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RESUMO 

 

LIMA, Marcos Antonio de. Avaliação de aprendizagem no ensino superior: A eficácia da 

revisão de conteúdo que antecede uma avaliação 

Este estudo discute se a revisão de conteúdo ministrado em sala de aula por parte do docente, 

na aula que antecede a avaliação se torna eficaz para o aluno, melhorando o conceito atribuído 

ao mesmo, ou ainda se não tem eficiência a ponto de melhorar o conceito atribuído ao aluno, 

esse estudo buscou através de uma pesquisa quantitativa, amparada em uma revisão 

bibliográfica, além da longa experiência docente no ensino superior, refletir sobre o dia a dia 

em sala de aula, conduzindo a conclusão de que a revisão de conteúdo que antecede a 

avaliação não produz efeito positivo sobre o conceito atribuído ao aluno. 
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Avaliação de aprendizagem no ensino superior: A eficácia da revisão de conteúdo que 

antecede uma avaliação 

1. INTRODUÇÃO 

No meio acadêmico, tratando especificamente do ensino superior, muito se tem 

discutido sobre os procedimentos a serem tomados para medir o nível do conhecimento 

adquirido pelos alunos durante determinado período letivo, tendo sido utilizado como medida 

para aferição do conhecimento uma avaliação, seguida de algum tipo de trabalho 

complementar, de forma que ambos, tanto a avaliação quanto o trabalho complementar, 

devem conter o conteúdo ministrado em sala de aula, no período em questão para que o 

conhecimento adquirido seja aferido. 

Com base no método de pesquisa quantitativa, revisão bibliográfica e na longa 

experiência adquirida como docente no ensino superior além das reflexões do dia a dia em 

sala de aula conduziu a conclusão de que para que aja a aprendizagem se fazem necessários 

dois pré-requisitos, sendo o primeiro, que o docente esteja convencido da importância de 

prover o aluno com material previamente formulado, o que se dá na maioria dos casos com 

uma bibliografia a ser pesquisada pelo aluno, ou ainda o próprio docente prover o aluno com 

conteúdo a ser ministrado em aula, seja através de uma apostila ou ainda através de conteúdo 

pré-disponibilizado, seja impresso, ou através de sistemas eletrônicos, como email, moodle, 

ou outro qualquer que o aluno tenha acesso, o segundo pré requisito depende única e 

exclusivamente do aluno, o qual deve estar interessado e pré disposto a aprender. 

Isto posto nota-se, por parte dos alunos lotados no ensino superior, que nas aulas que 

antecedem a referida avaliação seja solicitada uma revisão do conteúdo ministrado ao longo 

desse período. Se por um lado o aluno ainda tem dúvidas sobre o conteúdo ou ainda 

insegurança, acreditando que a revisão irá ajudar o mesmo a obter a nota ou o conceito 

necessário, por outro lado o docente vive um desafio, seja por acreditar que tudo sobre aquele 

assunto ministrado em sala de aula, naquele período, foi exaustivamente estudado, seja por 

acompanhar o plano de ensino que não prevê aula para revisão ou ainda por não acreditar que 

uma simples revisão, num curto espaço de tempo vá interferir na nota ou conceito final, 

instaurando a dúvida que servirá de norte para essa pesquisa, revisar ou não revisar o 

conteúdo ministrado, que servirá de base para a avaliação do aluno. 

Desta forma este presente artigo tem por objetivo evidenciar se as revisões de 

conteúdo ministrado ao longo do período letivo, antes da aplicação da avaliação, contribuem 

positivamente para obtenção de melhores notas ou conceitos, ou não tem efeito positivo, ou 

seja, o fato de não ministrar uma revisão do conteúdo não afeta a nota ou o conceito atribuído. 

2. RELEVÂNCIA DO TEMA  

 Estudar a forma como ocorre a aprendizagem e sua relação com o conceito atribuído 

ao aluno é assunto demasiado extenso, sobre o qual diversos pesquisadores forneceram uma 

quantidade enorme de informações com riqueza de detalhes. Entre os objetivos secundários 

desse presente estudo inclui-se a compreensão do dinamismo do processo de criação de 

avaliações que possam medir a quantidade de conceitos assimilados pelos alunos do ensino 

superior. 

Considerando que os fatos que ocorrem em torno do indivíduo afetam sua 

aprendizagem e que o docente como parte integrante necessita de condições e interferências 



sobre o aluno, buscando formas de promover processos de aprendizagem, procura-se na vida 

acadêmica conhecer e explorar melhor teorias e modelos que habilitem o docente a remodelar 

sua proposta de ensino a cada nova dificuldade apresentada por seus alunos. 

A realização deste estudo, que aborda o tema da revisão de conceitos no momento que 

antecede a avaliação da aprendizagem, justifica-se pela importância de contribuir com 

subsídios para a reflexão de educadores a respeito de sua prática profissional cotidiana. A 

avaliação da aprendizagem, como uma ação intencional do processo educativo, possibilita 

uma visão clara das condições necessárias para a realização de um trabalho docente de 

qualidade. 

3. O PROCESSO DE APRENDIZAGEM 

Para Gagné (1974), o desenvolvimento humano depende de dois fatores essenciais - 

crescimento e aprendizagem, independentes um do outro e que não podem ser associados 

dados a enorme diferença existente entre ambos. 

Para esse autor, os fatores que influenciam o crescimento são geneticamente 

determinados e os fatores da aprendizagem são determinados por acontecimentos do meio 

ambiente: “a situação em que indivíduos são colocados quer deliberadamente ou não, afetam 

sua aprendizagem, determinando o que ela aprenderá e a pessoa que se tornará” (GAGNÉ, 

1974). 

É notório que, desde seu nascimento, o ser humano encontra-se em constante processo 

de aprendizagem: aprender a andar, a se alimentar, nomes de pessoas e de objetos, numa 

constante evolução de forma que no dia a dia o processo de aprendizagem vai avançando, em 

maior ou menor velocidade. Segundo Hill (1977), o processo de aprendizagem se inicia 

principalmente na escola, ao se defrontarem com situações complexas de seu ponto de vista, 

sendo esse aprendizado mensurável, podendo ser avaliado antes e depois, por meio da 

verificação de conhecimentos adquiridos, tornando possível a obtenção de componentes 

favoráveis à compreensão dos princípios da aprendizagem. 

 Moreira (2001) por sua vez considera a aprendizagem como um processo de acumulo 

constante e crescente de informações, proporcionando o desenvolvimento de novas 

habilidades. Reconhece que os vários níveis de complexidade desse processo devem-se à 

associação contínua de novas informações, de modo que cada nova informação relaciona-se 

com algum aspecto relevante da estrutura de conhecimento do individuo.  

 Hill (1977) chama atenção ao fato de que o processo de aprendizagem sofre mudanças 

ao longo do tempo, de modo a tornar possível que se lide cada vez mais eficientemente com 

os novos problemas, concedendo importância a aspectos relevantes e ignorando outros, 

irrelevantes. Isso implica numa capacidade crescente de obtenção de respostas mediadoras, 

embora haja diferenças qualitativas na forma da aprendizagem de crianças de diferentes 

idades. 

5. O PROCESSO DE ENSINO 

Gagné (1974) esclarece que a função de ensinar exige condições, entre as quais 

incluem-se as seguintes: (1) organização gradual do conhecimento a ser transmitido para 

possibilitar a aquisição de novas habilidades a cada etapa; (2) cuidados para que as 

habilidades adquiridas sejam retidas pelo indivíduo; (3) capacidade de gerar uma situação 



estimuladora para a etapa seguinte da aprendizagem. Tais condições evidenciam que educar é 

uma atividade extremamente complexa. Gagné especifica, ainda, que além de preparar com 

antecedência um material de ensino bem elaborado e com finalidade específica, é preciso 

permitir que o aluno exerça sua criatividade. Compete ao professor auxiliá-lo, atuar como um 

facilitador da aprendizagem, mantendo-se em frequente comunicação verbal com o aluno e 

estabelecer condições exteriores adequadas à aprendizagem.  

 Bordenave (1977) considera que todo processo de ensino deve iniciar-se pela 

constatação do atual estágio de aprendizagem do aluno, relativa ao conhecimento do assunto a 

ser debatido. Afirma ser necessário estabelecer objetivos - cognitivos, afetivos ou motores - a 

serem atingidos, ou seja, ter clareza relativa ao que se pretende desenvolver: conhecimentos 

ou habilidades intelectuais, atitudes e valores, destrezas motoras. 

6. O PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

 A formação de um indivíduo resulta de um processo educacional e pedagógico capaz 

de favorecer novas descobertas nas relações sociais e culturais. A educação, sendo uma 

prática social, inclui a necessidade de conhecimento científico por parte do docente. Em meu 

trabalho, que envolve tanto a educação infantil quanto o ensino fundamental, constatei que 

nesses dois espaços educacionais são exigidos conhecimentos, afeto, seriedade profissional, 

cuidado, atenção e espírito lúdico, pois as brincadeiras estão sempre presentes. Verifico que 

com tal postura e tais práticas docentes, os alunos mostram-se mais habilitados para apreender 

significados, criar conceitos, apropriar-se de conhecimentos que antes não possuíam. 

 A partir do ensino fundamental as brincadeiras diminuem e cresce a necessidade de 

realização do aprendizado propriamente dito, por meio de um trabalho pedagógico que 

envolve cultura, história, ciências e caligrafia e busca garantir a aquisição de uma quantidade 

maior de informações e uma maior diversidade de temas que estabelecerão os primeiros 

conceitos e pré-conhecimentos necessários a uma aprendizagem significativa. 

 O desenvolvimento escolar depende basicamente de dois fatores - crescimento e 

aprendizagem, sendo ambos independentes um do outro: o crescimento ocorrerá, de qualquer 

forma, desde que a criança esteja apta para isso e, portanto, não requer a intervenção do 

docente para a sua ocorrência. A aprendizagem, por outro lado, requer conhecimentos 

específicos do docente, adquiridos ao longo do tempo e que incluem sua formação acadêmica, 

suas especializações, e mesmo a experiência por ele adquirida em sala de aula. 

 Parte da dificuldade de ensinar deve-se ao alto grau de exigência de conhecimentos 

necessários ao exercício da função docente e ao fato de ser o ensino uma atividade situada no 

núcleo do processo educacional. Outro aspecto dessa dificuldade diz respeito aos desafios da 

transferência do conhecimento, que não deve ser confundida com aprendizagem, dado que a 

transferência de conhecimentos é apenas um dos propósitos da educação, cuja importância vai 

muito além.  

 Gagné (1974) refere-se à importância dos meios utilizados para o ensino que, além da 

tradicional comunicação oral e escrita, incluem filmes, livros e, mais recentemente, a Internet. 

As condições para a aprendizagem devem ser organizadas de forma a tornar possível o uso 

dos recursos audiovisuais disponíveis, não devendo limitar-se apenas a eles, pois há situações 

mais exigentes, para as quais o audiovisual não constitui ferramenta suficiente para a 

promoção do entendimento. Um exemplo disso é o ensino relativo aos estados da matéria – 



sólido, líquido e gasoso. Os meios de ensino constituem recursos de aprendizagem muito 

válidos em um sistema educacional e quando utilizados e conduzidos habilmente podem 

tornar altamente atraente o objeto de estudo, o que possibilita o bom aproveitamento da 

aprendizagem. 

 A aprendizagem significativa pode ser entendida como um processo que possibilita ao 

indivíduo a compreensão do significado do que lhe é ensinado, quer o objeto de estudo sejam 

novos conceitos, novas fórmulas matemáticas, novos modelos, ou mesmo novas idéias, de 

modo que o indivíduo mostre-se apto a explicar com as próprias palavras os novos conceitos e 

idéias ou resolver problemas matemáticos com clareza e precisão, demonstrando haver 

compreendido o que lhe foi exposto. Esse tipo de aprendizagem caracteriza-se pela soma de 

novos conhecimentos a outros anteriormente adquiridos. 

 A aprendizagem significativa é o processo pelo qual uma nova informação passa a 

relacionar-se de forma dependente com conhecimentos relevantes já existentes na estrutura 

cognitiva do indivíduo. Para a ocorrência de uma aprendizagem significativa é preciso que o 

mecanismo utilizado para a retenção de grande quantidade de informações de qualquer campo 

do conhecimento inclua a presença daquilo que Ausubel denomina “subsunçores”: uma 

espécie de âncoras para fixação dos novos conhecimentos. 

Isso por ser preciso que a aprendizagem significativa esteja ancorada em algum 

aspecto da estrutura cognitiva do indivíduo, por meio dos processos de adaptação, assimilação 

e acomodação: a interpretação de eventos e a acumulação de novas informações demandam 

assimilação e acomodação a um novo ciclo de conhecimento, o que supõe a modificação do 

conhecimento prévio a partir da aquisição de novos significados. 

O conhecimento prévio nos permite perceber e entender o que se passa ao nosso redor. 

Por meio de conhecimentos prévios identificamos, por exemplo, o cheiro de gás ou o cheiro 

de algo queimando. Analogamente, na aprendizagem utilizamos conhecimentos prévios e os 

associamos a novos conceitos e novas formas de pensamento, criando, sucessivamente, novos 

conhecimentos prévios, que servirão ao propósito de amparar novos conhecimentos ao longo 

da vida. 

 Durante a atividade de ensino o material de aprendizagem apresentado pelo docente 

aos alunos deve obrigatoriamente estar relacionado e ser direcionado ao que se pretende 

ensinar, caso contrário não ocorreria uma aprendizagem significativa e sim uma 

aprendizagem meramente mecânica ou automática. Para Ausubel, a estrutura cognitiva do 

indivíduo tende a organizar-se e acomodar os novos significados para os materiais de 

aprendizagem apresentados.  

O autor classifica a aprendizagem em três níveis: (1) aprendizagem significativa 

subordinada, própria da apresentação de idéias mais abstratas e que apenas colabora para 

fortalecer algum conceito pré-existente; (2) aprendizagem significativa derivativa, própria da 

apresentação de um novo material que proporciona ampliação de conhecimentos previamente 

estabelecidos e (3) aprendizagem significativa correlativa, própria da apresentação de um 

novo material que promove modificação no conjunto de conhecimentos previamente 

estabelecidos. 



7. OBJETO DE ESTUDO 

Esse estudo foi aplicado em uma faculdade privada e delimitado em quatro salas de 

aulas, sendo duas de matemática financeira e duas de finanças corporativas I. As salas onde 

foram ministradas as aulas de matemática financeira estão denominadas como sendo A1 e B1, 

tendo, a sala A1 recebido a revisão na aula que antecede a prova bimestral, e a sala 

denominada B1 não tendo recebido a referida revisão de matéria. As aulas de finanças 

corporativas I são denominadas A2 e B2 e assim como o grupo de matemática financeira a 

sala A2 recebeu a revisão e a sala B2 não recebeu a revisão. 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Considero que a leitura do material apresentado ao longo desse trabalho foi 

significativa para o aprimoramento de minha atividade docente. Sua importância para mim 

despertou o desejo de contribuir com outros educadores, sedentos como eu de informações 

que lhes propiciem a reflexão sobre uma educação de fato significativa para os seus alunos e 

ansiosos por ampliarem e aprofundarem seus conhecimentos. 

 Ausubel afirma que o aprendizado rompe novas fronteiras do conhecimento, com base 

no que já sabemos. Diferencia memória de aprendizagem significativa, sendo a primeira a 

capacidade que todos possuímos de lembrar algo ou algum fato retido mnemonicamente e, a 

segunda, o processo por meio do qual utilizamos o saber prévio em novas situações, criando 

novos sentidos e novos significados. 

 Ao estudar o ato da cognição, Ausubel propõe um caminho para responder a questões 

relativas ao armazenamento de informações na estrutura cognitiva do aprendiz, ou seja, a 

organização de conteúdos e idéias numa área particular do conhecimento que irá se traduzir 

em novos conhecimentos e novos significados, para então iniciar um processo de 

compreensão, transformação, armazenamento e uso da informação envolvida no processo 

cognitivo. 

 É fato que para ocorrer à aprendizagem significativa no ensino escolar dois fatores 

devem necessariamente estar presentes na concepção do ensino por parte do docente, em 

primeiro lugar o assunto a ser ensinado deve de alguma forma envolver e despertar o interesse 

do aluno e, em segundo lugar, deve haver disposição para aprender, por parte do aluno. Tais 

condições são condições sine qua non, ou seja, sem a presença desses dois fatores será 

impossível promover uma aprendizagem significativa.  

 Tais condições têm sua importância minimizada ou são mesmo ignoradas na escola 

tradicional: há alunos totalmente desinteressados pelos assuntos discutidos em sala de aula, 

assim como há docentes que não reúnem conhecimentos suficientes para despertar interesse 

pelo assunto a ser apresentado. 

 Conforme exposto ao longo desta apresentação, Ausubel recomenda que sejam 

levados em conta os conhecimentos prévios do aluno, pois são esses conhecimentos que 

servirão de âncora aos novos conhecimentos. Os principais pontos a serem explorados dizem 

respeito aos desafios de transformar a escola em um ambiente motivador e despertar nos 

docentes a aspiração de conduzirem suas atividades de modo que o automatismo e a 

mecanização sejam superados. As aulas demandam preparo prévio de atividades por parte do 

docente e devem ser suficientemente atraentes para despertar a curiosidade dos alunos e 

convidá-los a refletir sobre o tema apresentado. 



 Como educadores que somos, pela carreira que abraçamos e pelas dificuldades que 

enfrentamos diariamente, não podemos de forma alguma creditar o fracasso escolar à própria 

escola pelas escassas condições oferecidas, sejam elas materiais, administrativas ou 

financeiras. Também não devemos responsabilizar os alunos, pelo desinteresse manifestado, 

por sua origem sócio-econômica ou por qualquer outro fator pessoal. É preciso que não 

esqueçamos nossa responsabilidade de educadores: a qual nos compete, direta ou 

indiretamente, zelar pelo que esse indivíduo virá a ser em futuro próximo. 

Entendo pela minha experiência em sala de aula que o docente é uma pessoa 

qualificada para criar as condições necessárias à aprendizagem e, por isso, os docentes, entre 

os quais me incluo, têm a necessidade premente de propiciarem a si mesmos momentos para a 

construção do conhecimento. Não apenas por meio de esforço próprio, mas motivados 

também pelo desejo de buscar novos conhecimentos e novas formas para educar por meio de 

processos de aprendizagem significativa. 

 Por fim, concluo que os docentes, especialmente aqueles inseridos no ensino escolar, 

devem dar continuidade aos próprios estudos, buscando conhecer melhor o processo de 

aprendizagem. Não apenas a aprendizagem significativa, de Ausubel, que serviu de base a 

este estudo, mas também de outras teorias, propostas por outros pensadores, cujas vidas foram 

dedicadas ao estudo do tema aqui debatido. 

Nesse contexto, pais, professores e alunos podem e devem contribuir para tornar 

possível a realização de uma aprendizagem realmente significativa. 
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