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Resumo: 

 

O objetivo deste é refletir sobre as práticas 
avaliativas desenvolvidas até o momento e 
propormos alternativas para as práticas 
tradicionais, que se mostrem mais adequadas aos 
objetivos da disciplina de estágio curricular do 
curso técnico de enfermagem, buscando superar o 
modelo utilizado. A avaliação tem se efetivado 
através de modelos e instrumentos avaliativos que 
tendem a verificar o aprendizado dos conteúdos 
mínimos, na maioria das vezes de forma 
quantitativa, em detrimento da qualidade do 
processo de construção do conhecimento. Dentre 
os desafios do processo ensino-aprendizagem nos 
deparamos com o desenvolvimento do estágio 
curricular supervisionado, momento em que o 
aluno irá desenvolver as técnicas de enfermagem, 
com atenção individual ao paciente ou para a 
coletividade, levando informações pertinentes às 
necessidades identificadas por este público, de 
promoção e prevenção de agravos para o indivíduo 
e ou comunidade. Desta forma, a avaliação está 
continuamente na rotina escolar seja ela em sala 
de aula ou no campo da aula prática, de forma 
individual ou coletivamente. Muitas vezes a palavra 
avaliação é associada a outros sinônimos como 
nota, capacidade e ou incapacidade, sucesso e ou 
fracasso, ascensão e ou retenção. A 
implementação pedagógica, será desenvolvido no 
Colégio Estadual Profª Hilda T. Kamal no município 
de Umuarama. 
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APRESENTACÃO 

 

 

Ao refletirmos sobre avaliação, surgem dúvidas visto que esta prática é 

permeada por divergências. A avaliação tem se efetivado através de modelos e 

instrumentos avaliativos que tendem a verificar o aprendizado dos conteúdos 

mínimos, na maioria das vezes de forma quantitativa, em detrimento da qualidade 

do processo de construção do conhecimento. 

No meu entendimento, estudar a avaliação em uma perspectiva 

transformadora significa situá-lo como elemento de um ensino democrático, 

reconhecendo o aluno e o professor como sujeitos dotados de identidade própria, 

com gênero, raça, classe social, visões de mundo e padrões culturais próprios, a 

serem levados em consideração nas práticas pedagógicas e avaliativas, tendo em 

vista uma apropriação efetiva e significativa do conhecimento. 

Esta iniciativa se assenta na minha experiência pessoal e profissional. Como 

professora de escola pública no Curso Técnico em Enfermagem pude perceber a 

fragilidade da avaliação no campo da prática curricular, sendo, muitas vezes 

realizada de forma injusta, e autoritária pelo professor supervisor dificultando o 

processo ensino aprendizagem. 

Muitos professores utilizam instrumentos cujos critérios por eles definidos 

destoam do modelo de avaliação oficial do curso e nem sempre são explicitados 

para o aluno; além disso, frequentemente são critérios diferentes para cada aluno, 

gerando insatisfação entre professores e alunos. 

Diante desta constatação propomos investigar alternativas para as práticas 

tradicionais, que se mostrem mais adequadas aos objetivos da disciplina de estágio 

curricular do curso técnico de enfermagem, capaz de superar o modelo utilizado.  

Os problemas percebidos no processo avaliativo levaram-me a optar pela 

realização do presente estudo, com a finalidade de organizar esta unidade 

temática, com a finalidade de suscitar reflexões, em encontros com professores do 

curso técnico de enfermagem no Colégio Estadual Profª Hilda T. Kamal, nos 

momentos avaliativos.  

Este material está organizado em três subunidades: 

1. Aspectos históricos da educação profissional, destacando o curso técnico de 

enfermagem. 



2. Avaliação: conceitos, tipos e reflexão de como devem acontecer ás práticas 

avaliativas no processo ensino-aprendizagem. 

3. Planejamento de instrumentos avaliativos que possam, eventualmente, 

serem aplicados em conjunto. 

 

1- ASPECTOS HISÓTRICOS DA EDUCACÃO PROFISSIONAL: TÉCNICO DE 

ENFERMAGEM 

 

Sendo a enfermagem uma profissão eminentemente prática, a formação do 

enfermeiro deve passar por um processo de ensino, no qual o saber científico 

associado à competência técnica possa fazer parte da construção do conhecimento 

para o exercício da profissão. 

No decorrer de sua história, a enfermagem vem lutando para conquistar seu 

espaço e reconhecimento científico. Como profissão, foi fortemente marcada por 

concepções que a relacionava ao fazer manual, havendo dificuldades no que diz 

respeito ao pensamento critico para a construção de um saber científico que confira 

especificidades à sua ação. 

Desde suas origens, a formação profissional foi permanentemente vista 

como educação inferior, direcionada as classes menos privilegiadas, assumindo 

um caráter assistencialista que vem se transmitindo de geração a geração, 

(SANTOS, 2005). 

No Brasil, a formação do enfermeiro é pioneira, tendo sido criada, em 1890, 

a escola de enfermagem no Rio de Janeiro, Escola Alfredo Pinto, no Hospital 

Nacional dos Alienados, para atender a crise pessoal daquele momento e, portanto 

com objetivos direcionados principalmente para a psiquiatria, com corpo docente 

formado apenas por médicos daquela instituição. O motivo maior da fundação 

dessa escola deve-se ao fato de as irmãs de caridade, responsáveis pela 

enfermagem, terem deixado o hospital por incompatibilidade com a direção interina 

que passou a cercear muitas de suas atribuições, (GERMANO, 1993). 

Somente em 1923, também no Rio de Janeiro surge uma escola de 

enfermagem no hospital São Francisco de Assis, que em 1926 passou a ser 

chamada de Ana Néri, sendo a mesma financiada pela Fundação Rockfeller e sob 

orientação de enfermeiras americanas. O interesse centrava-se na formação de 



pessoal para atuar no combate das endemias e epidemias prevalentes no início do 

século XX, (SANTOS, 2005). 

O mesmo autor refere que o curso de auxiliar de enfermagem foi criado em 

caráter de urgência, por falta de pessoas qualificadas para trabalhar na prevenção 

e assistência de enfermagem, já que o número de enfermeiras era insuficiente e 

sua formação demorada. A formação deste profissional de enfermagem em larga 

escala, nos cursos regulares, viria solucionar tal problema. 

A partir da década de 50 houve uma multiplicação dos cursos de auxiliares 

de enfermagem, pois a saúde pública atingiu seus objetivos no controle das 

endemias e epidemias e ao mesmo tempo foi perdendo sua importância e a 

necessidade do mercado capitalista passou a ser na formação de novos 

profissionais que atuassem principalmente em hospitais, pois as ações que até 

então eram voltadas para a promoção e prevenção da coletividade, passaram a ser 

individualizadas e com enfoque no curativo (ALMEIDA, 1986). 

O curso técnico em enfermagem surge nos anos 60, como uma proposição 

do governo. As funções de supervisão de pequenas unidades hospitalares e de 

cuidados a pacientes graves que não eram atendidos satisfatoriamente nem por 

auxiliares, por falta de preparo técnico, e muito menos por enfermeiros, devido ao 

número reduzido destes profissionais e que levou a Associação Brasileira de 

Enfermagem (ABEN) a solicitar ao Conselho Federal de Educação (CFE) em 1965, 

a regulamentação do curso Técnico de Enfermagem, (OGUISSO, 2005). 

De acordo com o referido autor os primeiros cursos técnicos foram criados 

nas escolas de enfermagem Ana Néri e Luiza de Marrilac, ambas no estado do Rio 

de Janeiro em 1966. 

No Paraná, a primeira escola de formação de auxiliares de enfermagem, foi 

criada em 1954, e a segunda no país, denominado Dr. Caetano Munhoz da Rocha 

que hoje pertence à secretaria de saúde e tem o nome de Centro Formador de 

Recursos Humanos Caetano Munhoz da Rocha.  

Já em 1955, as irmãs de caridade de São Vicente de Paulo criam á escola 

de auxiliares de enfermagem Catarina Labouré em Curitiba, autorizada, pelo 

Ministério da Educação e Cultura, a funcionar a partir de 1956, e em 1966 o 

Conselho Estadual de Educação do Paraná criou o Curso Técnico de Enfermagem 

na mesma instituição, (PARANÁ, 2006). 



Apenas em 1971 com a Lei nº 5.692, que consolidou as Diretrizes e Bases 

para o Ensino de 1º e 2º grau e a oferta de cursos de profissionalização, o Curso 

Técnico de Enfermagem passou a compor o sistema educacional brasileiro em 

nível de 2º grau, entretanto esse profissional somente foi reconhecido em 1986, 

com a Lei Nº 7.498, regulamentada pelo Decreto Nº 94.406, de 1987, que discorre 

sobre o exercício profissional da enfermagem, (COFEN, 2010). 

A Lei Federal nº 9.394/96, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(2010) certifica que: 

 

 

(...) A educação profissional assim concebida não se confunde com a 
educação básica ou superior. Destina-se àqueles que necessitam se 
preparar para seu desempenho profissional, num sistema de produção de 
bens e de prestação de serviços, onde não basta somente o domínio da 
informação, por mais atualizada que seja. Deve, no entanto, assentar-se 
em sólida educação básica, ferramenta essencial para que o cidadão 
trabalhador tenha efetivo acesso à conquista tecnológica da sociedade, 
pela apropriação do saber que alicerça a prática profissional, isto é, o 
domínio da inteligência do trabalho. 

 

 

O município de Umuarama foi contemplado pela rede pública estadual 

através da Resolução 5040/93, que autorizava o funcionamento do Curso Auxiliar 

em Enfermagem, no Colégio Estadual Profª Hilda T. Kamal e a Resolução nº 

489/2002 autorizou o credenciamento do Curso Técnico em Enfermagem – Área 

Profissional: Saúde, a partir do início do ano letivo de 2001, já o funcionamento do 

Curso Técnico em Enfermagem – PROEJA, ocorreu através do Parecer 598/08, 

(UMUARAMA, 2012). 

O curso Técnico em Enfermagem do Colégio Estadual Profª Hilda T. Kamal 

justifica-se devido à necessidade de promover a transição entre a escola e o 

mundo do trabalho, formando jovens e adultos, com conhecimentos gerais e 

específicos para o treinamento de atividades específicas na área, vindo a suprir a 

demanda existente nos vários segmentos da saúde, atendendo a legislação vigente 

da profissão e está embasado nas diretrizes do Sistema Único de Saúde, 

(UMUARAMA, 2012). 

Em 2013, o Colégio Estadual Profª Hilda T. Kamal oferta a Educação 

Profissional Técnica de nível médio com 96 alunos no curso de Técnico em 

Enfermagem subsequente isto é para o aluno que conclui o ensino médio, com 



duração de 2 anos, e 56 alunos no Técnico em Enfermagem integrado – PROEJA 

onde o aluno cursará o ensino médio e o profissionalizante, com duração de 3 anos 

no período noturno e os estágios curriculares no contra turno, atualmente tem um 

total de 152 alunos matriculados. 

No decorrer de doze anos de experiência como docente do curso técnico de 

enfermagem, observei que 90% dos alunos que são matriculados anualmente, no 

curso técnico profissionalizante em enfermagem são do sexo feminino, que 

trabalham e estudam, sendo o que denominamos alunos trabalhadores, que 

cumprem cotidianamente dupla ou tripla jornada de trabalho e que veem na 

formação escolar a possibilidade de ingressarem no mercado de trabalho, com 

objetivo de melhorar sua condição de vida, e futuramente fazer um curso superior. 

O profissional técnico de enfermagem que irá se formar receberá 

conhecimento técnico-científico para prestar assistência integral à saúde individual 

e coletiva, fundamentados nos princípios éticos, legais e humanos, (UMUARAMA, 

2012). 

A matriz curricular do curso técnico de enfermagem está, organizado por 

disciplinas das áreas biológicas, humanas e as especificas do curso de 

enfermagem, estando estruturado em quatro semestres perfazendo um total de 

1440h/a de teoria e 760h/a de estágio, (PARANÁ, 2006). 

O método de trabalho na enfermagem é qualificado como uma maneira 

prática, com finalidade de contenção de tempo e de maior agilidade na execução 

da função. A prática é subdividida em atos e atitudes separadas, desligadas da 

totalidade da assistência e da atribuição de responsabilidades que se diferencia de 

acordo com o grau de qualificação, (ALMEIDA, 1986). 

Em virtude dessa prática, surgiram as diversas categorias na enfermagem: o 

auxiliar de enfermagem com ensino fundamental, o técnico de enfermagem com o 

ensino médio e o enfermeiro com nível superior, sendo uma divisão interna de 

trabalho onde o enfermeiro assume as atividades de ensino, administração, 

assistência de maior complexidade e ao técnico e auxiliar de enfermagem as 

atividades de assistência ao paciente. 

De acordo com o Conselho Federal de Enfermagem (2010) as diversas 

categorias filiadas ao órgão em 2011, compreendida por 18,69% de enfermeiros, 

40,41% de técnico em enfermagem, 40,12% em auxiliares de enfermagem, estas 

duas categorias somadas refletem 80,53% de profissionais atuando nas mais 



diversas áreas da saúde em nosso país; ainda temos as outras representações que 

compreendem menos de 1% que são os atendentes e parteiras. 

Sendo assim, formar recursos humanos gera uma responsabilidade para o 

enfermeiro, que irá capacitar pessoas leigas em futuros profissionais, que estarão 

envolvidos no cuidado do ser humano. 

Dentre os desafios do processo ensino-aprendizagem nos deparamos com o 

desenvolvimento do estágio curricular supervisionado, momento em que o aluno irá 

desenvolver as técnicas de enfermagem, com atenção individual ao paciente ou 

para a coletividade, levando informações pertinentes às necessidades identificadas 

por este público, de promoção e prevenção de agravos para o indivíduo e ou 

comunidade. 

O estágio requer pequenos grupos de alunos, pois, desta forma haverá a 

possibilidade de executar um maior número de procedimentos, consequentemente 

mais experiências de aprendizagem, facilitando o acompanhamento do professor. 

Os alunos permanecerão todo o semestre com o mesmo professor supervisor. 

A prática profissional supervisionada será concomitante com a teoria, já no 

início no primeiro semestre, com o estágio de introdução em enfermagem, sendo o 

mesmo realizado, em hospitais uma vez por semana com carga horária de seis 

horas aula durante todo o semestre; nos próximos semestres os estágios 

permanecem na área hospitalar, e em unidades básicas de saúde, três vezes por 

semana com carga horária que variam de cinco a quatro horas aula, (UMUARAMA, 

2012). 

A Lei n. 11.788/2008, (2010) em seu artigo primeiro define o estágio como: 

 

 

“[...] ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de 
trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educando 
que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação 
superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação 
especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade 
profissional da educação de jovens e adultos”.  

 

 

A regulação legal afirma que o estágio deve fazer parte do projeto 

pedagógico do curso além de integrar o itinerário formativo do educando tendo 

como finalidade aprendizado de competências próprias. 



Tendo, em vista, que o estágio curricular supervisionado das disciplinas 

comporta várias habilidades e competências, como também a formação de 

conhecimentos específicos, a avaliação torna-se complexa no sentido de estar 

garantindo a aprendizagem e preparando o futuro profissional para o mercado de 

trabalho. 

 

 

2- AVALIACÃO 

 

 

De acordo com Savary (1999), a avaliação é algo tão antigo quanto o mundo 

e indissociável do processo de aprendizagem. Por ser indissociável, a avaliação 

deve estar necessariamente presente, seja em aulas teóricas e ou nas práticas 

educacionais. 

A mesma autora faz uma reflexão sobre a necessidade de se avaliar? Esta 

pergunta foi feita a vários professores, unânimes em dizer que esta é importante e 

necessária, apesar de sua complexidade. 

Pois ao realizarmos a avaliação dos educandos, o educador, também estará 

avaliando seu trabalho. Desta forma, a avaliação está continuamente na rotina 

escolar seja ela em sala de aula ou no campo da aula prática, de forma individual 

ou coletivamente. 

Muitas vezes a palavra avaliação é associada a outros sinônimos como nota, 

capacidade e ou incapacidade, sucesso e ou fracasso, ascensão e ou retenção. O 

que pretendemos mostrar com este trabalho é que, a avaliação assume dimensões 

mais amplas.  

Conforme Haydt, (2004) a avaliação como atividade educativa não tem 

intenção de atribuir notas, mas realizar uma linha de objetivos, que se traduzem em 

termos de mudanças de comportamento dos alunos e professores. E cabe 

justamente á avaliação identificar de que forma esses objetivos estão sendo 

obtidos, para auxiliar tanto a aluno como o professor, há prosseguirem no processo 

ensino-aprendizagem. 

Por algum tempo, o termo avaliar foi usado como sinônimo de testar ou 

verificar e medir. Qual a diferença entre estes termos? 

Distinção entre verificar, medir e avaliar, (HAYDT, pg. 10, 2004). 



 

 

- abrangente                                                                                                                 + abrangente 

•___________________________________     •      __________________________________•  

Verificar                                                         Medir                                                              Avaliar 
Averiguar um desempenho,                Descrever um fenômeno                          Interpretar dados 
através de situações                                do ponto de vista                                   quantitativos e  
previamente organizadas.                             quantitativo.                                  qualitativos para 
                                                                                                                            obter um parecer 
                                                                                                                    ou julgamento valor. 

 

 

No processo avaliativo do estágio curricular do curso técnico de 

enfermagem, o uso de números as chamadas notas e ou conceitos (insuficiente, 

ruim, bom, muito bom e ótimo), são utilizadas para avaliar as dimensões do 

aprendizado.  

Na verdade não passam de simples números e ou conceitos sem 

referências, que por si só não me remetem a avaliação propriamente dita; pois as 

notas ou conceitos são apenas, o resultado de uma medida. 

Para a avaliação ser efetiva, deve haver menção a um padrão implícito, mas 

é preciso explicitá-lo nitidamente, estabelecendo as condições de aproveitamento. 

Avaliar consiste em fazer julgamento sobre os resultados, comparando o que foi 

obtido com o que se pretende alcançar, (HAYDT, 2004). 

Desta forma, a avaliação pode ser benéfica tanto para orientar o aluno como 

o professor, pois fornece informações ao aluno no que melhorar em seu processo 

educativo, e subsídios ao professor para aperfeiçoar suas práticas educativas. 

Freire (1993), admite que para ensinar é preciso ousar. Em relação ao 

processo ensino aprendizagem afirma que: 

 

 

“...a tarefa do ensinante, que é também aprendiz, sendo prazerosa é 
igualmente exigente. Exigente de seriedade, de preparo científico, de 
preparo físico, emocional, afetivo... É impossível ensinar sem essa 
coragem de querer bem, sem a valentia dos que insistem mil vezes antes 
de uma desistência... sem a capacidade forjada, inventada, bem cuidada 
de amar... aprendemos, ensinamos, conhecemos com o nosso corpo 
inteiro... com os sentimentos, com as emoções, com os desvjos, com os 



medos, com as dúvidas, com a paixão e também com a razão crítica. 
Jamais com esta apenas. É preciso ousar para jamais dicotomizar o 
cognitivo do emocional.”. 

 

 

2.1) Conceitos de avaliação:  

 

Após precisar o sentido do termo avaliação, vejamos como alguns 

estudiosos do tema definem o processo avaliativo. Cada definição é o reflexo de 

uma postura filosófica. 

Libâneo (1994, pg. 196) define avaliação escolar como um “componente do 

processo de ensino que visa, através da verificação e qualificação dos resultados 

obtidos, determinar a correspondência destes com os objetivos propostos e, daí, 

orientar a tomada de decisões em relação ás atividades didáticas”. 

Para Luckesi, (1995, pg. 92), o termo avaliação é estabelecido a partir da 

deliberação de uma conduta de “atribuir um valor ou qualidade de alguma, ato ou 

curso de ação...”. 

Para o mesmo autor não existe avaliação sem atuação, desta forma: avaliar 

é ver, julgar, e agir, num período contínuo, ou seja, a construção do saber pelo 

educando se dá de forma dinâmica e progressiva, não havendo início, meio ou fim 

nesse aprendizado. 

De acordo com Villas Boas (2000, pg.150-151) avaliar significa: 

 

 

“(...) orientar o aluno em toda sua trajetória de aprendizagem, valorizando-
se seus acertos e minimizando suas dificuldades momentâneas. Significa 
analisar todas suas produções, apresentando-lhe, prontamente, os 
devidos comentários e observações. Significa dar-lhe oportunidade de 
refazer seus trabalhos e atividades, para que atinja plenamente os 
objetivos do plano. Significa avaliar seu desempenho, atendo-se aos 
objetivos formulados e divulgados, sem a introdução de critérios 
casuísticos.”  

 

 

Haydt, (2004), afirma que “avaliar, é julgar ou fazer apreciação de alguém ou 

alguma coisa com base na escala de valores”.  

Assim sendo a avaliação é um processo interpretativo, abrangendo tanto a 

aquisição de conhecimentos e informações decorrentes dos conteúdos curriculares 



quanto ás habilidades, interesses, atitudes, hábitos de estudo e ajustamento 

pessoal e social. 

Já para Vasconcellos, (2005, pg. 53), “... implica, uma reflexão crítica sobre 

a prática, no sentido de captar seus avanços, suas resistências, suas dificuldades e 

possibilitar uma tomada de decisão sobre o que fazer para superar os obstáculos”. 

Entendemos que a intenção da avaliação na escola é ajudar a garantir o 

desenvolvimento completo do indivíduo por intermédio eficaz da efetiva construção 

do conhecimento, ou seja, a aprendizagem. 

Avaliar em educação para Hoffman (2013, pg. 59), significa “acompanhar 

aluno por aluno em seus jeitos especiais de viver, de aprender a ler a escrever, em 

suas formas de conviver com os outros para ajudá-los a prosseguir em suas 

descobertas, a superar seus anseios, dúvidas e obstáculos...”. 

Observou-se através das leituras sobre avaliação, que a partir do século XXI 

os teóricos passaram a ter uma visão mais humanística, levando em consideração 

que o processo avaliativo permite o crescimento individual ou coletivo, mas não é 

exclusivamente decisivo, pois, sem dúvida, depende do envolvimento do aluno (a) 

e do professor com o processo, que pode estar relacionado a uma série de fatores 

físicos, ambiental, cognitivo, afetivo, cultural e sócio econômico que irão influenciar 

o processo de aprendizagem. 

 

2.2) Funções e modalidades de avaliação: 

 

Quando se fala em avaliação do processo ensino-aprendizagem, estamos, 

nos referindo, averiguar o nível de aprendizagem dos alunos, isto é, o que os 

alunos aprenderam. 

Basicamente, de acordo com Haydt, (2004), a avaliação apresenta três 

funções: “diagnosticar; controlar e classificar”’.  

Relacionadas a essas funções, existem três modalidades de avaliação: 

diagnóstica, formativa e somativa, (HAYDT, 2004; SANTOS, 2005; VILLAS BOAS 

2007). 

 

2.2.1) DIAGNÓSTICA: 

 



Avaliação realizada no inicio de um curso, período letivo ou unidade de 

ensino, com o objetivo de identificar se os alunos apresentam ou não 

conhecimentos e habilidades necessárias para as novas aprendizagens, (HAYDT, 

2004). 

O mesmo refere que a mesma pode ser utilizada para identificar problemas 

de aprendizagem assim como possíveis causas, numa tentativa de saná-los. 

 

2.2.2) FORMATIVA: 

 

Este tipo de avaliação usa todas as informações disponíveis sobre o aluno 

para assegurar a sua aprendizagem. A interação professor/aluno durante todo um 

período ou curso é um processo muito rico, oferecendo oportunidades para que se 

obtenham dados de seu aprendizado, (VILLAS BOAS, 2007). 

Desta forma, essa modalidade de avaliação, orienta tanto o estudo do aluno 

como o trabalho do professor, permitindo verificar se os objetivos propostos foram 

alcançados durante o desenvolvimento das atividades educacionais. 

Nessa mesma linha de análise, Haydt, (2004), destaca que este tipo de 

avaliação, está ligado, ao “feedback”, que permite ao educador detectar e 

identificar dificuldades na forma de instruir, permitindo reformulações no seu 

trabalho pedagógico, visando aperfeiçoa-lo.  

 

2.2.3) SOMATIVA: 

 

Essa avaliação tem função classificatória, realizada o final de uma unidade 

de ensino ou período letivo, consiste em classificar alunos de acordo com os 

objetivos do processo de aprendizagem através de níveis de aproveitamento pré-

estabelecidos, (HAYDT, 2004).  

 

 

 

 



Figura - 1 

 

Fonte: Faculdade Quatro Marcos 

 

Apresentaremos a seguir um quadro que mostra de forma esquemática, as 

três modalidades de avaliação, as finalidades de cada tipo e a época de sua 

aplicação no processo avaliativo. 

Quadro 1 - Quadro de modalidades e funções da avaliação, segundo HAYDT, (2004). 

Tipo Função Propósito Época 

 

 

Diagnóstica 

 

 

Diagnosticar 

Determina a presença ou 

ausência de conhecimento e 

habilidades do aluno. 

Identificar dificuldades 

específicas de aprendizagem, 

tentando detectar suas causas. 

 

Início do ano ou semestre 

letivos, ou unidade de 

uma instrução. 

 

 

Formativa 

 

 

Controlar 

Informa o professor e o aluno o 

resultado da aprendizagem, 

durante o desenvolvimento das 

atividades escolares.  

Prover dados para aperfeiçoar o 

processo ensino-aprendizagem.  

 

Durante o ano letivo, isto 

é, ao longo do processo 

ensino aprendizagem. 

 

Somativa 

 

Classificar 

Apresenta informações para 

trabalhos de retificação, 

recuperação, ampliação da 

aprendizagem e reajustamento 

no processo ensino-

aprendizagem. 

 

Ao final do ano ou 

semestre letivos, de uma 

unidade de ensino. 



 

A avaliação como parte integrante no ensino-aprendizagem deve ser 

constante durante o desenvolvimento do estágio curricular, proporcionando 

subsídios para que o estagiário possa ser assistido em suas deficiências e 

estimulado em seus pontos fortes, bem como para um constante ajuste deste 

processo de aprendizagem. 

Sendo assim, as três modalidades de avaliação expostas no quadro 1, estão 

intimamente ligadas, durante o desenrolar das práticas curriculares do curso 

técnico de enfermagem, pois as mesmas devem garantir a eficiência e a eficácia do 

processo ensino-aprendizagem. 

 

 

3- PLANEJAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE AVALIACÃO: 

 

 

O planejamento dos instrumentos avaliativos das práticas curriculares 

apresenta um valor importante enquanto elemento essencial do método didático.  

Referem-se ao formato de ação e intervenção no campo da prática 

curricular, tendo em vista o alcance dos objetivos propostos para a metodologia de 

ensino e aprendizagem. 

Constituem meios utilizados para facilitar a construção do conhecimento, 

pois o professor incentiva a participação do aluno, sem esquecer á parte que lhe 

compete. Ele é autoridade, como nos ensina Freire (1987), sem a necessidade de 

empregar autoritarismo. 

A avaliação faz parte do plano de trabalho docente, assumindo, numa 

concepção crítica, um caráter de maior flexibilidade para os envolvidos neste 

processo educativo. 

Para que a avaliação seja capaz de exercer suas funções (diagnóstica, 

formativa e somativa), que a educação estabelece, faz-se necessário uso 

compatível de diversos instrumentos avaliativos. 

O intuito neste momento é pontuar quais os instrumentos de avaliação que 

podem ou não serem usados para aquisição de dados relativos ao aprendizado do 

aluno. 



A escolha dos instrumentos avaliativos para a prática no estágio curricular 

depende do campo da área de estudo, dos objetivos estipulados (informação, 

habilidades, atitudes, aplicação do conhecimento, acolhimento, etc.), das condições 

de tempo do professor e do número de alunos por grupo de estágio. 

Os instrumentos avaliativos escolhidos devem, também, estar adequado aos 

métodos e procedimentos usados nos campos da prática de estágio curricular ( 

material adequado, disponibilidade de espaço físico, aceitação do estagiário, 

exemplos positivos da própria instituição concedente). 

De acordo com Haydt (2004), os processos avaliativos podem apresentar 

cada um deles, certas vantagens na sua praticidade, bem como algumas 

desvantagens que não podem ser ignorados. 

O mesmo autor reforça que distinguir os aspectos favoráveis e os 

desfavoráveis de cada instrumento pode colaborar com o professor a eleger de 

forma apropriada os recursos avaliativos, indicando os que são mais harmônicos 

com o campo das práticas curriculares e os objetivos propostos no plano de 

trabalho docente. 

Há diferentes instrumentos de avaliações possíveis de serem usados nas 

práticas de estágio: provas orais, provas escritas objetivas e dissertativas, 

relatórios, portfólios, autoavaliação, teste de sondagem, debates, painéis, 

seminários, estudo de casos, trabalhos individuais ou em grupo, provas elaboradas 

e resolvidas em grupo, técnica sociométrica.  

O surgimento de diferentes critérios e instrumentos de avaliação tem 

provocado questionamentos entre os educadores na busca de novas estratégias e 

ações diferenciadas para verificar a aquisição do conhecimento por parte dos 

alunos e o próprio desempenho do seu trabalho.  

Diante do exposto, selecionamos para desenvolver neste estudo a 

observação, autoavaliação, técnica sociométrica e o portfólio, já que são 

instrumentos que se revestem de grandes potencialidades educativas no curso 

técnico de enfermagem.  

 

3.1) OBSERVACÃO: 

 



Para Haydt (2004), a observação é apropriada para conferir a adequação do 

aluno em situações que envolvem relações sociais, bem como para identificar 

costumes e atitudes operacionais. 

Em relação à mesma técnica, observação, Villas Boas (2007), acrescenta 

que possibilita investigar as características particulares do aluno e da sua conduta 

na coletividade, para a identificação de suas potencialidades e fragilidades, assim 

como dos aspectos que facilitam e ou dificultam o aprendizado. 

 

3.2) AUTOAVALIACÃO: 

 

Segundo Villas Boas (2007), é um processo pelo qual, o próprio aluno 

analisa sucessivamente as atividades por ele desenvolvidas e relata ou escreve 

suas percepções e sentimentos. 

Através da autoavaliação para Haydt (2004), o aluno tem um conhecimento 

mais vasto e ativo no processo de ensino-aprendizagem, pois tem a chance de 

considerar seu desenvolvimento, assim como seu caráter e condutas frente ao 

professor e aos colegas. 

Para os dois autores citados a autoavaliação não visa atribuição de notas, 

conceitos, e sim fazer emergir uma reflexão sobre o processo da sua 

aprendizagem e capacidade para registrá-las; e para o professor permite usar as 

informações obtidas para reorganizar ou não seu trabalho pedagógico. 

 

3.3) TÉCNICA SOCIOMÉTRICA: 

 

Na educação em geral, e no campo de estágio em especial, as tarefas e ou 

procedimentos em equipe desempenham uma função extraordinária, permitindo 

oportunidades para o diálogo, a troca de ideias e informações na relação aluno – 

aluno, aluno – professor, aluno – equipe multiprofissional e principalmente aluno – 

paciente, (HAYDT, 2004).  

O mesmo autor reforça que, ao trabalharmos com grupos de alunos, é 

necessário conscientização de que estamos aplicando um recurso didático para 

aquisição de conhecimentos específicos de acordo com o momento do estágio, 

desenvolvimento de habilidades técnicas e cognitivas e atitudes sociais, afirmando 

que (pg. 138). 



 

 

“O trabalho em equipe pressupõe a existência de um grupo de alunos 
voltados para o mesmo objetivo e que colocam, acima dos interesses 
pessoais, os interesses do grupo. Todos procuram ajudar e pensam 
juntos, discutindo a elaboração de um plano que lhes facilite a tarefa, 
dividindo atribuições, mas que permita posterior consecução do objetivo 
dentro o mesmo espírito de equipe, isto é, em conjunto, e no mesmo 
sentido do interesse comum”’.  

 

 

3.4) PORTFÓLIO: 

 

Para Reinaldo, Gonçalves, Costa, (2012), este instrumento é a arte de 

aplicar os meios disponíveis, explorando-os de forma proveitosa; é de grande valor 

para a educação, pois o aluno pode incluir trabalhos individuais ou em grupo, 

relatórios, desenhos, experiências, produções livres de uma maneira dinâmica, ou 

seja, com uma descrição consistente sobre o que ele aprendeu (ou não) e sobre as 

experiências realizadas. 

Outro autor que se debruçou sobre o tema, Villas Boas, (2007), define o 

portfólio como um compêndio amplo em que os alunos iniciantes ou não, no campo 

das práticas curriculares, colocam amostras de suas produções, as quais 

apresentam os atributos e abrangência do seu aprendizado, de modo a serem 

contemplados pelo professor, permitindo ao próprio aluno compreender o seu 

processo de ensino aprendizado.  

 

 

4- METODOLOGIA 

 

 

Este trabalho de implementação pedagógica, será desenvolvido no Colégio 

Estadual Profª Hilda T. Kamal no município de Umuarama, tendo como público alvo 

os professores do curso Técnico de enfermagem, pedagogos, diretores. 

O objetivo é desencadear uma reflexão sobre as práticas avaliativas 

desenvolvidas até o momento e propormos alternativas para as práticas 

tradicionais, que se mostrem mais adequadas aos objetivos da disciplina de estágio 

curricular do curso técnico de enfermagem, buscando superar o modelo utilizado. 



Serão realizados oito encontros de cinco horas cada um, aos sábados, 

perfazendo um total de 40h, no período matutino, no próprio colégio que oferece o 

curso técnico de enfermagem, assim distribuído: 

1ª Etapa: Acolhimento dos participantes, Uma fábula sobre avaliação 

(adaptação de Michael Quinn Patton, traduzida pela Profª Clarilza Souza), 

disponível em http://praticasdeavaliacao.blogspot.com.br <acesso em 18 nov 

2013>. 

Apresentação e histórico da construção do projeto de intervenção 

pedagógica. 

 

2ª Etapa: Reflexão e discussão sobre o texto: A avaliação no nosso cotidiano, 

extraído da obra: Pedagogia a avaliação na escola. Benigna Maria Freitas Villas 

Boas. Brasília: Universidade de Brasília, 2007. 

 

3ª Etapa: Reflexão e discussão sobre o texto: Formação docente em avaliação. 

Capítulo da obra: Pontos e contrapontos: do pensar ao agir em avaliação. Jussara 

Hoffmann. Porto Alegre: Mediação, 2011. 

 

4ª Etapa: Oficinas: Observação e autoavaliação. Seis instrumentos para uma boa 

avaliação. Disponível em www.nead.uncnet.br <acesso em 18 nov 2013>. 

 

5ª Etapa: Oficina: Portfólio. Portfólio com instrumento de avaliação dos processos 

de ensinagem. Disponível em www.anped.org.br/reunioes/26/trabalhos <acesso em 

18 abr 2013>. 

 

6ª Etapa: Oficina: Técnica sociométrica. Capítulo da obra: Avaliação do processo 

ensino-aprendizagem. Regina Cazaux Haydt. 6ª ed. São Paulo: Ática, 2004. 

 

7ª Etapa: Síntese e crítica dos modelos apresentados nas oficinas. 

 

8ª Etapa: Avaliação do projeto de implementação pedagógica 

 

 

 

http://praticasdeavaliacao.blogspot.com.br/
http://www.nead.uncnet.br/
http://www.anped.org.br/reunioes/26/trabalhos
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