade: Pressupostos para as estratégias de trabalho em aula. 3. ed. 

Joinville: UNIVILLE, 2004. p.67-100. (Cap.3)  

 

“As estratégias visam à consecução de objetivos, portanto, há que ter certeza sobre aonde se 

pretende chegar naquele momento com o processo de ensinagem. [...] O conhecimento do aluno 

é essencial para a escolha da estratégia, como seu modo de ser, de agir, de estar, além de sua 

dinâmica pessoal. [...] Outra referência é a lógica do conteúdo [...], o momento vivenciado pelos 

estudantes é, também, fundamental [...]”. (p.70)  

 

“Habilidades de trabalhos grupais, devidamente desenvolvidas, auxiliam no desabrochar da 

inteligência relacional [...]”. (p.75) 

 

“Participar de grupos de estudo permite o desenvolvimento de uma série de papéis que auxiliam 

na construção da autonomia, do autoconhecimento do aluno, do lidar com o diferente, da 

exposição e da contraposição, do divergir, do sintetizar e do resumir, [...] habilidades 

necessárias no desempenho do papel profissional [...]”. (p.77) 

 

“Estratégias de trabalho docente [...]  

• Estratégia 1: Aula expositiva dialogada [...] é uma estratégia que vem sendo proposta 

para superar a tradicional palestra docente. Há [...] diferenças entre elas, sendo a 

principal a participação do estudante [...]. Com a participação contínua dos estudantes 

fica garantida a mobilização, e são criadas as condições para a construção e a elaboração 

da síntese do objeto de estudo [...]. 

• Estratégia 2: Estudo de texto [...] utilizado para os momentos de mobilização, de 

construção e de elaboração da síntese [...]. A construção de esquemas, feitos 

coletivamente com a classe, auxilia o trabalho individualizado. 

• Estratégia 3: Portfólio [...] acompanhamento de construção do conhecimento do 

docente e do discente durante o próprio processo e não apenas ao final. [...] principal 

característica de validação. [...] propicia ao professor verificar de forma imediata as 

dificuldades apresentadas pelo estudante e propor soluções para sua superação [...]. 

• Estratégia 4: Tempestade cerebral [...] Trata-se de uma estratégia vivida pelo coletivo 

da classe, com participações individuais, realizada de forma oral e escrita [...]. Utilizada 
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como mobilização, [...] no sentido de coletar sugestões [...], e avaliar a criatividade e a 

imaginação [...]. Essa forma se presta, também, para elaboração da síntese. 

• Estratégia 5: Mapa conceitual [...] O fundamental é a identificação dos conceitos 

básicos e das conexões entre esses conceitos e os deles derivados [...]. Possibiliza 

mobilização contínua, [...] a construção do conhecimento [...], e permite a elaboração 

da síntese numa visão de totalidade [...].  

• Estratégia 6: Estudo dirigido [...] complementar aspectos não dominados do programa 

de aprendizagem pretendido [...]. Possibilita aos estudantes estudos específicos do 

conteúdo [...]. As dificuldades dos estudantes podem ser evidenciadas ao longo do 

processo de construção do conhecimento [...]. 

• Estratégia 7: Lista de discussão por meios informatizados [...] utilizada para 

aprofundamento de objetos de estudo, tornando-se uma estratégia própria ao momento 

de construção e de elaboração de sínteses contínuas. [...] consulta e acesso aos meios 

informatizados [...]. 

• Estratégia 8: Solução de problemas [...] o uso dessa estratégia tem visado ao 

desenvolvimento do pensamento reflexivo, crítico e criativo dos estudantes para 

situações e dados da realidade. [...] o estudante mantém-se mobilizado, busca ampliar 

os conhecimentos construídos na direção da solução e na elaboração da síntese [...].   

• Estratégia 9: Phillips 66 [...] utilizada com classes numerosas [...]. [...] pode ser usada 

para os momentos de mobilização quanto para a elaboração de sínteses. [...] Permite 

excelente feedback ao professor a respeito de dúvidas dos estudantes. [...] A objetividade 

é bastante estimulada nessa estratégia [...]. 

• Estratégia 10: Grupo de verbalização e de observação (GV/GO) [...] utilizada 

quando o número de estudantes é elevado, pela subdivisão dos grupos em GO e GV. Na 

construção do conhecimento, essa dinâmica dá melhores resultados se utilizada para o 

momento de síntese [...].  

• Estratégia 11: Dramatização [...] Desenvolve a criatividade, a desinibição, a 

inventividade e a liberdade de expressão. [...] pode ser utilizada especialmente para os 

momentos de mobilização e de síntese [...]. 

• Estratégia 12: Seminário [...] o professor [...] precisa [...]. realizar síntese integradora 

ao final de todas as apresentações, a fim de garantir o alcance de todos os objetivos 

propostos para o seminário [...]. No desenvolvimento dessa estratégia são atingidas as 

dimensões de mobilização para o conhecimento [...] e produz as possíveis sínteses [...]. 
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• Estratégia 13: Estudo de caso [...] oportuniza a elaboração de um forte potencial de 

argumentação com os estudantes e refere-se tanto ao momento de construção do 

conhecimento como de síntese. [...] O caso deve estar incluído no contexto de vivência 

do estudante, ou em parte de sua temática em estudo [...]. 

• Estratégia 14: Júri simulado [...] Sua preparação é de intensa mobilização. [...] Essa 

estratégia envolve todos os momentos da construção do conhecimento, da mobilização 

à síntese, pela sua característica de possibilitar o envolvimento de um número elevado 

de estudantes. 

• Estratégia 15: Simpósio [...] possibilita a ampliação do conhecimento [...] tem efeito 

multiplicador. [...] o simpósio recebe ênfase principal na mobilização e na própria 

construção do conhecimento [...]. 

• Estratégia 16: Painel [...] envolve mais pessoas discutindo entre si [...]. Nos momentos 

de metodologia dialética, pode ser aproveitado tanto para a mobilização para o 

conhecimento como para a construção ou mesmo para o momento de elaboração de 

sínteses [...]. 

• Estratégia 17: Fórum [...] pode ser útil na construção do conhecimento, especialmente, 

para os momentos de síntese. Exige imensa preparação prévia por parte dos estudantes 

na busca de leituras, filmes, fatos, visitas, etc., carecendo de uma profunda mobilização 

[...] não pode ser muito longo, correndo-se o risco de enfraquecer a dinâmica [...]. 

• Estratégia 18: Oficina (laboratório ou workshop) [...] espaço de construção e 

reconstrução do conhecimento são as principais ênfases [...]. [...] movimento de 

reconstrução individual e coletiva [...]. [...] a mobilização, a construção e a síntese do 

conhecimento estão imbricadas [...]. No final das atividades os estudantes materializam 

suas produções. 

• Estratégia 19: Estudo do meio [...] possibilita aos envolvidos [...] uma revisão, um 

refletir sobre os dados da teoria que fundamentam o objeto de estudo [...]. A mobilização 

é imediata, levando também a construção e à elaboração de sínteses cada vez mais 

significativas [...].  

• Estratégia 20: Ensino com pesquisa [...] Procura-se construir com o estudante a 

disciplina persistindo na busca de dados ou informações, na observação, leitura, 

redação, análise e síntese, até esgotar o problema. [...] envolve tanto a mobilização como 

a construção e a elaboração da síntese do conhecimento [...]”. (p.79-99) 
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ALVES, L. P. Portfólios como instrumentos de avaliação dos processos de ensinagem. In: ___. 

Processos de ensinagem na universidade: Pressupostos para as estratégias de trabalho em 

aula. 3. ed. Joinville: UNIVILLE, 2004. p.101-120. (Cap.4) 

 

“[...] o portfólio pode ser um instrumento capaz de dar respostas [...]: emancipação e ampliação 

da autonomia do estudante e diagnóstico para o professor”. (p.102) 

 

“Historicamente, esse instrumento vem apresentando diversas nomenclaturas que se 

diferenciam de acordo com suas finalidades e espaços geográficos. Dentre os mais correntes 

estão: porta-fólios, processo-fólios, diários de bordo, dossiês. O portfólio [...] apresenta [...] 

algumas classificações: portfólio particular, de aprendizagem, demonstrativo portfólio docente 

e, [...] webfólio”. (p.103-104)  

 

“[...] O portfólio é uma compilação apenas dos trabalhos que o estudante entenda relevantes, 

após um processo de análise crítica e devida fundamentação [...]”. (p.104) 

 

“[...] o portfólio como facilitador da construção, reconstrução e reelaboração do processo de 

ensinagem, ao longo de um cursou de um período de ensino [...]”. (p.106) 

 

“Em relação à avaliação, o portfólio permite aos professores considerarem o trabalho de forma 

processual, superando a visão pontual das provas e testes, integrando-o no contexto do ensino 

como uma atividade complexa baseada em elementos de aprendizagem significativa e 

relacional [...]”. (p.106) 

 

“A concepção de ensino e aprendizagem adotada centra-se no processo de constante reflexão 

sobre a maneira como o estudante explica seu próprio processo de aprendizagem [...]”. (p.108) 

 

“Isso revela uma habilidade de análise e reflexão sobre a ação discente e docente”. (p.111) 

 

“As contribuições de Delors (1999), publicadas em Relatório da UNESCO, defendem a idéia 

de que educar é desenvolver no ser humano quatro competências básicas: 

• Competência pessoal: aprender a ser; 

• Competência relacional: aprender a conviver; 

• Competência produtiva: aprender a fazer; 
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• Competência cognitiva: aprender a conhecer”. (p.112). 

 

“Dentre as vantagens do webfólio, podemos citar: maior variedade de tipos de informação sobre 

o professor e o seu ensino que podem ser inseridos e exibidos [...]; esses materiais não são 

perdidos entre as revisões [...]; a capacidade de delinear o portfólio de acordo com aquilo que 

o professor ao curso, uma vez que a alfabetização digital tem sido incluída entre os objetivos 

de ensino para os estudantes [...]”. (p.115) 

 

“[...] portfólio de ensino [...] uma descrição concreta dos pontos fortes e realizações de ensino 

de um professor. Inclui documentos que sugerem no seu todo o escopo, a qualidade do ensino 

e a atuação docente [...]. Conhecido, também, como auto-relato de um docente, que pode ser 

empregado para fins formativos e somativos, os portfólios podem ser muito úteis na auto-

avaliação do próprio corpo docente [...]”. (p.116) 

 

“Segundo Seldin (1997), um portfólio típico de professor deve conter três tipos de informação: 

Material próprio [...]; Material de outrem [...]; Produtos de ensino [...]”. (p.116-117) 

 

“[...] Sugere sete passos para a criação de um portfólio de ensino: resumir as responsabilidades 

relacionadas com o ensino; descrever sua abordagem para o ensino; escolher itens para o 

portfólio; preparar declarações sobre cada item; pôr os itens em ordem; reunir os dados de 

apoio; incorporar o portfólio a seu curriculum vitae”. (p.117) 
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ROMANOWSKI, J. P.; WACHOWICZ, L. A. Avaliação formativa no ensino superior: Que 

resistências manifestam os professores e os alunos. In: ___. Processos de ensinagem na 

universidade: Pressupostos para as estratégias de trabalho em aula. 3. ed. Joinville: 

UNIVILLE, 2004. p.121-145. (Cap.5)  

 

“[...] princípios que comandam a avaliação: em primeiro lugar, a existência de padrões culturais 

que funcionam como referenciais [...]; em segundo lugar, o julgamento que é efetivado sem 

constrangimento pelo avaliador com base em padrões existentes; e em terceiro lugar a 

comunicação espontânea [...] (CHAUÍ, 1980, p.24)”. (p.122) 

 

“[...] avaliação, representa a contabilização do resultado obtido pelos alunos e se mantém 

cristalizado [...]”. (p.123) 

 

“Um dos processos para a mudança da avaliação como produto é a prática da avaliação 

formativa. [...] compreendida como a regulação da aprendizagem por professores e alunos, 

considerando os propósitos estabelecidos (PERRENOUD, 1999, p.77) [...]”. (p.123) 

 

“[...] As perspectivas da avaliação no ensino superior que mais se disseminaram foram a 

somativa e a formativa. A avaliação somativa manifesta-se nas propostas de abordagem 

tradicional [...]. A avaliação formativa consiste na prática da avaliação continua realizada 

durante o processo de ensino e aprendizagem”. (p.124-126) 

 

“Na realização da avaliação formativa a auto-avaliação assume uma perspectiva de regulação 

da aprendizagem em que a metacognição é preponderante [...]”. (p.126) 

 

“[...] cada aluno utiliza diferentes procedimentos para conhecer, controlar e regular sua 

aprendizagem. Essa diversidade se manifesta quanto ao tempo, técnicas, estilos, procedimentos 

e estratégias [...]”. (p.128) 

 

“A compreensão do conhecimento pelos alunos é também complexa, pois exige reflexão, 

domínio de estratégias e habilidades, desde as mais simples, como anotar as explicações do 

professor, até a reescrita do texto, a reestruturação, a transposição didática [...]”. (p.129) 
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“A inclusão dos alunos na orientação contínua de suas aprendizagens, realizando ajustes às suas 

próprias características, denominadas de regulação interativa, auxilia o professor a realizar a 

avaliação formativa (SCALLON, 2000, p.158) [...]”. (p.130) 

 

“Esta, na avaliação formativa, possibilita examinar o que se sabe e o que não se sabe, para 

continuar e reorientar o ensino e a aprendizagem e quais as ações a serem empreendidas. Esse 

procedimento resulta numa análise aprofundada da aprendizagem, desvela a própria capacidade 

de conhecer, de controlar e regular o processo de aprender [...]”. (p.131)  

 

“[...] Bachelard já nos dizia que não basta mostrar o conhecimento, é preciso demonstra-lo [...]”. 

(p.134)  

 

“Como então substituir na prática a lógica da média pela lógica da forma cumulativa, na 

avaliação da aprendizagem? Em primeiro lugar, utilizando-se de critérios e não de padrões [...]. 

Em segundo lugar, [...] avaliação formativa deve considerar cada aluno segundo suas 

possibilidades, mas exigindo mediante atividades o máximo de sua dedicação ao trabalho”. 

(p.135) 

 

“[...] não haverá mudanças na avaliação da aprendizagem enquanto não houver modificações 

na metodologia do ensino [...]”. (p.137) 

 

 

ii Fichamento de transcrição textual 

                                                           


