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“Karma Police, arrest this man 

He talks in maths, he buzzes like a fridge 
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RESUMO 

  

Os objetivos desse trabalho foram: (1) realizar uma revisão da literatura sobre as concepções 

de avaliação dos professores, classificando pelo número de concepções identificadas nos 

estudos; e (2) adaptar e coletar fontes de evidência de validade do questionário Teachers' 

Conceptions of Assessment (TCoA-III) para a realidade brasileira. Utilizamos prioritariamente 

métodos quantitativos. Quanto à revisão da literatura, encontramos quatro grandes grupos de 

concepções de avaliação de professores: 1) melhora; 2) responsabilização da escola; 3) 

responsabilização do aluno; e 4) irrelevância (BROWN, 2008). Analisamos um total de 14 

trabalhos onde a frequência das concepções foi: melhora (12), responsabilização da escola (9), 

responsabilização do aluno (6) e irrelevância (5). Com relação ao estudo empírico, participaram 

professores da educação básica (N=179; 110 mulheres e 69 homens; idade M=37.6 anos, 

DP=10.5). Realizamos uma Análise Fatorial Exploratória do questionário Teachers’ 

Conceptions of Assessment. Analisamos a versão do questionário direcionada para avaliações 

de sala de aula. Os resultados da Análise Fatorial sugerem uma estrutura fatorial diferente para 

o TCoA brasileiro. Realizamos diversas análises excluindo, no total, 28 itens que se mostraram 

problemáticos. O modelo final, com 22 itens, apresentou um bom ajuste (CFI= .960; RMSEA= 

.067; SRMR = .045) e quatro fatores: 1) melhora; 2) melhora-ensino; 3) irrelevância-ignorada; 

e 4) responsabilização do aluno. Uma limitação do trabalho diz respeito ao tamanho da amostra. 

Novas pesquisas são necessárias para investigar de maneira mais aprofundada as concepções 

de avaliações de professores, inclusive por meio de outros métodos. 

 

Palavras-chave: concepções, avaliação, professor, ensino básico, análise fatorial exploratória. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The aims of this work were: (1) to carry out a literature review about teachers’ assessment 

conceptions, classifying them by the number of conceptions identified in the study; and (2) to 

adapt and collect evidence sources of validity of Teachers’ Conceptions of Assessment (TCoA-

III) questionnaire for Brazilian reality. We used mainly quantitative methods mainly. As for 

review of literature, we found four major groups of teachers’ assessment conceptions: 1) 

improvement; 2) school accountability; 3) student’s accountability; 4) irrelevance (BROWN, 

2008). We analyzed a total of 14 works, in which the frequency of conceptions was 

improvement (12), school accountability (9), student accountability (6), irrelevance (5). 

Regarding the empirical study, elementary school teachers were the participants (N=179; 110 

women and 69 men; age M=37.6 years old, SD=10.5). We performed an Exploratory Factor 

Analysis of Teachers’ Conceptions of Assessment questionnaire. We analyzed the 

questionnaire addressed to classroom assessment version. The results of the Factor Analysis 

suggest a factorial structure different for the Brazilian TCoA. We developed several analyses, 

excluding 27 items that proved problematic. The final model, with 23 items, showed a good 

adjustment (CFI= .960; RMSEA= .067; SRMR = .045) and four factors: 1) improvement; 2) 

improvement-teaching; 3) ignore-irrelevance; and 4) student accountability. The size of sample 

is a limitation of the work. New researches are required to investigate teachers assessment 

conception in depth, even through others methods. 

 

Key-words: conceptions, assessment, teacher, basic education, exploratory factor analysis. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A educação e os processos avaliativos fizeram parte da minha trajetória desde a 

educação básica até o ensino superior, momento em que, além de sujeito avaliado, ocupo 

também o papel de pesquisadora que investiga esses processos. No ano de 2009, iniciei meu 

curso de Licenciatura em Língua Portuguesa na Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), 

no Departamento de Letras (DELET). Desde as disciplinas ministradas pelos professores do 

Departamento de Educação (DEEDU), nutri muito interesse pelas discussões da área. Assim, 

em 2009 e 2010, me envolvi com a organização do Simpósio de Formação e Profissão Docente 

(SIMPOED), evento realizado e organizado pelos professores do DEEDU/UFOP. O SIMPOED 

me permitiu participar de várias discussões a respeito do campo educacional, como o trabalho 

docente, a formação de professores, bem como sua profissionalização. Dessa forma, pude me 

aproximar ainda mais das várias temáticas de estudo da educação. 

 Iniciei meus estudos na subárea da avaliação educacional em 2011, quando comecei 

minha iniciação científica sob a orientação dos professores Daniel Abud Seabra Matos e 

Luciano Campos da Silva, ambos docentes do DEEDU. A proposta do projeto era analisar as 

concepções de avaliação dos professores de Minas Gerais através dos questionários do Sistema 

Mineiro de Avaliação da Educação Pública (SIMAVE), dos anos de 2006 e 2007. Dentre as 

provas que compõem o SIMAVE, utilizamos a base de dados do Programa de Avaliação da 

Rede Pública de Educação Básica (PROEB). A leitura dos dados foi feita de acordo com os 

questionários contextuais que acompanham a avaliação. A partir das análises dos dados, 

encontramos uma forte concordância com a concepção de que a avaliação melhora o ensino e 

a aprendizagem. Além disso, grande parte dos docentes apresentou forte discordância da 

concepção de irrelevância da avaliação. A pesquisa de iniciação científica estendeu-se por dois 

anos (2011-2013), período no qual pude aprofundar minhas leituras sobre a avaliação 

educacional. A partir desse momento, comecei a perceber uma carência nos estudos na área, 

especialmente no caso do Brasil. Estudos sobre as concepções de avaliação do ponto de vista 

dos docentes, por exemplo, ainda são escassos.  

Nesse sentido, minha experiência na graduação me proporcionou uma maior 

familiaridade com a bibliografia especializada e, também, com as pesquisas desenvolvidas na 

área, tanto brasileiras quanto internacionais. Ademais, pude perceber ao longo desse tempo que 

os professores apresentam inquietudes sobre o ato de avaliar que às vezes dão-se pelo simples 

fato de não terem sidos preparados para isso. Enquanto aluna de um curso de licenciatura, 

percebi que há carência de disciplinas voltadas para a avaliação educacional – a literatura, 
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inclusive, comprova essa falta. Todas estas experiências também enriqueceram a minha 

formação para atuar com uma profissional docente.  

 Ao terminar minha graduação, decidi participar do processo seletivo do Mestrado em 

Educação da UFOP. Ingressei, assim, na turma de 2014 do Programa de Pós-Graduação em 

Educação. A minha proposta de estudo deu continuidade à minha pesquisa na graduação: 

investigar as concepções de avaliação de professores. O método escolhido para analisar essas 

concepções foi o questionário Teachers' Conceptions of Assessment (TCoA- III), que é um 

instrumento construído especificamente para compreender as concepções de avaliação dos 

professores. O TCoA foi desenvolvido na Nova Zelândia e aplicado em diversos países como 

por exemplo: China, Grécia, Espanha, Egito e Estados Unidos.   

A dissertação foi organizada em quatro capítulos, além da introdução. Na introdução, 

fizemos uma apresentação da minha trajetória acadêmica e do problema de pesquisa. No 

primeiro capítulo, realizamos uma revisão da literatura nacional e internacional sobre as 

concepções de avaliação de professores. No segundo capítulo, fizemos uma descrição do 

Teachers' Conceptions of Assessment (TCoA- III), incluindo a discussão de alguns estudos 

internacionais que utilizaram o TCoA como método de pesquisa. No terceiro, apresentamos o 

desenho de pesquisa, a caracterização da amostra, as etapas da pesquisa e os métodos 

quantitativos utilizados. No quarto capítulo, discutimos os resultados obtidos na pesquisa. 

 

Objetivos: 

 

 Realizar uma revisão da literatura sobre as concepções de avaliação dos professores, 

classificando pelo número de concepções identificadas nos estudos; 

 Adaptar e coletar fontes de evidência de validade do questionário Teachers' 

Conceptions of Assessment (TCoA-III) para a realidade brasileira; 
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CAPÍTULO 1 - REVISÃO DA LITERATURA1 

 

1.1 – A importância de investigar as concepções de avaliação dos professores 

Nos últimos anos, percebemos um incremento significativo do interesse na área da 

avaliação educacional, o que resultou em um aumento de pesquisas sobre essa temática que tem 

sido abordada de diferentes formas (BITTENCOURT, 2001; DINIZ, 2009; MACHADO, 

1996). Os trabalhos que focam nas concepções de avaliação de professores, porém, são escassos 

(BROWN, 2008a). Essa é uma temática importante, pois é através da avaliação que o professor 

consegue avaliar a sua prática e eficácia do ensino (HAYDT, 2008). Como afirma Gatti (2003), 

“o avaliador é o responsável direto pelo processo que vai avaliar” (GATTI, 2003, p.61).  Nesse 

sentido, a análise das concepções de avaliação de professores tem sido uma das opções de 

pesquisa no campo educacional. O termo concepção é usado aqui para se referir a “sistemas 

complexos de explicação”, uma “rede complexa de ideias, conceitos, representações e 

preconceitos” (PERDIGÃO, 2002; WHITE, 1994). Assim, as concepções podem nos informar 

a maneira como as pessoas percebem, avaliam e agem com relação a um determinado 

fenômeno.  

Existem evidências de que as concepções dos professores sobre vários aspectos do 

processo educacional (ex: ensino, aprendizagem, avaliação, currículo) influenciam fortemente 

o modo como eles ensinam (CALDERHEAD, 1996; PAJARES, 1992; CLARK; PETERSON, 

1986). Delandshere e Jones (1999) afirmam que as concepções de avaliação dos professores 

são moldadas de acordo com a forma que conceituam o ensino e a aprendizagem. Cheug e 

Wong (2002) indicam que as concepções de currículo dos professores afetam o conteúdo da 

avaliação. Pajares (1992) argumenta que as concepções de avaliações dos professores são um 

produto de suas experiências educacionais como estudantes, sugerindo que concepções 

semelhantes podem ser encontradas entre os docentes e os discentes. Além disso, a literatura da 

área também evidencia que talvez existam associações entre as concepções de avaliação dos 

professores e o desempenho acadêmico dos alunos (BROWN; HIRSCHFELD, 2007, 2008). 

Pesquisas sugerem que há uma forte relação entre as concepções dos professores e a aquisição 

de conhecimento dos estudantes, mas essa associação ainda não foi claramente demonstrada 

(BROWN; HIRSCHFELD, 2007, 2008; PAJARES, 1992). Na pesquisa de Brown e Hirschfeld 

                                                           
1Durante o Mestrado, este capítulo da dissertação foi publicado no livro: JARDILINO, J. R. L.; MATOS, D. A. 

S.; SILVA, M. D. (orgs.). Formação e políticas públicas na educação: profissão e condição docente. 1a ed. Jundiaí: 

Paco Editorial, 2014. O texto apresentado aqui apresenta alguns acréscimos e modificações.   
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(2007) sobre concepções de avaliação de estudantes, por exemplo, os resultados mostram que 

os alunos que concordam com a concepção de responsabilização dos estudantes tendem a ter 

notas melhores. 

Embora muitas pesquisas estejam sendo conduzidas sobre a avaliação dos professores 

e práticas avaliativas (MCMILLAN; MYRAN; WORKMAN, 2002), essas investigações não 

costumam focar nos propósitos ou intenções que os docentes têm para as suas práticas 

avaliativas (em outras palavras, não têm como foco as concepções de avaliação de professores). 

Portanto, todos os fatores descritos acima justificam a nossa pesquisa, que busca compreender 

mais sobre essa temática no campo da avaliação educacional. 

Dessa forma, destacamos uma questão central para o presente trabalho: como os 

professores concebem a avaliação no contexto atual?  Assim, o objetivo deste capítulo é 

apresentar uma revisão da literatura sobre as concepções de avaliação de professores.  

 

1.2 – Concepções de avaliação de professores 

O senso comum, por vezes, concebe a avaliação como sinônimo de medida e 

hierarquização (ALAVARSE; GABROWSKI, 2013). Porém, dentro de uma perspectiva 

pedagógica, a dimensão da avaliação torna-se mais ampla (HAYDT,2008). O ato de avaliar não 

pode resumir-se, somente, a atribuir notas, mas realizar uma série de objetivos que se traduzem 

em mudanças de comportamento dos alunos. Para tanto, o professor deve ter em mente que os 

conceitos de medir e avaliar o aluno são distintos. Segundo Haydt (2008), medir refere-se 

sempre ao aspecto quantitativo. Assim, os resultados de uma medida são expressos em números. 

Já o ato de avaliar consiste em julgar ou fazer a apreciação de alguém ou alguma coisa tendo 

como base uma escala de valores; consiste na coleta de dados quantitativos e qualitativos e na 

interpretação desses resultados com base em critérios previamente definidos (HAYDT, 2008).  

Ao pensarmos a avaliação como um processo que ajuda no ensino e na aprendizagem, 

as funções mais usuais presentes na literatura são: diagnóstica, formativa e somativa 

(ALAVARSE; GABROWSKI, 2013). A avaliação diagnóstica dá-se no início do processo de 

aprendizagem, para saber o que o aluno já aprendeu (ou não) sobre determinado conteúdo. A 

avaliação formativa ocorre durante o processo de ensino e aprendizagem. Landim (2015) afirma 

que “nessa prática, a participação do professor é fundamental, pois ele deverá acompanhar seu 

aluno e identificar suas necessidades e seu nível de desenvolvimento, utilizando-os em 

benefício da aprendizagem” (LANDIM, 2015, p.21). Já a avaliação somativa é feita ao final do 

processo de ensino e aprendizagem. Para Jorba e Sanmartí (2003), a avaliação somativa permite 
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estabelecer balanços confiáveis dos resultados obtidos ao final de um determinado processo de 

ensino e aprendizagem. 

Assim, entender as funções e os propósitos da avaliação é imprescindível para o estudo 

das concepções de avaliação dos professores, pois essas concepções estão ligadas a essas 

funções. Na literatura internacional, identificamos quatro grandes grupos de concepções de 

avaliação dos professores (BROWN, 2008; WARREN; NISBET, 1999), que estão articuladas 

com diversas funções/propósitos da avaliação:   

1) a avaliação melhora o ensino e a aprendizagem (melhora). A maior premissa dessa 

concepção é que a avaliação melhora o aprendizado dos alunos e a qualidade do ensino. 

Algumas vezes é conhecida como avaliação para o aprendizado ou avaliação formativa 

(BLACK; WILIAM, 1998). Nessa concepção, um conjunto de técnicas baseadas nos juízos 

intuitivos dos professores ou em ferramentas de avaliação formal pode identificar o conteúdo e 

os processos de aprendizagem do aluno (incluindo os impedimentos para que estes ocorram). 

Scriven (1991) definiu a avaliação de melhora (formativa) como avaliação projetada, feita e 

destinada para apoiar o processo de melhoria. Assim, essa concepção é baseada na suposição 

de que o dever dos professores é melhorar a aprendizagem de seus alunos e que a avaliação é 

um método utilizado para a obtenção de informações que contribuam para esse processo. Hall 

(2000) afirma que a avaliação, para melhorar a educação, deve ser coerente com o projeto do 

curso, com o ensino e com a aprendizagem. Dessa forma, os professores seriam capazes de usar 

a avaliação formativa para incentivar a aprendizagem (a avaliação é legítima se resultar em 

ação que consiga mudar o que os alunos sabem ou podem fazer). Na concepção da melhora, 

portanto, são avaliados os conhecimentos e as habilidades com o objetivo de gerar informações 

precisas para que a melhoria no desempenho dos estudantes possa ser alcançada.   

2) a avaliação torna os professores e as escolas responsáveis pela sua eficácia 

(responsabilização da escola - accountability). O termo accountability tem sido traduzido 

como responsabilização, mas é de difícil tradução. Na educação, pode ser definida como uma 

política de tornar escolas e professores responsáveis pelo progresso acadêmico dos alunos, 

ligando esse progresso com recursos para salários, manutenção das escolas, entre outros. Assim, 

essa concepção focaliza no uso dos resultados da avaliação para demonstrar publicamente que 

professores e escolas estão fazendo um bom trabalho, o que impõe consequências para as 

escolas ou docentes caso não atinjam os padrões estabelecidos (BUTTERFIELD; WILLIAMS; 

MARR, 1999; GUTHRIE, 2002). Duas lógicas existem aqui: demonstrar publicamente que as 

escolas e professores promovem um ensino de qualidade; melhorar a qualidade do ensino 

(BROWN; LAKE; MATTERS, 2011). O cerne de todo o sistema de responsabilização gira em 
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torno do que se pretende com o processo avaliativo: ser punitivo em relação aos professores ou 

motivar a melhoria do processo ensino-aprendizagem. As consequências da responsabilização 

podem ser positivas ou negativas. Além disso, essas consequências podem tanto possuir um 

alto impacto (high stakes assessment) quanto um baixo impacto (low stakes assessment). São 

alguns exemplos: o professor recebe bonificação por uma melhora em resultados de avaliação 

dos estudantes (consequência positiva e de alto impacto, pois resulta em uma remuneração 

diferente para o docente); uma escola é publicamente exposta por ter resultados de avaliações 

ruins quando comparadas a outras escolas (consequência negativa e de alto impacto, pois pode 

resultar no recebimento de menos recursos do governo, em críticas dos pais de alunos ou na 

diminuição do número de matrículas na escola). 

3) a avaliação torna os alunos responsáveis pelo seu aprendizado (responsabilização do 

aluno). Essa concepção enfatiza a ideia de que a avaliação torna o aluno individualmente 

responsável pelo seu aprendizado, por meio de: notas ou certificados; informações de resultados 

para os pais, futuros empregadores e outros educadores (BROWN; LAKE; MATTERS, 2011). 

Essas avaliações podem ter consequências importantes para os alunos como, por exemplo, um 

diploma, a aprovação em uma disciplina ou um concurso, uma bolsa, entre outras. Nesse 

sentido, existem muitos opositores em relação ao uso excessivo de avaliações de alto impacto. 

Alguns críticos, por exemplo, apontam que esse tipo de avaliação pode ser tendencioso com 

determinadas parcelas da população, como grupos de baixo nível socioeconômico ou minorias 

étnicas (ENGLISH, 2002; NEIL, 1997). Em relação aos professores, alguns ou talvez a maioria 

aceitam que existe um papel legítimo no uso da avaliação para tornar os alunos responsáveis. 

Nessa concepção, também percebemos uma crescente participação dos estudantes na definição 

dos métodos e conteúdos dos processos avaliativos. 

4) a avaliação é irrelevante e os professores respondem negativamente a ela 

(irrelevante). A premissa dessa concepção é que a avaliação não tem um lugar legítimo dentro 

do ensino e da aprendizagem, baseando-se na visão de que os processos de avaliação são 

inadequados, imprecisos ou irrelevantes para a habilidade do professor de melhorar o 

aprendizado do aluno (BROWN; LAKE; MATTERS, 2011). Assim, não haveria a necessidade 

de realizar qualquer tipo de avaliação além de processos intuitivos que ocorrem 

automaticamente enquanto os professores interagem com os estudantes. Isso seria garantido 

pelo conhecimento dos professores sobre os alunos baseado em um longo relacionamento com 

eles e uma profunda compreensão do currículo e de aspectos pedagógicos (BROWN, 2008). A 

avaliação pode ser considerada irrelevante, também, por causa de seus efeitos prejudiciais sobre 

a autonomia do professor e seu poder de “distração” do verdadeiro propósito de ensinar. Tratar 
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a avaliação como irrelevante, portanto, é comumente ligado as seguintes alegações: (a) a 

avaliação equivale a testes e há uma pressuposição de que os testes são ruins para a educação; 

(b) a avaliação responsabiliza os professores, as escolas e os alunos, o que é considerado ruim 

para a qualidade da educação. Alguns docentes consideram a avaliação irrelevante em função 

das consequências negativas em alguns alunos. Assim, determinados professores estão 

propensos a ignorar as concepções de aprendizagem e os modelos de avaliação com os quais 

eles não concordam ou não entendem. Deste modo, existem diversas razões para que os 

professores concebam a avaliação como irrelevante para o seu trabalho diário, ou para os seus 

objetivos de crescimento do aluno nas várias dimensões (sociais, afetivas, motivacionais e 

psicológicas) que envolvem desempenho educacional. 

Os professores tendem a ter uma orientação direcionada a uma concepção ou uma 

combinação de várias delas.  Assim, por exemplo, um mesmo docente pode relatar que a 

avaliação serve para melhorar o aprendizado e que ela é injusta e algo a ser ignorado 

(concepções de avaliação que parecem ser opostas e conflitantes). A natureza extremamente 

complexa do fenômeno educacional experienciado por alunos e professores parece contribuir 

para essa diversidade de concepções.   

 

1.3 – As concepções de avaliação dos professores: uma revisão da literatura brasileira 

Realizamos uma busca na literatura brasileira sobre trabalhos que abordam a temática 

das concepções de avaliação dos professores. Bancos de dados do Scielo, da Associação 

Brasileira de Avaliação Educacional (ABAVE), da Associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Educação (ANPED), dos Periódicos Eletrônicos em Psicologia (PEPSIC), do 

Google Acadêmico e da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações foram 

pesquisados na internet. Combinamos os seguintes descritores usando tanto o singular quanto 

o plural: avaliação, percepção, concepção, crença, professor e docente. Em muitos casos foram 

encontrados somente os resumos dos estudos. Tais resumos não foram incluídos nessa revisão 

da literatura porque não atendiam o nosso critério: fornecer informações suficientes para 

descrever e analisar as concepções de avaliação dos professores. 

Ao todo, foram encontrados 14 estudos que abordam, em sua maioria, as concepções de 

avaliação de professores do ensino básico. Buscamos identificar nesses estudos os quatro tipos 

de concepções de avaliação dos professores presentes na literatura internacional apresentada 

anteriormente. Nesse sentido, nossa revisão da literatura sobre as concepções de avaliação dos 
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professores é classificada pelo número de concepções que identificamos nos estudos 

investigados: poucas (até duas concepções) ou múltiplas (três ou quatro).   

1.3.1 – Estudos com poucas concepções de avaliação dos professores 

Em metade dos estudos, identificamos poucas concepções de avaliação. Minini (2009), 

por exemplo, utilizando um referencial que estuda o cotidiano e os saberes da profissão docente, 

fez uma pesquisa com 16 professores do quinto ano de redes públicas e privadas em duas 

cidades do estado de São Paulo. A autora utilizou como abordagem metodológica associações 

ou evocações livres de palavras (as palavras escolhidas foram: material didático, relação 

professor-aluno, vídeo, planejamento de aula, avaliação e estratégia de ensino). O tratamento 

dos dados deu-se por meio de análises qualitativas. Tanto entre os professores da rede pública 

quanto entre os das escolas privadas, o grupo de palavras mais evocado foi “material didático”. 

Quanto ao termo avaliação, ele foi caracterizado pelas seguintes palavras: contínua, 

diagnóstica, replanejamento de ações, diária, dinâmica e necessária. Assim, esse conjunto de 

associações/palavras evidencia fortemente uma concepção de melhora.  

Tavares (2008) realizou uma pesquisa-ação com seis docentes do ensino básico e nove 

docentes do ensino superior (um Centro Universitário) em São Paulo. Essa pesquisa relacionou 

os desafios enfrentados pelos docentes com preocupações referentes à formação continuada. 

Foram realizados seminários coletivos, entrevistas e análise documental. A pesquisa foi 

realizada por meio de uma investigação teórico-conceitual sobre o desenvolvimento 

profissional docente e as implicações sociológicas e políticas subjacentes à concepção e prática 

da avaliação educacional. A autora aponta como um dos principais resultados a constatação de 

que os docentes estavam mudando os métodos avaliativos, a fim de tornar a aula mais 

significativa tanto para os alunos quanto para os professores. O grupo de professores afirmou, 

então, que a avaliação é um diálogo que existe entre professor-aluno que visa saber se os 

objetivos propostos foram alcançados, tendo em vista uma reorientação quando necessária. Ou 

seja, a avaliação não foi vista como autoritária, mas sim voltada para a participação e elaboração 

conjunta, de forma que as duas partes envolvidas estabeleçam o que é prioritário. Os docentes 

ainda apresentaram uma preocupação de despertar no aluno a vontade de aprender e não 

somente de fazer do resultado da prova uma medida classificatória. Nessa pesquisa, aparece 

claramente uma concepção de melhora.  

Aguiar (2009) realizou um estudo de caso com nove professores de 4ª série do ensino 

fundamental I em uma escola da Rede Pública Municipal de Teresina. Para a coleta de dados 

foram utilizados: observação (registros em diário de campo), questionário, entrevista semi 
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estruturada e análise documental (documentos oficiais oriundos da Secretaria Municipal de 

Educação de Teresina e os normativos da escola). Esses instrumentos serviram para facilitar o 

entendimento sobre as concepções e práticas dos professores acerca da avaliação da 

aprendizagem dos alunos.  Os resultados indicam várias reações dos professores sobre o 

processo avaliativo. Por exemplo: para a maioria dos docentes, a avaliação é apenas uma 

obrigação que deve ser cumprida; há um consenso de que a avaliação é um processo 

desenvolvido em meio às dificuldades e ao desconhecimento dos reais sentidos da prática 

avaliativa, sendo que ao final somente a nota é priorizada. No questionário, foram encontrados 

elementos que caracterizam uma educação tradicional tecnicista, que visa identificar somente 

o resultado do processo de ensino-aprendizagem. Para a autora, isso fica evidente quando ao 

final do período os professores identificam pelas provas quais alunos alcançaram o 

desenvolvimento esperado. Percebemos, nesse estudo, as concepções de irrelevância e 

responsabilização do aluno.  

 Duprat (1989) analisou as concepções de avaliação de 27 professores de duas escolas 

de ensino médio no Rio de Janeiro, a fim de tentar desvendar seus processos de avaliação. As 

escolas foram selecionadas depois de atenderem a uma série de pré-requisitos, como por 

exemplo: ser reconhecida pela comunidade e estar funcionando há mais de dez anos com curso 

de ensino médio. A autora utilizou uma metodologia qualitativa e coletou informações por meio 

de observações (feitas durante as aulas, reuniões, conversas “informais” na sala dos 

professores); análises de documentos relacionados com a avaliação (provas, exercícios, caderno 

dos alunos) e entrevista.  A observação foi feita em momentos diferentes: 1) semana de trabalho 

de rotina; 2) semana reservada para a avaliação escolar; 3) observação dos conselhos de classe. 

Segundo a autora, as principais conclusões são: ausência de auto avaliação (para muitos 

professores, os alunos ainda não estão preparados para esse tipo de procedimento). Alguns 

docentes apontaram aspectos que influenciavam na avaliação do alunado: assiduidade, 

comportamento socialmente correto, atenção e participação. A presença ou ausência dessas 

características ajudam o professor a tomar uma decisão mais justa, quando está no limite de 

dois conceitos de pontuação. Assim, o processo avaliativo é visto como um processo contínuo 

de tomada de decisões, em busca do crescimento do aluno e do aperfeiçoamento da ação 

didática. Nessa pesquisa, ficam evidentes a concepção de responsabilização do aluno e a 

concepção de melhora. 

Ribeiro (2010) investigou o processo de efetivação da auto avaliação institucional 

proposta pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) e como essa 

medida modificou os resultados da avaliação docente. Participaram da pesquisa 6 dirigentes, 
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66 docentes e 353 discentes. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas e questionários com 

perguntas abertas e fechadas. Ainda foram estudados os projetos de auto avaliação institucional 

e os relatórios finais do 1º e 2º ciclos avaliativos.  A maioria dos professores respondeu que via 

o SINAES como uma prática que visa: classificar os cursos; promover a melhoria do ensino 

superior; avaliar e regulamentar a eficácia institucional e acadêmica; sinalizar a qualidade do 

ensino superior no Brasil por meio de avaliações. Tanto uma forte concepção de 

responsabilização da escola (universidade) quanto a concepção de melhora aparecem nesse 

estudo. Esse resultado com relação à concepção de responsabilização da escola é 

compreensível, devido ao foco específico do trabalho: um processo de avaliação externo 

(SINAES). 

Talim e Oliveira (2002) pesquisaram a concepções e práticas sobre avaliação de 98 

professores de Física do ensino médio de escolas de Belo Horizonte em Minas Gerais. Os 

autores utilizaram como procedimento metodológico um questionário estruturado em três 

partes: atitudes dos professores em relação à avaliação; opinião desses docentes sobre os 

aspectos avaliativos; e as atividades realizadas por eles durante a avaliação. Dentre os principais 

resultados sobre a atitude do professor em relação à avaliação extrai-se que os docentes, em 

geral, concebem o processo avaliativo predominantemente como algo positivo. Já em relação à 

opinião dos entrevistados sobre a avaliação, existe a predominância das seguintes respostas: a 

avaliação deve ter caráter formativo, incluir todos os agentes envolvidos no ensino e ser 

contextualizada no dia a dia do aluno. Fica evidente nesse estudo a concepção de melhora.  

Souza e Fernandes (2010), por meio de aplicação de questionários, estudaram as 

concepções de avaliação de cinco professores de uma escola de ensino médio do Ceará. O 

trabalho fundamentou-se na proposta dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino 

médio (PCNEM). Dentre os resultados, foi possível observar: os professores consideram a 

avaliação como um processo contínuo (o processo avaliativo não deve ser meramente 

quantitativo, mas também qualitativo); a avaliação leva em consideração o processo ensino-

aprendizagem dos alunos, não somente atribui notas; a avaliação foi vista como um processo 

de observação e verificação de como os alunos aprendem o conteúdo; alguns docentes 

afirmaram que também avaliam seus alunos observando a interação deles com os colegas de 

classe e com o próprio docente; determinados professores procuram utilizar formas 

diversificadas de avaliar seus alunos no dia-a-dia, já que não têm muito tempo para aplicar 

provas, pois ministram aulas em várias escolas. A partir do exposto, é possível notar nesse 

estudo uma forte concepção de melhora. 
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1.3.2 – Estudos com concepções múltiplas de avaliação dos professores 

Identificamos concepções múltiplas de avaliação entre os professores em sete estudos. 

Santos (2004), por exemplo, analisou as concepções de 10 docentes a respeito da avaliação em 

artes plásticas em alunos da quinta série do ensino fundamental em oito escolas do Rio de 

Janeiro. A pesquisa teve enfoque qualitativo: prova piloto, notas de campo, entrevistas abertas, 

entrevistas semiestruturadas e estudos de casos. Sobre a avaliação, os professores afirmaram 

que ela assume várias funções dentro da escola: uma delas é o papel social, pois para os pais o 

que fica mais visível é o resultado de aprovação ou reprovação (se o aluno está indo bem na 

escola ou não). Isso evidenciaria uma falta de preocupação com o crescimento do aluno. Como 

forma de avaliação, os professores afirmam sempre prestar atenção nos avanços e no empenho 

de cada aluno. Assim, os principais aspectos para se obter bons métodos avaliativos é observar 

a atuação do aluno, pois não necessariamente o aluno que faz tudo de forma “perfeita” irá ser o 

melhor. O que os professores esperam é empenho. Em menor grau, alguns docentes acreditam 

que as avaliações são feitas a partir da aplicação do aluno em conhecimentos artísticos 

adquiridos. Dessa forma, a nota não é o que mais importa e sim o processo ensino-aprendizagem 

como um todo. Os resultados ainda indicam um contrato (implícito, às vezes) entre a instituição 

escolar e o corpo docente para que não exponham os alunos em situação de fracasso, pois isso 

poderia desordenar o andamento da gestão escolar. Assim, ficam evidentes neste trabalho as 

concepções de melhora, responsabilização do aluno e responsabilização da escola.  Destacamos 

ainda que alguns docentes negam o processo de responsabilização da instituição, pois destacam 

que a cobrança dos pais pela aprovação ou reprovação dos estudantes evidenciaria uma falta de 

preocupação efetiva com a aprendizagem dos alunos.   

Rojas (2008) abordou o tema da avaliação com 12 professores de escolas privadas de 

ensino básico de São Paulo por meio de entrevistas semiestruturadas. Nessa pesquisa 

qualitativa, os sujeitos participantes foram escolhidos de forma proposital. O autor usou o 

método conhecido como “bola de neve”, que pretende apontar pessoas de interesse através de 

indivíduos que conheçam outros indivíduos que possuam conhecimento relevante para a 

temática da pesquisa. Para os docentes entrevistados, existem vários fatores que influenciam as 

avaliações escolares, dentre eles: a) cobrança da sociedade e da escola. Os pais cobram da escola 

e dos professores a transmissão de conteúdos tradicionais que sejam convertidos em notas e 

uma formação que permita ao aluno enfrentar provas como a dos vestibulares; b) a forma de 

reagir dos alunos. Por causa da pressão exercida pela família e escola, os alunos valorizam 

demasiadamente a nota. Dessa forma, os estudantes estariam mais preocupados em passar de 
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ano do que com o aprendizado; c) o volume de trabalho dos professores. Dependendo do 

número de alunos do professor, seria inviável a aplicação de métodos avaliativos complexos e 

de qualidade e o conhecimento das reais necessidades dos estudantes; d) a visão dos colegas 

sobre o que deve ser o trabalho. As conversas entre os professores muitas vezes servem como 

padrão do que se deve ou não fazer. Considerando que existem diversas opiniões sobre os 

métodos avaliativos, às vezes seria difícil mudar a forma de avaliar o aluno; e e) dificuldades 

de cada aluno e o posicionamento da instituição (principalmente coordenadores e diretores). 

Em algumas escolas, os professores se veem presos nos métodos avaliativos estabelecidos pelas 

instituições, não podendo aplicar conteúdo ou distribuir notas de forma diferente da visão 

institucional. Nessa pesquisa, percebemos as concepções de responsabilização da escola, 

responsabilização dos alunos e irrelevância. 

Ruy (2006) realizou um estudo de caso etnográfico para investigar o processo avaliativo 

em uma escola privada de ensino fundamental (do 6º ao 9º ano) no estado do Paraná. 

Participaram da pesquisa cinco professores. Os procedimentos metodológicos incluíram 

observações, questionário e entrevista semiestruturada. Os docentes entrevistados afirmaram, 

em sua maioria, entender que o processo avaliativo deve ser voltado para o ensino e para a 

aprendizagem e acontecer de maneira formativa. Alguns acreditam que para avaliar o aluno é 

necessário ter um percurso previamente planejado, e que é função do aluno e do professor 

chegar ao final desse percurso. Outros professores destacaram que a avaliação escrita não é o 

ponto mais importante, pois algumas vezes esse método só serve para fazer o aluno reproduzir 

que foi dito e não mostra o conhecimento obtido de fato. Por isso, deve-se manter uma relação 

entre professor e aluno, de forma que ambos entendam que a aprendizagem precisa ser mútua. 

Mesmo com a cobrança dos pais e da sociedade, para os professores os processos avaliativos 

não são vistos como classificatórios ou reprodutores de conhecimento. Na verdade, gerar um 

ensino que favoreça a aprendizagem é uma preocupação sempre presente nos docentes 

investigados, pois a aprendizagem dos alunos é primordial para a aplicação de um novo 

conteúdo. Dessa forma, os professores tentam a todo instante prender a atenção do aluno e fazê-

lo perceber e também assumir a responsabilidade pelo andamento da aula. Nesse trabalho, as 

quatro concepções (melhora, responsabilização do aluno e da escola, e irrelevância) ficaram 

evidentes.  

Moraes (2008), por meio de uma abordagem qualitativa, utilizou observações em sala 

de aula, entrevista semiestruturada, questionário, análise documental e oficinas pedagógicas 

com um grupo de cinco professoras do ensino básico no Paraná. Na escola pesquisada, a cada 

bimestre os estudantes realizam duas provas de cada disciplina. Há ainda, a possibilidade dos 
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professores aplicarem outras atividades avaliativas no decorrer do bimestre. Para a autora, os 

professores consideram a avaliação como uma forma de manter a ordem, o respeito, a 

autoridade e a disciplina, além de ser uma alternativa para saber se os alunos estão aprendendo 

o conteúdo que está sendo ensinado. Alguns professores acham a prova insignificante. Outros 

veem a avaliação como um instrumento colaborativo no processo ensino-aprendizagem. Além 

disso, as provas são o método mais utilizado e visto pela maioria como a forma mais eficaz de 

se medir o conhecimento do aluno. Dessa forma, observamos nessa pesquisa as concepções de 

melhora, irrelevância e responsabilização do aluno.  

Gurgel e Leite (2006) envolveram em sua pesquisa 473 docentes da Universidade 

Federal do Piauí. Para a análise dos dados, coletados por meio de entrevistas e questionários, 

foi utilizada a análise de conteúdo Bardiniana. Os resultados foram separados em categorias e 

subcategorias. Dentre essas categorias se destacam: (1) categoria de metodologias da avaliação, 

que se divide em outras duas subcategorias (metodologias tradicionais e contemporâneas). As 

análises dos resultados mostram que 45% dos professores fazem uso de modelos tradicionais 

de avaliação. Esses modelos visam, de forma geral, a memorização do conteúdo estudado em 

sala de aula. Assim, as notas tornam-se o fator único para a classificação ou exclusão. Os 55% 

restantes dos docentes que fazem uso de métodos contemporâneos para avaliar acreditam que 

não somente a nota das provas é importante para os alunos conseguirem bons resultados. A 

participação, a frequência e o interesse demonstrados também ajudam a avaliar; (2) categoria 

inovações em avaliar a aprendizagem, que se divide em outras três subcategorias (antes dos 

exames Provão e ENADE, com os exames e inalterada). Alguns docentes afirmaram que, antes 

dos exames serem implantados, eles já desenvolviam atividades que consideravam inovadoras 

por facilitarem a aprendizagem do aluno e também aplicavam instrumentos avaliativos 

diversificados. Por isso, não viram necessidades de modificações em seus métodos. A maioria 

dos professores (62,5%), viram na implementação do exame a necessidade de modificar os 

métodos avaliativos. Para 32,5% dos docentes, a implementação desses exames não provocou 

necessidade de mudanças. Dentre esses, 13% dos docentes acharam que os exames foram 

implementados de forma injusta e que as Universidades não estão preparadas para receber esse 

tipo de avaliação. Nesse trabalho, ficam evidentes as concepções de melhora, irrelevância e 

responsabilização do aluno. 

Guerra e Machado (2011) analisaram, por meio da teoria das representações sociais de 

Moscovici (MOSCOVICI, 1978, 2003; JODELET, 2001), as representações de avaliação 

processual construídas por 20 professoras das séries iniciais do ensino fundamental de 14 

escolas da Rede Municipal do Recife. O levantamento do conteúdo do cotidiano das práticas 
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avaliativas foi estudado por meio de entrevistas semiestruturadas. Dentre os resultados, 

destacamos: a) o uso dos instrumentos avaliativos dentro da sala de aula. Os autores perceberam 

que a maioria das professoras entrevistadas avaliava seus discentes diariamente (exemplos: 

leitura, apresentação de trabalho, produção de texto). Depois as docentes avaliavam 

participação, prova/teste, observações e tarefas de casa. Para uso mais formal, porém, a maioria 

afirmou utilizar a avaliação escrita ou alguma atividade semelhante alegando que faziam isso 

para verificação de conhecimento. Isso remete a necessidade que as próprias docentes apontam 

em saber se os objetivos das aulas estão sendo apreendidos pelos discentes; b) as exigências 

sociais. Esse segundo aspecto relaciona-se com a necessidade institucional de avaliar os alunos 

(Provinha Brasil, Sistema de Avaliação da Educação Básica - SAEB), a fim de tentar evitar 

resultados ruins e as consequências deles sobre todos; c) cobrança dos pais. Esse aspecto 

envolve a necessidade de mostrar resultados para a família dos alunos. Assim, algumas docentes 

afirmam que além de tentarem medir o conhecimento dos alunos precisam fazer o uso da 

avaliação como forma de demonstrar esse conhecimento para os pais; d) autonomia dos alunos. 

Esse aspecto visa identificar se o aluno é capaz de fazer alguma coisa de forma independente, 

sem intervenção do professor ou ajuda de seus colegas. Dessa forma, percebemos as concepções 

de responsabilização da escola, responsabilização do aluno e melhora. 

Lima, Tenório e Bastos (2010) basearam seu trabalho na teoria dos construtos pessoais 

(BASTOS, 1998) e realizaram um estudo de caso etnográfico com um professor de Física do 

1º ano do ensino médio em duas escolas de Recife. Ainda com relação à metodologia, foi 

utilizado o ciclo da experiência de Kelly (KELLY, 1963). Este ciclo procura inserir o docente 

em um processo de interpretação e reinterpretação da realidade concebida e vivida por ele. A 

pesquisa foi composta pela aplicação de diversos instrumentos, divididos em cinco fases. Ao 

concluí-las, foi possível encontrar os seguintes aspectos nas concepções desse professor: a) 

responsabilidade definida entre professor e aluno: os dois têm suas obrigações específicas. Ou 

seja, é função do docente avaliar e do discente ser avaliado; b) a avaliação é pautada a partir de 

escopos pré-definidos pelo professor no início do processo, de forma a tentar entender melhor 

o público que será avaliado; c) a avaliação foi vista como reguladora, com foco no processo, 

instrumentos diversificados que se complementam e a preocupação com a compreensão do 

aluno. Na tentativa de não focar somente no resultado final, o professor acha necessário avaliar 

todo o processo, a fim de abrangê-lo de forma mais geral e com mais qualidade; d) a avaliação 

é constituinte de um processo, sendo concebida como um meio. Ou seja, o professor acredita 

que a avaliação pode ser negociada, de forma que seja compartilhada e colaborativa para as 
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partes envolvidas. Assim, esse trabalho evidenciou uma ênfase na concepção de melhora e em 

menor grau as concepções de responsabilização do aluno e da escola.  

 

1.4 – Uma análise sobre a revisão da literatura 

Considerando os 14 estudos investigados, nove abordaram concepções de avaliação de 

professores do ensino fundamental, quatro concepções de docentes do ensino médio e três 

concepções de professores do ensino superior (isso aconteceu porque duas pesquisas 

investigaram mais de um nível de ensino). Portanto, o nosso trabalho aponta resultados, em sua 

maioria, sobre as concepções de avaliação de professores do ensino básico.   

 Uma grande variedade de concepções de avaliação foi identificada nas experiências e 

pensamentos dos professores. Todas as concepções encontradas na literatura internacional 

(melhora, responsabilização do aluno, responsabilização da escola, irrelevante) foram 

identificadas nas pesquisas. No total, sete estudos evidenciaram concepções múltiplas de 

avaliação (três ou quatro concepções) dos professores e sete apontaram poucas concepções 

(uma ou duas).  Esse resultado difere de estudos sobre as concepções de avaliação dos alunos. 

Matos (2010), por exemplo, em uma revisão da literatura sobre as concepções de avaliação de 

estudantes do ensino superior, relatou que a maioria das pesquisas foi classificada como 

apresentando poucas concepções de avaliação. No entanto, destacamos que essa diferença está 

de acordo com o esperado: esperamos que os professores tenham um pensamento mais 

complexo (concepções múltiplas) sobre o processo avaliativo do que os alunos. Portanto, 

tomados em conjunto, os dados sugerem que os professores têm um desafio: certo 

“convencimento” dos estudantes, cujas concepções de avaliação são mais simplificadas, de que 

a avaliação educacional possui propósitos e funções diversas que se aplicam em ocasiões e 

sujeitos diferentes. Porém, destacamos que mesmo para os professores isso não parece tão 

evidente, pois metade das pesquisas evidenciaram poucas concepções de avaliação dos 

docentes.  

Para uma compreensão adicional das concepções de avaliação dos professores, a 

frequência na qual as concepções apareceram nos estudos investigados foi examinada (FIG. 1).  

 

 

 

 

 



26 

 

 

 

FIGURA 1 - Frequência das concepções de avaliação dos professores nos estudos brasileiros 

 

   Fonte: Elaborada pela autora.  

 

Como a FIG. 1 aponta, os professores parecem conceber que a avaliação primeiramente 

melhora o ensino e a aprendizagem (melhora - 12 estudos) e em segundo lugar torna os 

estudantes responsáveis (responsabilização do aluno - 9 estudos). O resultado com relação à 

concepção de melhora é muito importante, pois ele evidencia que os professores entendem que 

a avaliação deve priorizar a sua função pedagógica/formativa (melhorar o aprendizado dos 

alunos e a qualidade do ensino em geral). Já o resultado com relação à responsabilização do 

estudante está de acordo com outras pesquisas educacionais como, por exemplo, alguns 

trabalhos sobre o fracasso escolar. Nessas pesquisas, frequentemente os professores associam 

ao aluno a responsabilidade pelos insucessos e fracassos escolares (ANDALÓ, 1984).  

A concepção de que a avaliação responsabiliza a escola foi identificada em seis estudos. 

Destacamos, no entanto, que essa concepção aparece, às vezes, de uma forma na qual algumas 

escolas negam o processo de responsabilização da instituição. Esse dado parece indicar que os 

professores não estão acostumados a pensar na responsabilização dos docentes e da escola como 

um dos propósitos da avaliação. Como já apontamos anteriormente, as concepções nos 

informam sobre a maneira como os sujeitos percebem, avaliam e agem com relação a um 

fenômeno. Dessa forma, nossos resultados sugerem que provavelmente os professores 

apresentarão maior dificuldade em aceitar políticas públicas ou intervenções que enfatizem a 

concepção de responsabilização da escola.  

A concepção de irrelevância apareceu em cinco estudos (menor frequência entre as 

quatro concepções). Esse resultado, tomado juntamente com a concepção de maior frequência 
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(melhora), é significativo. Ou seja: para os docentes, em primeiro lugar a avaliação tem uma 

função pedagógica/formativa (melhorar o processo de ensino e aprendizagem) e é pouco 

considerada como algo irrelevante.   

Percebemos na revisão da literatura sobre as concepções de avaliação dos professores 

uma predominância de métodos de pesquisa qualitativos. Além disso, as poucas pesquisas 

encontradas na revisão que apresentavam métodos quantitativos utilizavam apenas métodos de 

análise muito simples como frequências/porcentagens ou no máximo o uso de estatística 

descritiva, demonstrando um descompasso com a literatura internacional da área. Assim, uma 

das possíveis direções para as pesquisas sobre as concepções de avaliação de professores no 

Brasil seria o uso, de uma forma complementar, tanto de métodos quantitativos quanto 

qualitativos. Nesse sentido, a utilização de métodos quantitativos se mostra útil para a 

investigação de grandes coletivos, para conhecer as concepções de avaliação de um número 

maior de professores.   

Portanto, nesta revisão da literatura, identificamos quatro grandes grupos de concepções 

de avaliação dos professores: melhora; responsabilização da escola; responsabilização do 

aluno; e irrelevante. Os professores tendem a ter uma orientação direcionada a uma concepção 

ou uma combinação de várias delas. Assim, um mesmo docente pode apresentar concepções de 

avaliação aparentemente contraditórias e conflitantes (exemplo: as concepções de melhora e 

irrelevância). Destacamos, no entanto, que em muitos casos essa contradição é apenas aparente. 

Como sabemos, a avaliação educacional possui propósitos e funções diversas que se aplicam 

em ocasiões e sujeitos diferentes. Conforme enfatizamos, as concepções de avaliação estão 

ligadas aos propósitos da avaliação. Dessa forma, não parece fazer sentido falar em “avaliação” 

no singular, mas sim em “avaliações” no plural. Portanto, essas concepções múltiplas dos 

professores representam bem a complexidade do fenômeno educativo, mais especificamente 

aqui o ato de avaliar. As concepções de avaliação estão ligadas aos fins/propósitos da avaliação.   

Assim, discordamos de algumas abordagens que têm sido feitas com relação à avaliação 

no campo educacional. Por exemplo, alguns trabalhos enfatizam a dicotomia avaliação 

tradicional x avaliação contemporânea2 (onde existem oposições entre uma função 

pedagógica/formativa e outras funções da avaliação). Defendemos o seguinte ponto de vista: a 

avaliação é plural e não tem que ser uma coisa ou outra. Ela cumpre funções diferentes de 

                                                           
2 Segundo, Luckesi (2006), a avaliação tradicional “é centrada no intelecto; na transmissão de conteúdo; e na 

pessoa do professor” (p.30). Assim, nesse contexto, a avaliação é “um instrumento disciplinador” (p.32). Já a 

avaliação contemporânea está preocupada com o estabelecimento da autonomia do educando. Dessa forma, ela 

“manifesta-se como um mecanismo diagnóstico da situação, tendo em vista o avanço e o crescimento do aluno” 

(p.32). 
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acordo com a situação. Ninguém discorda que a função primordial da avaliação deve ser 

pedagógica/formativa. Entretanto, outras funções também precisam existir. Citando apenas um 

exemplo, dentre vários outros possíveis: qual escola pode se furtar de, em algum momento, 

fornecer informações para os pais sobre o desempenho acadêmico de seus filhos 

(responsabilização da escola)?   

Por fim, entender como os professores estão concebendo a avaliação pode nos apontar 

caminhos para uma melhor compreensão das práticas avaliativas que têm sido utilizadas tanto 

no ensino básico quanto no superior. Nesse sentido, estudos sobre as concepções de avaliação 

podem contribuir para a reflexão da prática pedagógica, pois existem evidências de que as 

concepções dos professores influenciam fortemente o modo como eles ensinam e o que os 

estudantes aprendem (CALDERHEAD, 1996). A eficácia das práticas avaliativas está 

condicionada pela forma como os professores entendem e, consequentemente, respondem à 

avaliação. Destacamos que conhecer as concepções de avaliação de alunos e gestores é 

igualmente importante.  
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CAPÍTULO 2 – CARACTERIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO TEACHERS 

CONCEPTIONS OF ASSESSMENT (TCoA) 

 

Como o nosso tema de investigação são as concepções de avaliação de professores, 

incialmente realizamos uma busca na literatura por instrumentos que mensurassem essas 

concepções. Encontramos três questionários que têm como objetivo investigar as concepções 

de avaliação dos professores: i) o questionário desenvolvido por Talim e Oliveira (2002) 

investiga as concepções e os métodos de avaliação dos professores de Física em escolas de 

segundo grau em Belo Horizonte; ii) o questionário de Remesal e  Brown (2014)  tem por 

objetivo analisar as concepções de avaliação de professores que ministram aulas de espanhol 

como língua estrangeira; e iii) o Teachers Conceptions of Assessment (TCoA), desenvolvido 

por Brown (2004) para analisar as concepções de avaliação de professores da Nova Zelândia. 

Escolhemos utilizar o TCoA pois, além de ser um instrumento criado especificamente para 

analisar as concepções de avaliação de professores da educação básica, ele já foi adaptado para 

diversos países, o que nos permitirá produzir, futuramente, trabalhos comparativos. Ou seja, 

esse é o questionário que está mais consolidado na literatura educacional, porque já apresenta 

extensas informações tanto do ponto de vista psicométrico quanto de adaptações transculturais. 

Nesse sentindo, passamos a descrever melhor pesquisas anteriores envolvendo o TCoA. 

 

2.1 – Uma descrição do Teachers Conceptions of Assessment - TCoA 

 O TCoA foi desenvolvido na Nova Zelândia e avalia as concepções de professores sobre 

a avaliação. O primeiro questionário desenvolvido foi o Teachers Conceptions of Assessment 

(TCoA-I), constituído de 115 itens e respondido por 84 professores estagiários. Os itens do 

TCoA-I estão agrupados em três grandes concepções: responsabilização (das escolas e dos 

alunos), melhora e irrelevância. A Análise Fatorial reteve 65 itens e levou a 10 fatores 

razoavelmente consistentes: 2 fatores de responsabilização, 5 fatores de melhora e 3 fatores de 

irrelevância. Esse estudo não foi capaz de correlacionar vários fatores (devido ao pequeno 

tamanho da amostra), mas conseguiu demonstrar que as principais concepções descritas pela 

literatura poderiam ser facilmente identificadas no pensamento dos professores (BROWN, 

2008a). Segundo Brown (2008a), quase metade dos itens do TCoA-I não se adaptaram ao 

modelo. Assim, mais itens foram elaborados com base em uma análise mais aprofundada da 

literatura sobre as concepções de avaliação de professores.  
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A segunda versão do questionário (TCoA-II) tem 105 itens e foi aplicada em 188 

participantes. Os itens desse questionário, também, foram agrupados em três concepções: 

responsabilização (das escolas e dos alunos), melhora e irrelevância. O objetivo era encontrar 

o menor número de itens que poderiam, de forma eficiente, provocar respostas consistentes com 

as diversas concepções. Baseado em 46 itens retidos pela Análise Fatorial, três fatores foram 

obtidos: a concepção de responsabilização tinha 12 itens; a concepção de melhora tinha 24 

itens; e a concepção de irrelevância tinha 10 itens (BROWN, 2008a). 

Para a terceira versão do questionário (TCoA-III), adicionou-se 19 itens. Além disso, a 

concepção de responsabilização foi dividida em duas, ficando assim quatro grupos de 

concepções de avaliação de professores: melhora, responsabilização da escola, 

responsabilização do aluno e irrelevância. Foi analisada uma amostra de 525 questionários, que 

evidenciou a correlação entre as diversas concepções. Através da Análise Fatorial, foram 

removidos 15 itens. Os itens foram retirados do questionário por diversos motivos, como: 

variância de erro negativa ou por apresentarem cargas fatoriais baixas nos fatores. A versão 

final do questionário ficou com 50 itens (BROWN, 2008a). O TCoA-III é a versão mais atual 

do instrumento. O formato de respostas do Teachers Conceptions of Assessment (TCoA) III é 

uma escala Likert de seis pontos: discordo fortemente, discordo na maior parte, concordo 

ligeiramente, concordo moderadamente, concordo na maior parte, concordo fortemente3. 

O TCoA III apresenta uma estrutura fatorial complexa, com fatores de primeira e 

segunda ordem (FIGURA 2).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3Os termos em inglês são: Strongly Disagree, Mostly Disagree, Slightly Agree, Moderately Agree, Mostly Agree, 

Strongly Agree, respectivamente.  
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Figura 2 - Estrutura fatorial do Teachers Conceptions of Assessment - TCoA III (Fonte: BROWN, 

2004.) 
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O fator de segunda ordem Melhora (Improvement) possui quatro fatores de primeira 

ordem:  descrição (describe – a avaliação descreve habilidades do aluno, conhecimento e 

pensamento); aprendizado do aluno (student learning – a avaliação melhora o aprendizado do 

aluno); válida (valid – a informação da avaliação é válida devido à sua confiabilidade); e ensino 

(teaching – a avaliação melhora o ensino) (BROWN, 2004). Apresentamos a seguir os itens da 

concepção (fator) Melhora. 

 

Melhora 

 

Descrição:  

22. A avaliação identifica os pontos fortes e fracos dos alunos. 

26. A avaliação estabelece o que os alunos aprenderam. 

10. A avaliação mostra como os alunos pensam. 

32. A avaliação mede as habilidades de pensamento complexas dos alunos. 

39. As respostas das avaliações mostram o que se passa na cabeça dos alunos. 

48. A avaliação é uma forma de determinar o quanto os alunos aprenderam do ensino. 

 

Aprendizado do aluno: 

4. A avaliação é um fator positivo para melhorar o clima na sala de aula. 

9. A avaliação faz com que os alunos deem o seu melhor. 

12. A avaliação dá um retorno para os alunos sobre suas necessidades de aprendizagem. 

15. Avaliação é uma experiência envolvente e agradável para os alunos. 

21. A avaliação fornece feedback para os alunos sobre o seu desempenho. 

38. A avaliação é apropriada e benéfica para os estudantes. 

45. A avaliação ajuda os alunos a melhorar seu aprendizado. 

 

Válida: 

3. Os resultados da avaliação são confiáveis o suficiente para que eu possa basear minhas 

decisões. 

13. A avaliação é objetiva. 

14. Os resultados das avaliações são consistentes. 

24. Os resultados das avaliações predizem o desempenho futuro dos estudantes. 

31. Os resultados da avaliação são confiáveis. 
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Ensino: 

6. As informações da avaliação são coletadas e usadas durante o ensino. 

7. A avaliação permite que estudantes diferentes recebam instruções diferentes. 

18. As informações da avaliação modificam o andamento do ensino dos alunos. 

33. A avaliação modifica a maneira que os professores ensinam. 

35. A avaliação está integrada com a prática de ensino. 

41. A avaliação influencia a maneira que os professores pensam. 

 

 

O fator de segunda ordem Irrelevância (Irrelevance) possui três fatores de primeira 

ordem: ruim (bad – a avaliação é ruim para o ensino); ignorada (ignore – os professores ignoram 

a avaliação); e imprecisa (inaccurate – a avaliação é imprecisa) (BROWN, 2004). 

Apresentamos a seguir os itens da concepção (fator) Irrelevância.  

 

Irrelevância: 

 

Ruim:  

5. A avaliação prejudica o ensino. 

11. A avaliação é injusta com os alunos. 

16. Avaliação força os professores a ensinar de uma maneira contrária às suas crenças. 

1. Professores prestam atenção às avaliações somente quando as consequências são maiores. 

8. Os professores avaliam exageradamente. 

 

Ignorada: 

23. Os professores ignoram as informações da avaliação mesmo quando eles as coletaram. 

43. Os professores conduzem avaliações mas usam pouco seus resultados. 

46. A avaliação é sem valor. 

40. A avaliação tem um impacto pequeno no ensino. 

50. Os resultados das avaliações são arquivados e ignorados. 

 

Imprecisa: 

36. A avaliação é um processo impreciso.  

29. Os professores deveriam levar em conta o erro e a imprecisão em todas as avaliações. 
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49. Os resultados das avaliações deveriam ser tratados cautelosamente por causa de erros de 

medida. 

 

Os fatores Responsabilização da escola e Responsabilização do aluno são apenas fatores 

de primeira ordem  (BROWN, 2004). Apresentamos os itens desses fatores a seguir:  

 

Responsabilização da escola: 

17. A Avaliação mede a qualidade das escolas. 

30. A avaliação é um indicador preciso da qualidade da escola. 

34. A avaliação mostra o quanto as escolas agregam ao aprendizado do aluno. 

37. A avaliação é um bom modo de avaliar a escola. 

42. A avaliação fornece informação sobre como as escolas estão indo. 

44. A avaliação mantém as escolas em um padrão esperado e satisfatório. 

 

Responsabilização do aluno: 

2. Avaliações selecionam alunos para o futuro educacional ou oportunidades de emprego. 

19. Avaliação é comparar o trabalho do estudante com base em critérios estabelecidos. 

20. A avaliação determina se os alunos atingem padrões de qualidade. 

25. Avaliação é dar uma nota ou conceito para o trabalho do aluno. 

27. A avaliação separa os alunos em categorias. 

28. A avaliação averigua o progresso em comparação com os objetivos de aprendizagem. 

47. A avaliação é completar checklists (uma lista que indica para o estudante quais elementos 

precisam estar presentes na avaliação). 

 

Existe, também, uma versão abreviada do questionário. O TCoA-IIIA (BROWN, 

2008a) possui 27 itens ao invés de 50 e foi desenvolvido para fornecer uma medição mais 

sintética das mesmas quatro grandes concepções presentes no TCoA-III (melhora, 

responsabilização da escola, responsabilização do aluno e irrelevância). Destacamos que 

escolhemos usar a versão completa do questionário por ser a primeira adaptação desse 

instrumento para a realidade brasileira. Assim, torna-se imprescindível sabermos como os itens 

se comportam e quais são os que melhor condizem com a realidade brasileira. 

Além de investigar as concepções de avaliação, o TCoA III ainda averigua as definições 

de avaliação, que são representadas por uma lista de práticas avaliativas no final do questionário 

(“Parte complementar do questionário”) (ANEXO H). Nessa parte, os professores respondem 
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a pergunta: “quando você pensa em AVALIAÇÃO, quais tipos de atividades avaliativas vêm a 

sua mente?”. Os professores podem marcar quantas alternativas quiserem. Existem 11 opções 

de resposta na versão original do TCoA III. São elas: 

1. Observações cotidianas (não planejadas); 

2. Perguntas e respostas orais; 

3.Observações planejadas (ex. gravações, roteiro de observação); 

4. Trabalho escrito do aluno; 

5. Auto avaliação do aluno ou dos colegas; 

6. Seminário; 

7. Portfólio; 

8. Prova com questões abertas; 

9. Prova com questões de múltipla escolha; 

10. Teste escrito elaborado pelo professor; 

11. Teste padronizado. 

 

Por uma questão do tempo disponível para concluir o Mestrado, essa “Parte 

complementar do questionário” que investiga as definições de avaliação não foi analisada no 

presente trabalho.  

Destacamos ainda que a intenção inicial era trabalhar com duas versões do TCoA nessa 

pesquisa: uma versão do questionário direcionada para avaliações em larga escala (ANEXO G) 

e uma direcionada para avaliações de sala de aula (ANEXO H). Durante a coleta de dados, 

porém, não obtivemos um retorno satisfatório de respostas aos instrumentos. Optamos, então, 

por continuar apenas com a aplicação do questionário de sala de aula (ANEXO H). 

 

2.2 – Estudos anteriores com o Teachers Conceptions of Assessment - TCoA 

 Realizamos uma revisão da literatura de trabalhos que utilizaram o Teachers 

Conceptions of Assessment e encontramos no total vinte e cinco estudos nos seguintes países: 

Nova Zelândia, Hong Kong, Grécia, Espanha, Egito, China e Estados Unidos. Nos casos onde 

existe mais de uma pesquisa realizada no país, apresentamos um trabalho como exemplo e 

indicamos as outras fontes pesquisadas. Nesses casos, nosso critério para selecionar o estudo 

foi escolher a pesquisa mais representativa do ponto de vista da adaptação e validação do TCoA 

para a realidade específica do país. Ressaltamos que no caso da Nova Zelândia, pelo fato de ser 
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o local de criação do instrumento, apresentaremos duas pesquisas: uma mais recente (BROWN, 

2011a) e uma mais antiga (BROWN, 2002). 

Optamos, também, por colocar um estudo de Hong Kong e outro de outra província da 

China (Guangdond), pois há diferenças significativas entre essas duas regiões. Guangdond é 

parte integrante da República Popular da China, usa o Mandarim como idioma oficial e oferece 

doze anos de escolaridade obrigatória para seus residentes. Já Hong Kong, integra uma Região 

Administrativa Especial da China, usa o Cantonês e o Inglês como línguas oficiais e oferta treze 

anos de escolaridade obrigatória para seus habitantes (BROWN, 1998; CHINA, 2015). Foram 

selecionados, então, oito estudos que serão apresentados a seguir.  

Brown (2002), através do questionário Teachers Conceptions of Assessment – TCoAIII, 

estudou as concepções de avaliação dos professores da Nova Zelândia e a relação dessas 

concepções com o ensino, o currículo e a eficácia do professor. O questionário utilizado possui 

50 itens e se baseia em quatro grandes concepções de avaliação: melhora, responsabilização da 

escola, responsabilização do aluno e irrelevância. Participaram da pesquisa 81 professores 

dentre os quais 18 foram selecionados para entrevistas (8 professores do sexo masculino e 10 

do sexo feminino). O modelo de Análise Fatorial mostrou um ajuste bom de um modelo 

hierárquico multidimensional para os dados. Nos resultados, percebeu-se que os professores 

concordavam moderadamente com as concepções de melhora e de responsabilização da escola 

e discordavam que a avaliação é irrelevante. As concepções de melhora, responsabilização da 

escola e responsabilização do aluno foram correlacionadas positivamente. Já a concepção de 

irrelevância foi inversamente associada com a concepção de melhora e não associada com a 

concepção de responsabilização da escola.  

Brown (2011) analisa as respostas de professores dos ensinos primário e secundário da 

Nova Zelândia ao questionário TCoA-IIIA (27 itens), para determinar o grau em que o 

questionário, desenvolvido para os professores do ensino primário, era admissível e adequado 

para as respostas dos professores do ensino secundário. Na Nova Zelândia, os alunos entram no 

ensino primário aos 5 anos de idade e permanecem até os 12 anos, já o ensino secundário tem 

duração de 5 anos, nessa etapa os discentes têm entre 13 e 17 anos4. Os dados da pesquisa foram 

coletados entre 2001 e 2007. Diretores de escolas foram solicitados a distribuir questionários 

aos docentes convidando-os a respondê-los voluntariamente. Para proteger o anonimato, os 

professores devolveram o instrumento preenchido diretamente para o pesquisador. Participaram 

da pesquisa 573 professores do ensino primário e 404 do ensino secundário. Além das 

                                                           
4 Ver mais em BROWN, 1998. 
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concepções de avaliação, o questionário também apresentava uma lista com 11 práticas 

avaliativas. Os professores marcaram todas que eles tinham em mente quando pensavam em 

avaliação, a fim de determinar quais as definições de avaliação dos docentes. Essas definições 

foram analisadas e divididas em dois grupos: um grupo de testes formais (provas, teste 

padronizados, redações) e outro de testes informais (observações não planejadas, perguntas 

orais, trabalhos escritos). As respostas dos professores do ensino primário e secundário para o 

TCoA-IIIA foram equivalentes. As médias dos escores fatoriais foram comparados e a única 

diferença estatisticamente significativa foi na concepção de responsabilização do estudante, que 

foi mais apoiada pelos professores do ensino secundário. Todos os professores concordaram 

com a concepção de melhora. Outras pesquisas da Nova Zelândia que utilizaram o TCoA foram 

Brown; Lake; Matters (2011); Brown (2006a, 2004, 2005, 2006b, 2008b, 2009, 2010, 2011b); 

Brown; Harris, (2009, 2010); e Harris; Brown, (2010, 2009, 2013). 

Brown et al. (2009) pesquisaram as concepções e as práticas de avaliação dos 

professores de Hong Kong, a fim de verificar se as duas eram condizentes entre si. O estudo foi 

realizado com 374 docentes de escolas de Hong Kong. Após a preparação dos dados, foram 

analisados 288 casos, considerados válidos. A amostra foi estratificada por sexo, disciplina 

ensinada e anos de experiência docente. A maioria dos professores (87%) ministravam aulas 

em escolas de ensino primário5. Foram utilizados dois questionários: um para avaliar as 

concepções de avaliação dos professores (TCoA-IIIA) e outro para analisar a sua prática 

Practices of Assessment Inventory (PrAI). A adaptação do TCoA-IIIA para a realidade de Hong 

Kong deu se através de três fontes: i) o questionário desenvolvido por Brown (2004) sobre as 

concepções de avaliação dos professores; ii) itens elaborados por meio de entrevistas com 

professores chineses; iii) a partir da revisão da literatura sobre o tema. O questionário possui 27 

itens, divididos em quatro concepções: melhora, irrelevância, responsabilização da escola e 

responsabilização do aluno. A versão chinesa apresentou uma escala de classificação de 4 

pontos, onde 1 = concordo totalmente, 2 = concordo, 3 = discordo, e 4 = discordo totalmente.  

Os resultados apontam que a concepção de responsabilização da escola e de responsabilização 

do aluno foram moderadamente correlacionadas. A concepção de melhora e de 

responsabilização do estudante foram ambas correlacionadas negativamente com a concepção 

de irrelevância. O grupo de docentes de Hong Kong concorda mais fortemente com a concepção 

de melhora e rejeitou a concepção de irrelevância. A correlação entre a concepção de 

                                                           
5O ensino primário em Hong Kong corresponde aos alunos entre 6 e 11 anos. Já o ensino secundário corresponde 

aos alunos entre 12 e 18 anos de idade. Ver mais em (BROWN, 1998). 
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responsabilização dos estudantes e a de melhora foi alta (r = 0,91). Isso sugere que os docentes 

de Hong Kong veem a responsabilização do aluno associada à melhora da aprendizagem. 

Assim, os professores de Hong Kong apresentam diferenças com relação aos professores da 

Nova Zelândia. Isto é especialmente perceptível em torno da relação da responsabilização do 

estudante com a concepção de melhora da aprendizagem. Na Nova Zelândia, a concepção de 

melhora é correlacionada negativamente com a concepção de responsabilização do aluno, 

enquanto em Hong Kong o oposto acontece. Outro estudo de Hong Kong que utilizou o TCoA 

foi Hui; Brown ( 2010). 

Brown et al. (2011), para desenvolver estudos comparativos entre Hong Kong e a 

província chinesa de Guangdong, desenvolveram um outro questionário: o C-TCoA, com 31 

itens. Para o desenvolvimento do instrumento, uma série de estudos de pequena escala foram 

implementados com vistas a identificar as concepções de avaliação dos professores que eram 

ausentes no questionário original. Assim, o C-TCoA passou a ter duas concepções a mais do 

que o TCoA: desenvolvimento (a avaliação cultiva qualidades morais, éticas e valores positivos 

em estudantes que contribuem para a sua aprendizagem ao longo da vida) e controle (a avaliação 

controla o comportamento e as ações dentro e fora da sala de aula. A avaliação é utilizada para 

melhorar e manter o controle e o domínio da opinião do professor sobre o aluno). As outras 

quatro concepções são as mesmas para os dois instrumentos: melhora, responsabilização da 

escola, responsabilização do aluno e irrelevância. Além disso, outros itens foram acrescentados. 

O C-TCoA foi elaborado em três línguas: inglês, cantonês e mandarim. Participaram do estudo 

1014 professores de Hong Kong e 898 do Sul da China. Esta análise apontou a existência de 

invariância fatorial entre os dois grupos de professores, apesar das diferenças entre as 

jurisdições. Os professores de Hong Kong concordaram fortemente com a concepção de 

melhora e moderadamente com a concepção de responsabilização da escola. Os professores do 

sul da China concordaram de forma moderada para forte com a concepção de irrelevância. 

Outros estudos Chineses que utilizaram o TCoA como instrumento foram Chen e Brown 

(2013), e Brown e Gao (2015). 

 Brown e Michaelides (2011) fizeram um estudo comparativo entre os professores 

cipriotas-gregos e os neozelandeses afim de investigar suas concepções de avaliação. Uma 

amostra de 249 educadores cipriotas-gregos responderam ao questionário TCoA-IIIA. A 

amostra neozelandesa consistiu em dois grupos diferentes: 525 professores do ensino primário; 

404 professores do ensino secundário. O TCoA-IIIA possui 27 itens que compõem as quatro 

concepções de avaliação: melhora, responsabilização da escola, responsabilização do estudante 

e irrelevância.  A validação do questionário para a realidade grega incluiu o procedimento de 
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backtranslation, como forma de melhorar a tradução.  O modelo do questionário TCoA-IIIA 

original com 27 itens divididos em 4 grandes grupos de concepções (fatores de segunda ordem) 

e 9 subgrupos (fatores de primeira ordem) foi considerado inadmissível. Já o modelo 

simplificado, com apenas os quatro grandes fatores mostrou-se admissível. Dos 27 itens foi 

necessário, porém, retirar um item que possuía carga baixa em todos os fatores. Dessa forma, o 

questionário passou a ter 26 itens. Ao contrário dos neozelandeses, os professores gregos 

concordam mais com as concepções de responsabilização da escola e irrelevância, mas essas 

duas concepções apresentam uma correlação negativa para esse grupo de docentes.   

 Deneen e Brown (2011) examinaram as concepções de avaliação de seis professores 

matriculados em um curso de pós-graduação em avaliação educacional, na cidade de Nova 

Iorque nos Estados Unidos. Os autores justificam que embora seja um número limitado de 

participantes, a amostra fornece uma representação diversificada de docentes. Dos 

participantes: três eram professores; três eram estagiários; quatro participantes eram mulheres 

e dois homens; três são naturalizados americanos (dois são provenientes da Europa Oriental e 

um da Rússia); um participante afro americano. O processo metodológico consistiu em 

entrevistas semiestruturadas de 45 minutos, realizadas em dois momentos: o primeiro no início 

do curso e o segundo cerca de 12 semanas depois. Essas entrevistas foram construídas em torno 

das quatro concepções de avaliação (melhora, responsabilização do aluno, responsabilização da 

escola e irrelevância). Itens do questionário TCoA versão abreviada (27 itens) foram utilizados 

para iniciar o diálogo com os participantes.  A concepção dominante em ambas entrevistas foi 

de irrelevância (os participantes viam a avaliação como algo negativo, como se ela não tivesse 

um lugar legítimo dentro do processo de ensino e de aprendizagem). Embora outras concepções 

surgiram e se desenvolveram entre as entrevistas, essa concepção de irrelevância da avaliação 

permaneceu dominante, especialmente entre os participantes que já atuavam como professores.

 Brown e Remesal (2012) estudaram as concepções de avaliação de licenciandos da 

Nova Zelândia e da Espanha. Ao todo, participaram da pesquisa 627 espanhóis e 324 

neozelandeses.  Os discentes da Espanha estavam matriculados em disciplinas de Psicologia da 

Educação, que são ministradas no primeiro e segundo semestre da universidade. Já na Nova 

Zelândia, os estudantes universitários do segundo ano estavam participando de um curso sobre 

os processos avaliativos de sala de aula. Os dados da Nova Zelândia foram coletados entre os 

anos de 2004 e 2008 (2004, n =115; 2005, n = 149; 2008, n = 60), já os da Espanha foram 

coletados em 2008/2009. Foi utilizada a versão abreviada do questionário (TCoA-IIIA). Na 

tradução para o espanhol, utilizou-se dialetos regionais para melhor adaptação do instrumento. 

Os estudantes da Nova Zelândia concordaram com as concepções de melhora, 
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responsabilização da escola e responsabilização dos alunos. Os alunos espanhóis concordaram 

com a concepção de irrelevância. 

Gebril e Brown (2014) estudaram as concepções de avaliação de professores do Egito, 

tendo como base a versão abreviada do questionário (TCoA-A). Na tradução do questionário 

para o árabe, foi utilizada a equivalência funcional dos itens. Participaram da pesquisa 507 

professores. Dentre eles, 305 eram estagiários. Todos eram formandos do último ano de uma 

universidade pública ao sul do Egito. Os discentes que eram estagiários preparavam-se para dar 

aulas em escolas públicas egípcias e tinham alguma experiência na área, em escolas próximas 

à universidade. Os professores da amostra trabalhavam em tempo integral nas escolas. No total, 

433 eram mulheres e 74 homens. As respostas obtidas com os 27 itens do questionário foram 

separadas em nove fatores de primeira ordem, que estão correlacionados com as quatro grandes 

concepções (fatores de segunda ordem): melhora, responsabilização da escola, 

responsabilização do aluno e irrelevância. Os professores egípcios concordaram mais com as 

concepções de melhora e responsabilização dos estudantes, essas duas concepções tiveram uma 

forte e positiva correlação. 

Portanto, evidenciamos aqui que o Teachers Conceptions of Assessment (TCoA) é 

instrumento adaptado e utilizado em diversos países. Trata-se de uma escala com 

fundamentação teórica e propriedades psicométricas já bem fundamentadas e descritas na 

literatura. Assim, utilizar o TCoA possibilita a análise e comparação dos resultados brasileiros 

com outros países (pesquisa transcultural).   

 

2.3 – A validação do instrumento 

Para a validação do questionário, seguimos as recomendações de Pasquali (1999), que 

afirma que existem três grandes polos: teórico, empírico (experimental) e analítico (estatístico). 

Nos procedimentos teóricos, para escolher ou construir um instrumento de medida adequado à 

pesquisa, é necessário definir o objeto de estudo. O objeto de estudo pode ser caracterizado 

como o tema ou assunto o qual o pesquisador deseja estudar. Esse objeto, todavia, não pode ser 

medido diretamente. O que pode ser medido são seus construtos, que devem ser conceituados 

a partir da literatura existente. A definição dos construtos (no nosso caso, as concepções de 

avaliação de professores) deve ser feita de forma clara e precisa. Para alcançar tal propósito é 

necessária uma tarefa dupla, tendo como resultado dois produtos: as definições constitutivas e 

as definições operacionais (PASQUALI, 1999). As definições constitutivas ocorrem quando 

um construto é definido a partir de outros construtos. O construto é concebido em termos de 
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conceitos próprios da teoria em que ele se insere (PASQUALI, 1999). Já a definição operacional 

é a validação dos itens do instrumento. Cabem aqui dois apontamentos: a) as definições 

operacionais precisam ser, de fato, operacionais, ou seja, isso ocorre quando o construto é 

definido em termos de operações concretas; e b) elas devem ser o mais abrangente possível dos 

construtos, haja vista que podem haver definições operacionais mais ou menos abrangentes do 

mesmo construto. Essa grandeza de abrangência falará da qualidade da definição operacional 

(PASQUALI, 1999).  Como o TCoA III é um instrumento que já existe, as definições 

constitutivas e as definições operacionais já foram feitas pelo autor original, sendo nossa 

proposta adaptar e validar para a realidade brasileira, o que envolve tanto a tradução do 

questionário quanto os passos descritos a seguir. 

Para a validação do questionário, o instrumento deve ser submetido a uma análise teórica 

dos itens, que se dá por meio da análise semântica e análise dos juízes. Na análise dos juízes, 

especialistas da área analisam cada item do construto. Assim eles avaliam se os itens adequam-

se ou não ao construto em questão. A análise semântica tem por objetivo confirmar se os itens 

do instrumento estão claros para a população a que se destina. Há várias formas de executar 

essa tarefa. Uma das maneiras mais eficazes de testar a compreensão dos itens é realizar uma 

entrevista com pequenos grupos (PASQUALI, 2003). Utilizando essas entrevistas, alterações 

poderão ser feitas no questionário (PASQUALI, 1999). 

O polo empírico (experimental) é a etapa de aplicação do questionário, que envolve a 

definição da amostra, as instruções de aplicação do instrumento e a coleta das informações. A 

definição da amostra envolve o tamanho da pesquisa e o público alvo, que devem ser 

previamente delimitados. Já nas instruções de aplicação do questionário, são definidas a forma 

como o instrumento será respondido (coletiva ou individualmente), assim como o formato em 

que ele se apresenta para o sujeito que irá respondê-lo (PASQUALI, 1999). Para a coleta das 

informações é necessário tomar algumas precauções, como por exemplo, aplicar o teste em um 

ambiente tranquilo e sem distrações e com aplicadores previamente treinados (PASQUALI, 

1999).  

Por fim, o polo analítico envolve as análises estatísticas (PASQUALI, 1999). Essa etapa 

é complementar a todas as outras citadas acima para a validação do questionário. Utilizaremos 

como procedimento estatístico a Análise Fatorial Exploratória (AFE), que é utilizada para 

investigar os padrões de um grande número de variáveis e identificar se elas podem ser 

resumidas a conjunto menor de fatores. Também analisamos as evidências de validade do 

instrumento. 
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CAPÍTULO 3– MÉTODOS 

 

 Utilizamos nessa pesquisa métodos quantitativos. Serão priorizados procedimentos 

ligados à adaptação e validação de instrumentos: Análise Fatorial Exploratória, consistência 

interna (coeficiente Alfa de Cronbach) e evidências de validade do instrumento.  

 

3.1 – Desenho da pesquisa 

 Esta pesquisa teve um delineamento de survey. O survey é um procedimento utilizado 

em pesquisas quantitativas, onde o pesquisador extrai informações de uma amostra ou uma 

população inteira, a fim de descrever suas atitudes, opiniões, características e/ou 

comportamentos. Após a coleta de dados, o pesquisador analisa-os estatisticamente para 

descrever as tendências sobre as respostas, com o intuito de testar as questões ou hipóteses da 

pesquisa. As pesquisas de survey diferem das pesquisas experimentais, uma vez que estas não 

envolvem um tratamento dado aos participantes pelo pesquisador (CRESWELL, 2012). 

Babbie (2003) afirma que surveys são utilizados como forma de descobrir distribuições 

de certos traços ou atributos de uma determinada amostragem. Segundo o autor, essa 

distribuição de traços em uma “amostra selecionada de uma população maior pode ser medida 

e uma descrição comparável da população maior pode ser inferida a partir da amostra” 

(BABBIE, 2003 p.96). Embora existam muitas formas de pesquisas de survey, os pesquisadores 

utilizam, basicamente, duas formas para coletar dados: os questionários e as entrevistas. Uma 

das formas de distinguir esses métodos é analisando quem completa ou grava os dados do 

instrumento: se são os participantes ou se é o pesquisador. No questionário, os participantes 

escolhem as respostas para as perguntas, fornecem informações pessoais ou demográficas 

básicas e depois retornam o instrumento para o pesquisador. Na pesquisa com entrevista, no 

entanto, o pesquisador registra as respostas fornecidas pelos participantes do estudo. O 

pesquisador faz uma pergunta a partir de um roteiro de entrevista e escuta as respostas ou 

observa o comportamento e registra as respostas (CRESWELL, 2012). Como já foi posto 

anteriormente, para essa pesquisa utilizaremos o questionário para a coleta dos dados. 

 Para a escolha do modelo de survey mais apropriado, o pesquisador precisa pesar as 

vantagens e desvantagens de cada método. No caso do questionário, algumas vantagens são:  

custo e  tempo requerido para a coleta de dados em uma vasta área geográfica geralmente 

menores (GALL; GALL; BORG, 2007). Assim, é possível coletar um volume significativo de 

dados em um período curto de tempo; respeita o anonimato do sujeito e isso pode estimular a 

cooperação (MACHADO; MAIA; LABEGALINI, 2007).  Já algumas desvantagens são: não 



43 

 

 

 

há a possibilidade de se modificarem os itens uma vez que o questionário tenha sido distribuído, 

mesmo que eles não estejam claros para alguns dos respondentes; não pode sondar 

profundamente as experiências interiores ou atitudes dos participantes (GALL; GALL; BORG, 

2007); índice baixo de retorno; possibilidade de respostas em branco (MACHADO; MAIA; 

LABEGALINI, 2007). 

 Creswell (2012) descreve que os modelos mais utilizados de questionário na educação 

são os enviados pelo correio (mailed questionnaires) – o que corresponde a uma realidade mais 

estadunidense do que brasileira – e os questionários eletrônicos (web-based questionnaires). 

Em alguns casos, porém, torna-se conveniente aplicar o instrumento a um grupo de pessoas 

reunidas em um mesmo lugar ao mesmo tempo (BABBIE, 2003). Babbie (2003) afirma que, 

em geral, a presença do pesquisador na coleta dos dados parece produzir uma taxa maior de 

questionários respondidos do que quando se utiliza o correio como intermediário. Dessa forma, 

fizemos uma aplicação do questionário em grupo auto administrada (MATOS, 2010). Ou seja, 

mesmo sendo um instrumento a ser respondido pelo próprio professor (questionário auto 

administrado), ele foi aplicado em grupo no próprio local de trabalho dos docentes. Além disso, 

como usamos métodos quantitativos que envolvem análise multivariada, é importante obter um 

número grande de questionários respondidos. Dessa forma, com o objetivo de obter a maior 

amostra possível, também aplicamos o questionário por meio eletrônico. 

 

3.1.1 – Escalas de resposta 

 Depois da escolha do questionário como instrumento, é preciso pensar nas escalas e nos 

formatos das respostas. O formato das respostas refere-se a questões como: o número de pontos 

de resposta, a rotulagem dos pontos de respostas, bem como sua estrutura de pontos negativos 

e positivos (BROWN, 2008a). Há diferentes tipos de formatos de respostas. A literatura aponta 

que o número ideal para pontos de respostas é entre cinco e sete (COMREY; MONTAG, 1982; 

MCKELVIE, 1978) e os pontos médios neutros devem ser evitados (DOYLE, 1975; ORY; 

WISE, 1981). Geralmente, as pesquisas usam formatos de respostas equilibrados em categorias 

que são espelhos uma das outras. Por exemplo: os termos “discordo fortemente” e “discordo” 

são equilibrados com os termos “concordo fortemente” e “concordo”.  

Mas esse formato pode apresentar pontos fracos. Assim, é provável que os formatos de 

respostas equilibrados não forneçam variância quando os participantes estão inclinados a 

responderem positivamente ou negativamente todos os itens. Dado que os docentes tendem a 

concordar com múltiplas e contraditórias concepções de avaliação, torna-se previsível que eles 



44 

 

 

 

concordem com a maioria dos itens. Pesquisas anteriores sobre concepções de avaliação de 

professores já evidenciaram essa questão (BROWN; LAKE; MATTERS, 2011; BROWN; 

REMESAL, 2012). Nesse caso, uma alternativa são as escalas com formatos de respostas 

assimétricos (skewed response formats). Essas escalas apresentam mais opções de respostas 

positivas (positively-packed) ou mais opções de respostas negativas (nagatively-packed) 

(BROWN, 2008a). 

No questionário que foi aplicado nessa pesquisa, utilizou-se um formato de resposta 

balanceado positivamente, que possui quatro respostas positivas e apenas duas respostas 

negativas, em uma escala Likert de seis pontos: discordo fortemente, discordo na maior parte, 

concordo ligeiramente, concordo moderadamente, concordo na maior parte e concordo 

fortemente. Isso foi feito com o objetivo de obter uma maior variância das respostas ao 

instrumento, fato essencial para técnicas estatísticas multivariadas.  

 

3.2 – Métodos estatísticos 

3.2.1 – Análise Fatorial 

 Para a análise dos dados, um dos métodos estatísticos utilizados foi a Análise Fatorial 

(AF). Através da AF é possível “reduzir o número de dimensões necessárias para se descrever 

dados derivados de um grande número de medidas” (URBINA, 2007, p.176). Assim, a Análise 

Fatorial é usada para investigar as relações entre um grande número de variáveis e organizá-las 

em um conjunto menor de fatores (HAIR et al.,2005). 

 As técnicas fatoriais podem ser conduzidas por uma perspectiva confirmatória 

(Análise Fatorial Confirmatória – AFC) ou por uma perspectiva exploratória (Análise Fatorial 

Exploratória – AFE). Segundo Urbina (2007), a AFC é uma abordagem mais recente e “busca 

hipóteses ou confirmar teorias a respeito de fatores presumidamente existentes” (URBINA, 

2007, p.176). Já a AFE tem por finalidade “descobrir quais fatores (isto é, variáveis latentes 

ou constructos)  subjazem às variáveis em análise” (URBINA, 2007, p.176). Assim, na AFE 

o pesquisador deixa os dados observados determinarem o modelo fatorial subjacente a 

posteriori (raciocínio indutivo para inferir um modelo a partir dos dados observados) 

(BRYANT; YARNOLD,2000). Nessa pesquisa utilizamos a Análise Fatorial Exploratória, 

principalmente pelo fato de ser a primeira adaptação do Teachers Conceptions of Assessment 

(TCoA) para a realidade brasileira.  
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A Análise Fatorial em sua forma original só pode ser aplicada a variáveis contínuas. 

Entretanto, as variáveis aqui analisadas são todas categóricas. Portanto, a matriz de correlações 

utilizada no método é calculada utilizando-se a correlação policórica, ao invés da correlação 

de Pearson. Holgado–Tello et al.(2010) mostram como a correlação policórica produz 

resultados mais precisos para esse tipo de situação.  

Utilizamos a Análise Fatorial para investigar as concepções de avaliações dos 

professores (itens 1 ao 50), através do programa Mplus, versão 7.2. Como já destacamos 

anteriormente, analisamos apenas a versão do questionário direcionada para avaliações de sala 

de aula (ANEXO H). Além disso, a “Parte complementar do questionário”, que investiga as 

definições de avaliação, não foi analisada na presente pesquisa.   

 

3.2.2 – Evidências de validade do instrumento 

 A validade de um instrumento “depende das evidências que podemos reunir para 

corroborar qualquer inferência feita a partir dos resultados de testes” (URBINA, 2007, p.154). 

Segundo Messick “a validade é um julgamento avaliativo integrado do grau em que as 

evidências empíricas e a fundamentação teórica corroboram a adequação e a propriedade de 

inferências e ações baseadas em escores de teste ou outros modos de avaliação” (MESSICK, 

1989, p.13). 

Muitos pesquisadores e desenvolvedores de teste apontam que a tradução do 

instrumento não é suficiente para estabelecer sua validade em uma segunda língua. A validade 

de um instrumento depende de evidências mais fortes do que somente a tradução. A partir da 

versão adaptada de um teste são necessários outros estudos empíricos (HAMBLETON; 

PATSULA, 1999).  

Como apontamos anteriormente, o TCoA III possui uma estrutura fatorial complexa, 

com 2 fatores de segunda ordem (melhora e irrelevância) e 9 fatores de primeira ordem 

(descrição; aprendizado do aluno; válida; ensino; ruim; ignorada; imprecisa; responsabilização 

da escola; e responsabilização do aluno) (FIGURA 2). Dessa forma, a partir de estudos 

anteriores sobre o TCoA (teóricos e empíricos), esperamos encontrar correlações mais baixas 

ou mais altas entre alguns fatores.  

Segundo Urbina (2007), a Análise Fatorial, a consistência interna e as correlações entre 

os fatores são fontes de evidências sobre padrões de convergência e divergência do instrumento 

(um dos aspectos da validade do construto).  
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Evitamos utilizar os termos validade convergente/discriminante, pois na literatura eles 

são mais empregados na comparação com testes diferentes (variáveis externas). A validação 

convergente (convergente validity) deve apresentar uma correlação alta com outro teste que 

mede um traço teoricamente relacionado ao que o teste mede. Em contraste, a validação 

discriminante (discriminant validity) deve mostrar uma correlação nula com outro teste com o 

qual foi destinado a diferir (CAMPBELL; FISKE, 1959; PASQUALI, 2007). Em outras 

palavras, “o que caracteriza os estudos de validade são as variáveis externas usadas na validação 

do teste, que consistem em outros testes medindo os mesmos construtos (validade convergente) 

ou construtos diferentes ou não relacionados (validade discriminante)”(NUNES; PRIMI, 2010 

p.117). 

No entanto, nessa pesquisa, produzimos uma matriz de correlação entre os fatores como 

mais uma forma de coletar fontes de evidência de validade do questionário. 

 

3.2.3 – Consistência interna: Alfa de Cronbach 

 O alfa de Cronbach (CRONBACH, 1951) é uma medida de confiabilidade, mais 

especificamente de consistência interna dos itens em um instrumento (CRESWELL, 2012). 

Segundo Urbina (2007) “as medidas de consistência interna são procedimentos estatísticos que 

procuram avaliar a extensão da inconsistência entre os itens de um teste” (URBINA, 2007, 

p.133). Essas medidas são utilizadas para saber se os itens de um teste, que mensuram um 

mesmo construto, são correlacionados entre si ou não. Caso esta correlação seja baixa, existem 

evidências de que os itens podem não estar de fato medindo uma única variável latente. 

O coeficiente alfa de Cronbach varia entre 0 e 1. Para Hair et al. (2006), os valores onde 

alfa > 0,70 são aceitáveis, mas para pesquisas exploratórias esse valor pode diminuir para 0,60 

(HAIR et al, 2006, p.126).  

 

3.3 – Caracterização da amostra 

 A aplicação do TCoA brasileiro aconteceu durante o segundo semestre de 2015. 

Participaram da pesquisa professores da educação básica (N=179; 110 mulheres e 69 homens; 

idade M=37,6 anos, DP=10,5) de cinco estados do Brasil (Minas Gerias 151; São Paulo 16; 

Espírito Santo 6; Rio Grande do Sul 1 e Paraná 1). Dentre os respondentes, 109 possuem pós-

graduação; 144 dão aulas em instituições públicas, 22 em escolas privadas e 12 em ambas; 84 

são professores iniciantes e 95 professores experientes (ver abaixo o critério adotado para essa 

classificação); 48 são docentes do ensino fundamental, 58 do ensino médio e 60 de ambos 
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segmentos. A TAB. 1 sintetiza a maioria dessas informações, inclusive o número de dados 

ausentes (quando isso se aplica).  

Com relação à experiência dos professores, a literatura apresenta variação sobre o 

tema. Para Huberman (1992), o professor experiente é o que tem mais de 3 anos de 

experiência. Cavaco (1995) apud Mariano (2006) afirma que o professor é considerado 

iniciante até o quarto ano de prática profissional. Já para Veenman (1998), o professor é 

considerado experiente a partir dos cinco anos de profissão. Por fim, Tardif (2008) afirma 

que deve ser considerado iniciante o professor nos primeiros sete anos de carreira.  Nesta 

pesquisa, adotamos o critério de Tardif (2008), considerando que professores iniciantes são 

aqueles que possuem até sete anos de experiência e que professores experientes são aqueles 

que possuem oito anos ou mais de prática docente. Como não há consenso sobre o tema, 

escolhemos o critério mais rigoroso para diferenciar claramente esse aspecto entre os 

participantes. 

Tabela 1 

Caracterização da amostra 

Categoria  N 

Sexo  

Feminino 110 (61.45%) 

  Masculino 69 (38.55%) 

  

Experiência  

             Iniciantes 84 (46.92%) 

 Experientes 95 (53.08%) 

  

Pós-graduação  

             Sim 109 (60.89%) 

             Não 60 (33.51%) 

       Dados ausentes 10 (5.6%) 

 

Instituição  

            Pública 144 (80.45%) 

            Privada 22 (12.29%) 

            Ambas 12 (6.7%) 

     Dados ausentes 1 (0.56%) 

 

Segmento  

            Fundamental 48 (26.82%) 

            Médio 58 (32.40%) 

            Ambos 60 (31.52%) 

            Dados ausentes 13 (7.26%) 

         Fonte: Elaboradda pela autora. 
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Portanto, a maioria dos docentes participantes da pesquisa são do sexo feminino, do 

estado de Minas Gerais, possuem pós-graduação e trabalham em instituições de ensino públicas. 

Do ponto de vista da experiência, a amostra é equilibrada, com uma pequena porcentagem 

maior de professores experientes (isso também fica evidente na média de idade). Os segmentos 

da educação básica (fundamental e médio) também estão equilibrados, com pequeno número 

maior de professores do ensino médio.   

Destacamos ainda que, como se trata de uma pesquisa com participação voluntária, 

torna-se inviável a utilização de uma amostragem probabilística, que é aquela em que todos 

os indivíduos têm a mesma chance de participar da pesquisa. Na pesquisa com participação 

voluntária, os participantes não são selecionados ao acaso, mas de outras maneiras, como a 

amostragem por conveniência (convenience sample) e a amostragem proposital (purposeful 

sample) (GALL; GALL; BORG, 2007). Como se trata de uma amostra não-probabilística, a 

generalização dos resultados deve ser feita com cautela. No entanto, tentamos garantir a maior 

heterogeneidade possível dos perfis dos participantes. Mesmo sob essas condições, ainda 

estaremos muito distantes do cenário ideal de uma amostragem probabilística. Cabe notar que 

essa é uma dificuldade presente em qualquer tipo de pesquisa de opinião, visto que a 

participação dos sujeitos é sempre voluntária.   

 

3.4 – Etapas da pesquisa 

 Essa pesquisa envolve diversas etapas. São elas: 

Figura 3 - Esquema dos estudos desenvolvidos na pesquisa.

 

Fonte: Elaborada pela autora.  

Etapa 1

• Revisão da literatura: concepções de avaliação de professores e estudos 
sobre o Teachers Conceptions of Assessment (TCoA).   

Etapa 2

• Procedimentos teóricos e empíricos de adaptação e validação do TCoA.

Etapa 3

• Métodos quantitativos: análise fatorial exploratória e evidências de validade 
do instrumento.
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Como apresentado na FIG. 3, na etapa 1, fizemos uma revisão nacional da literatura sobre 

as concepções de avaliação dos professores. Essa etapa nos permitiu comprovar a hipótese de 

que haviam poucos estudos brasileiros que abordavam essa temática. Também realizamos uma 

revisão internacional de estudos sobre o Teachers Conceptions of Assessment (TCoA).  Na 

etapa 2, fizemos os procedimentos teóricos (tradução, tradução inversa do questionário e   

entrevista semiestruturada feita com dois grupos de professores) e empíricos (teste piloto e 

aplicação do instrumento). Além disso, nessa fase decidimos o tamanho da amostra e os 

ambientes de aplicação. Na etapa 3, empregamos métodos quantitativos: Análise Fatorial 

Exploratória e evidências de validade do instrumento (coeficiente alfa de Cronbach e correlação 

entre os fatores).    

3.4.1 – Procedimentos teóricos 

 Utilizamos nessa pesquisa o modelo de validação de instrumentos proposto por Pasquali 

(1999), que foi discutido na seção 2.3. 

Em um primeiro momento, realizamos a tradução da versão original em inglês do 

questionário TCoA-III para o português. Nessa primeira tradução, participaram a pesquisadora, 

o orientador e uma tradutora. Depois, foi realizado o procedimento de back translation 

(tradução inversa), onde três tradutores independentes, que não se envolveram na tradução 

original, fizeram a tradução da versão em português para o inglês. Segundo Harkness e Schoua-

Glusberg (1998), essa técnica se refere à tradução de uma tradução de volta a língua de origem. 

Quase sem exceção, o propósito desse procedimento é comparar e contrastar a tradução inversa 

com o texto de origem, usualmente como uma avaliação da qualidade da tradução. Isso confere 

uma maior confiabilidade ao processo de tradução (HARKNESS; SCHOUA-GLUSBERG, 

1998). A partir da análise dessas traduções, foi possível chegar a uma versão final da tradução 

do questionário. Participaram da etapa final da tradução a pesquisadora, o orientador e a co-

orientadora da pesquisa. O ANEXO A mostra todas as etapas do processo de tradução.  

Em seguida, realizamos a análise teórica dos itens. Dez docentes participaram de 

entrevistas semiestruturadas em grupo (ANEXO B). Os professores foram separados em dois 

grupos: um com 6 docentes e outro com 4. Todos os participantes eram de escola pública e a 

entrevista foi feita nas escolas em que eles lecionavam. Pedimos aos professores que 

respondessem a versão inicial do instrumento e marcassem a lápis qualquer dúvida que tivessem 

sobre o questionário. Depois, todas as dúvidas foram discutidas em grupo. A partir dessas 

entrevistas, fizemos algumas alterações nas duas formas do TCoA (ANEXOS C e D). 
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3.4.2 – Procedimentos empíricos (experimentais) 

 Após a etapa de validação teórica, foi realizado um estudo piloto com mais 10 

professores: 5 responderam ao questionário direcionado para avaliações em larga escala 

(ANEXO E) e 5 para avaliações de sala de aula (ANEXO F). Todos os docentes participantes 

eram professores de escolas públicas A instrução oral dada nessa etapa foi somente a que se 

encontrava na primeira página das duas formas do questionário, que foi lida pela aplicadora. 

Após os docentes responderem, eles não relataram nenhum problema ou dúvida. Assim, depois 

da aplicação do teste piloto, não houve necessidade de mudanças no questionário. 

 A próxima etapa da pesquisa foi a aplicação da versão final do questionário (versão para 

avaliações de sala de aula) (ANEXO H) na amostra total. A partir da versão final, criamos um 

arquivo digital na plataforma do Google Drive para disponibilizarmos a versão on-line do 

questionário.  
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CAPÍTULO 4 – RESULTADOS 

 

Realizamos uma Análise Fatorial Exploratória (AFE) do questionário Teachers 

Conceptions of Assessment (TCoA). Analisamos apenas a versão do questionário direcionada 

para avaliações de sala de aula (ANEXO H). Além disso, a “Parte complementar do 

questionário”, que investiga as definições de avaliação, não foi analisada. A escolha da AFE 

deu-se por serem os primeiros resultados gerados com dados brasileiros.   

O software MPLUS versão 7.2 foi utilizado para realizar a AFE, que foi conduzida 

usando um estimador robusto para variáveis categóricas chamado mean and variance-adjusted 

weighted least squares (WLSMV). Usamos um método de rotação oblíqua chamado oblimin, 

onde os fatores extraídos são correlacionados (Hair et al., 2005).  Como mencionamos 

anteriormente, o tipo de correlação utilizada para produzir os resultados foi a correlação 

policórica, empregada quando as variáveis são ordinais.  

O MPLUS apresenta os resultados da AFE de uma maneira diferente de outros pacotes 

estatísticos. Na AFE, são fornecidos os mesmos índices de ajuste de uma Análise Fatorial 

Confirmatória (AFC).6 Os índices de ajuste do modelo utilizados para a Análise Fatorial foram: 

o índice de ajuste comparativo (CFI), a raiz do erro quadrático médio de aproximação 

(RMSEA) e a raiz do resíduo quadrático médio padronizado (SRMR) (FAN; SIVO, 2007). Um 

bom ajuste dos dados ocorre quando o CFI é ≥0.95, o RMSEA ≤0.05 e o SRMR ≤ 0.08 (Hu; 

Bentler, 1999; Schumacker; Lomax, 2004). No CFI, os valores entre 0.90 e 0.95 sugerem um 

ajuste de dados aceitável, bem como os valores do RMSEA entre 0.05 e 0.08. Valores fora 

destes limites sugerem que o modelo não deve ser aceito. Portanto, o critério de corte de CFI 

≥0.95, RMSEA ≤.05 e SRMR ≤.08 foi usado no presente trabalho para estabelecer um ajuste 

adequado. 

Assim, no MPLUS, é necessário estabelecer um número mínimo e máximo de fatores a 

serem extraídos, com o objetivo de comparar os índices de ajuste de soluções com número de 

fatores diferentes. Indicamos ao programa soluções entre 1 e 12 fatores. A solução com 12 

fatores não convergiu. A TAB. 2 apresenta os índices de ajuste dos 11 modelos.  

 

  

                                                           
6 Vale lembrar que a análise continua sendo uma AFE, onde o pesquisador deixa os dados observados 

determinarem o modelo fatorial a posteriori. Não existe uma estrutura fatorial previamente determinada como no 

caso da AFC. 
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Tabela 2 – Comparação de índices de ajuste da AFE: Concepções de avaliação 

Modelos 2 gl CFI RMSEA SRMR 

1 fator 2228.104 1175 0.882 0.071 0.094 

2 fatores 1878.624 1126 0.916 0.061 0.076 

3 fatores 1607.503 1078 0.941 0.052 0.062 

4 fatores 1435.146 1031 0.955 0.047 0.055 

5 fatores 1355.154 985 0.959 0.046 0.051 

6 fatores 1275.294 940 0.963 0.045 0.048 

7 fatores 1210.875 896 0.965 0.044 0.045 

8 fatores 1131.523 853 0.969 0.043 0.042 

9 fatores 1051.890 811 0.973 0.041 0.039 

10 fatores 986.788 770 0.976 0.040 0.036 

11 fatores 923.658 730 0.978 0.038 0.033 

Fonte: Elaborada pela autora. Nota: Todos os valores 2 foram estatisticamente significantes 

(p < . 0000). 2 : qui-quadrado, gl: graus de liberdade 

 

Na TAB. 2, fica evidenciado que, a partir do modelo de 4 fatores, todos os índices de 

ajuste atendem o critério de corte proposto. Sendo assim, qualquer escolha feita entre 4 e 11 

fatores está justificada empiricamente. A partir desses resultados, fica claro que a decisão não 

deve ser apenas empírica, mas também teórica. Nesse sentido, optamos por analisar os modelos 

que mais se aproximassem da estrutura fatorial original do instrumento (FIG. 2). Em outras 

palavras, escolhemos dois modelos: o com 4 fatores (representando idealmente as quatro 

grandes concepções de avaliação de professores: melhora, responsabilização do aluno, 

responsabilização da escola e irrelevância) e o com 9 fatores (representando idealmente os 9 

fatores de primeira ordem da estrutura fatorial original do TCoA: responsabilização do aluno, 

responsabilização da escola, melhora, descrição, aprendizado do aluno, válida, ensino, 

irrelevância, ruim, ignorada e imprecisa). Nesse sentido, a TAB. 3 apresenta as cargas fatoriais 

e comunalidades de todos os itens relacionados às concepções de avaliação do TCoA no modelo 

com 4 fatores. 
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Tabela 3 – Análise inicial TCoA brasileiro – 4 fatores 

Item Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Comunalidade 

1 .196* -.152 .359* .287* .273 

2 .622* -.132 .090 .269* .485 

3 .733* -.075 .112 .033 .556 

4 .633* .003 .094 -.002 .409 

5 -.379* -.095 .271* .289* .309 

6 .084 .546* -.014 -.347* .426 

7 .237* .382* .018 -.172* .232 

8 -.130 .084 .416* .300* .287 

9 .677* .051 -.062 -.060 .468 

10 .591* .218* .022 -.138* .416 

11 -.451* .045 .377* .337* .461 

12 .480* .369* .030 -.223* .417 

13 .640* .007 .122 -.143 .445 

14 .727* .027 -.067 -.173* .564 

15 .525* .001 -.265* .101 .356 

16 -.072 .035 .388* .318* .258 

17 .470* .206* -.240* .231* .374 

18 .064 .515* -.046 -.039 .273 

19 .241* .268* .144 .168* .179 

20 .603* .172* .019 .129 .410 

21 .366* .617* .047 -.209* .560 

22 .480* .505* .005 -.111 .498 

23 .169* -.100 .676* .090 .504 

24 .595* -.112 -.052 .182* .402 

25 .155 -.097 .028 .572* .361 

26 .510* .178* -.144 .218* .360 

27 .046 .138 .290 .581* .443 

28 .343* .447* -.020 -.111 .330 

29 -.013 .442* .291* .064 .284 

30 .408* .126 -.441* .208 .420 

31 .623* .129* -.263* -.002 .474 

32 .387* .350* -.292* .168 .386 

33 -.193* .782* -.065 .241* .711 

34 .283* .440* -.338* .209 .432 

35 .123 .542* -.107 -.148 .342 

36 -.471* .224* .406* .188 .472 

37 .330* .269* -.405* .230* .398 

38 .321* .407* -.275* -.055 .347 

39 .443* .305* -.018 .057 .293 

40 .133 -.412* .305* .168 .309 

41 -.072 .594* .187* .064 .397 

42 .196* .540* -.254* .126 .410 

43 .070 .107 .604* -.054 .384 

44 .212* .161 -.196 .245* .169 

45 .199* .548* -.278* -.023 .418 

46 -.081 -.343* .435* .211 .358 

47 -.089 -.093 -.193 .432* .240 

48 .459* .231 -.103 .159* .299 

49 -.166 .442* .336* -.025 .336 

50 -.019 -.034 .715* .049 .515 

    Fonte: Elaborada pela autora. Nota: as cargas fatoriais mais altas estão em negrito. Método de 

rotação: oblimin. *estatisticamente significante, p < .05. 
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A estrutura original do TcoA é (ver seção 2.1): 

 

 Melhora: 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 21, 22, 24, 26, 28, 31, 32, 33, 35, 39, 41, 

45, 48; 

 Responsabilização da escola: 17, 30, 34, 37, 42, 44; 

 Responsabilização do aluno: 2, 19, 20, 25, 27, 28, 47; 

 Irrelevância: 1, 5, 8, 11, 16, 23, 29, 36,43, 40, 46, 49, 50 

Os resultados da AFE foram: 

 Fator 1: itens 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ,17, 20, 24, 26, 31, 32, 36, 39 (13 itens  

Melhora; 3 itens irrelevância, 2 itens responsabilização do aluno e 1 item 

responsabilização da escola); 

 Fator 2: itens 6, 7, 18, 19, 21, 22, 28, 29, 33, 34, 35, 38, 40, 41, 42, 45, 49 (10 itens  

melhora, 3 itens de irrelevância, 2 itens de responsabilização do aluno e 2 itens de 

responsabilização da escola); 

 Fator 3: itens 1, 8, 16, 23, 30, 37 43, 46, 50 (7 itens de irrelevância e 2 itens de 

responsabilização da escola); 

 Fator 4: itens 25, 44, 47 (2 itens de responsabilização do aluno e 1 item 

responsabilização da escola). 

 

A partir da TAB 3, concluímos que a maioria dos itens do fator 1 representam a concepção 

de melhora (13). Os três itens da concepção de irrelevância (5, 11, 36) possuem carga fatorial 

negativa (correlação negativa) com o fator 1 (-.379, -.451, -.471, respectivamente. Por sua vez, 

os 2 itens de responsabilização do aluno (2 e 20) e o item de responsabilização da escola (17) 

possuem carga fatorial positiva (.622, .603, .470, respectivamente). Assim, podemos interpretar 

o fator 1 como prioritariamente a concepção de melhora, onde o fator de primeira ordem 

“válida” é o mais representativo, uma vez que todos seus itens aparecem nesse fator (3, 13, 14, 

24 e 31). Além disso, a grande maioria dos itens do fator de primeira ordem “descrição” também 

estão presentes (26, 10, 32, 39 e 48). 

 O fator 2, também, é representado prioritariamente por itens da concepção de melhora (10). 

Aparecem nesse fator 3 itens da concepção de irrelevância (29, 40 e 49), dois deles (29 e 49) 

possuem carga fatorial positiva (ambas com .442) e um item (40) possui carga negativa (-.412). 

Já os itens de responsabilização do aluno (19 e 28) e da escola (34, 42), possuem carga fatorial 

positiva (.268, .447, .440 e .540, respectivamente). Sendo assim, também podemos inferir que 
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esse fator representa prioritariamente a concepção de melhora. No entanto, o fator de primeira 

ordem “ensino” é o mais representativo, uma vez que todos seus itens estão presentes (6, 7, 18, 

33, 35, 41).  

Já o fator 3 possui sete itens de irrelevância (1, 8, 16, 23, 43, 46 e 50) e dois itens de 

responsabilização da escola (30 e 37), que apresentam carga fatorial negativa (-.441, -.405, 

respectivamente). Assim, podemos considerar que o fator 3 representa principalmente a 

concepção de irrelevância. Os fatores de primeira ordem “ignorada” (23, 43, 46 e 50) e “ruim” 

(1, 8 e 16) são os mais presentes. 

Por fim, o fator 4 possui dois itens de responsabilização do aluno (25 e 47) e um de 

responsabilização da escola (44), todos com carga fatorial positiva (.572, .432 e .245, 

respectivamente). O fator 4 pode ser interpretado como a concepção de responsabilização.  

Portanto, para fins interpretativos da AFE, considerando as concepções predominantes em 

cada fator, podemos nomear os fatores desse modelo da seguinte forma: fator 1: melhora-

válida/descrição; fator 2: melhora-ensino; fator 3: irrelevância e fator 4: responsabilização. Esse 

não foi o resultado esperado teoricamente, pois nossa hipótese inicial seria encontrar uma 

estrutura semelhante às quatro grandes concepções de avaliação de professores: melhora, 

irrelevância, responsabilização do aluno e responsabilização da escola. Assim, esse resultado 

sugere uma estrutura fatorial diferente para o TCoA brasileiro. Entretanto, vale destacar que os 

fatores encontrados na AFE não diferem tanto de um modelo com quatro grandes concepções. 

As principais diferenças foram: encontrar dois fatores representando a concepção de melhora, 

que foi subdividida; e os dois fatores de responsabilização (aluno e escola) que foram 

aglutinados em um único fator. 

No entanto, nessa análise inicial, diversos itens se mostraram problemáticos. Na TAB. 3, 

fica evidente um fenômeno importante chamado indeterminação fatorial. A indeterminação 

fatorial ocorre quando um item apresenta cargas com valores altos e próximos em dois ou mais 

fatores. São alguns exemplos os itens: 19, 22, 30, 32, 36 e 44. Além disso, outros itens 

apresentam cargas fatoriais baixas nos quatro fatores (exemplo: item 44). 

Outra informação presente na TAB.3 é a comunalidade, que pode ser definida como a 

“quantia total de variância que uma variável original compartilha com todas as outras variáveis 

incluídas na análise” (HAIR et al, 2005, p.90). A literatura geralmente indica um valor mínimo 

de 0,5 para a comunalidade. Assim, percebemos que vários itens apresentam comunalidades 

abaixo desse valor crítico, como por exemplo os itens 1, 19 e 49. 

Adicionalmente, optamos por analisar, também, o modelo de 9 fatores, que representaria 

idealmente os 9 fatores de primeira ordem da estrutura fatorial original do TCoA (FIG. 2). Os 
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resultados encontrados não foram satisfatórios. Nesse sentido, apresentamos de forma resumida 

os resultados do modelo de 9 fatores.  

 

A estrutura original do TcoA é (ver seção 2.1): 

 Melhora (descrição): 10, 22, 26, 32, 39, 48; 

 Melhora (aprendizado do aluno): 4, 9, 12, 15, 21, 38, 45; 

  Melhora (válida): 3, 13, 14, 24, 31; 

 Melhora (ensino): 6, 7, 18, 33, 35, 41. 

 Responsabilização da escola: 17, 30, 34, 37, 42, 44; 

 Responsabilização do aluno: 2, 19, 20, 25, 27, 28, 47; 

 Irrelevância (ruim): 1, 5, 8, 11, 16; 

 Irrelevância (ignorada): 23, 43, 46, 49, 50; 

 Irelevância (imprecisa): 36, 29, 49. 

 

Os resultados da AFE foram: 

 Fator 1: 3, 4, 15, 31, 36 (2 itens Melhora-aprendizado do aluno, 2 itens Melhora-válida, 

1 item Irrelevância-imprecisa); 

 Fator 2: 8, 11, 16, 40, 46 (3 itens Irrelevância-ruim e 2 itens Irrelevância-ignorada); 

 Fator 3: 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22 (2 itens Melhora-aprendizado do aluno e 2 itens 

Melhora-válida, 1 item Melhora-descrição e 2 itens Responsabilização do aluno); 

 Fator 4: 2, 9, 10, 24, 26, 39 (3 itens Melhora-descrição, 1 item Melhora-aprendizado do 

aluno 1 item Melhora-válida e 1 item responsabilização do aluno); 

 Fator 5: 5, 17, 30, 37, 42, 44 (5 itens de Responsabilização da escola e 1 item de 

Irrelevância-ruim); 

 Fator 6: 6, 7, 28, 29, 32, 34, 35, 38, 45, 49 (3 itens Melhora- ensino, 2 itens Melhora-

aprendizado do aluno, 1 item Melhora-descrição, 2 itens Irrelevância-imprecisa, 1 item 

Responsabilização da escola e 1 item Responsabilização do aluno); 

 Fator 7: 25, 27, 47, 48 (3 itens Responsabilização do aluno e 1 item Melhora-descrição) 

 Fator 8: 18, 33, 41 (itens de Melhora-ensino); 

 Fator 9: 1, 23, 43, 50 (3 itens Irrelevância-ignorada e 1 item Irrelevância-ruim). 

 

Assim, a partir dos resultados da AFE, fica evidente a impossibilidade de nomear 

(interpretar teoricamente) de maneira satisfatória o modelo de 9 fatores. Esse não foi o resultado 
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esperado teoricamente, pois nossa hipótese inicial seria encontrar uma organização semelhante 

aos 9 fatores de primeira ordem da estrutura fatorial original do TCoA (FIG. 2). Vale ainda 

destacar que, no caso do modelo de 4 fatores, apesar de algumas diferenças, isso foi possível 

de ser feito.  

Portanto, tomados em conjunto, os resultados da Análise Fatorial Exploratória sugerem uma 

estrutura fatorial diferente para o TCoA brasileiro. Dessa forma, realizamos análises adicionais 

excluindo itens que se mostraram problemáticos. Utilizamos uma combinação de critérios 

simultaneamente: carga fatorial baixa, comunalidade baixa e indeterminação fatorial.  Os itens 

foram removidos em três análises subsequentes. Na primeira análise, foram excluídos 23 itens:  

1, 5, 7, 11, 12, 16, 17, 19, 22, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 46, 48 e 49; na segunda, 

quatro itens: 6, 8, 21 e 47; e na terceira análise o item 35. Assim, foram excluídos 28 itens da 

versão original do TCoA. O modelo final apresentou o seguinte ajuste: χ2 (149, N= 179) = 

269.134, p < 0.000, CFI= .960; RMSEA= .067; SRMR = .045. Dois índices indicaram bom 

ajuste do modelo (CFI e SRMR) e um índice indicou um ajuste dos dados considerado aceitável 

(RMSEA). 

As cargas fatoriais e as comunalidades dos itens do modelo final do TCoA brasileiro 

são apresentados na TAB. 4  

Tabela 4 - Análise final TCoA brasileiro - 4 fatores 

Item 1 2 3 4 Comunalidade 

2               .533* -.018 .098 .226* .345 

3        .734* -.132* .074 .208* .605 

4           .608* .040 .071 .068 .381 

9     .686* .091 -.020 -.122* .494 

10       .639* .223* .096 -.254* .532 

13       .633* -.053 .051 -.141 .426 

14     .791* -.044 -.070 -.170* .661 

15        .548* .030 -.300* .099 .401 

18      .087 .586* -.086 -.096 .367 

20          .605* .112* .000 .103 .389 

23          0.038 -.038 .667* .076 .453 

24       .574* -.096 -.007 .103 .349 

25       .071 -.053 -.056 .652* .436 

26        .545* .165* -.127* .211* .385 

27        -.028 .150* .155* .691* .528 

31         .711* .088 -.208* .032 .557 

33      -.111* .790* -.069 .116* .655 

41        -.015 .614* .220* .041 .427 

42       .324* .526* -.073 -.056 .390 

43       .043 .071 .674* -.077 .467 
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45      .351* .505* -.141* -.049 .400 

50    -.084 -.074 .731* .073 .552 

Fonte: Elaborada pela autora. Nota: as cargas fatoriais mais altas estão em negrito. Método de 

rotação: oblimin. *estatisticamente significante, p < .05 

  

 Os resultados da AFE foram: 

 Fator 1 itens: 2, 3, 4, 9, 10, 13, 14, 15, 20, 24, 26 e 31 (todos os 5 itens melhora-válida, 

3 itens melhora-aprendizado do aluno, 2 itens melhora-descrição e 2 itens 

responsabilização do aluno); 

 Fator 2 itens: 18, 33, 41, 42 e 45 (3 itens melhora-ensino, 1 melhora-aprendizado do 

aluno, 1 responsabilização da escola); 

 Fator 3 itens: 23, 43 e 50 (todos irrelevância-ignorada); 

 Fator 4 itens: 25 e 27 (responsabilização do aluno); 

 

A partir da TAB. 4, podemos observar que o fator 1 representa prioritariamente a concepção 

de melhora. Nesse fator estão presentes 10 itens pertencentes a essa concepção. Os dois itens 

de responsabilização do aluno (2 e 20) possuem carga fatorial positiva (.533 e .605, 

respectivamente), o que faz sentido teoricamente, pois segundo Brown et al. (2009) as 

concepções de melhora e responsabilização do aluno possuem uma relação positiva com a auto 

regulação da aprendizagem. Além disso, nesse fator, encontram-se todos os itens do fator de 

primeira ordem “válida” e todos os itens não removidos do fator de primeira ordem “descrição”.  

O fator 2, também, representa prioritariamente a concepção de melhora. Nesse fator estão 

todos os itens não removidos do fator de primeira ordem “ensino” (18, 33 e 41). O item de 

responsabilização da escola (42) possui carga fatorial positiva (.526). 

Já o fator 3 representa a concepção de irrelevância “ignorada”. Por fim, o fator 4 representa 

a concepção responsabilização do aluno.  

 Portanto, para fins interpretativos da AFE, considerando o modelo final, podemos 

nomear os fatores da seguinte forma: fator 1: melhora; fator 2: melhora-ensino; fator 3: 

irrelevância-ignorada; fator 4: responsabilização do aluno. Quanto ao resultado esperado 

teoricamente, a maior diferença é que na versão brasileira não apareceu a concepção de 

responsabilização da escola.  

 Também fica evidente na TAB. 4, que no modelo final não existem mais itens com 

cargas fatoriais baixas ou com indeterminação fatorial. Apesar de alguns itens apresentarem 

comunalidades abaixo do valor de 0.5, destacamos que as decisões do pesquisador não devem 
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se basear em apenas um critério. Portanto, inclusive em função dos índices de ajuste do modelo, 

foram mantidos alguns itens com comunalidades consideradas baixas.  

A consistência interna (confiabilidade) dos fatores é apresentada na TAB. 5. 

 

Tabela 5- Consistência interna dos fatores do TCoA brasileiro 

Fator Alfa de Cronbach 

1 (melhora) .88 

2 (melhora-ensino) .77 

3 (irrelevância-ignorada) .70 

4 (responsabilização do aluno) .61 

         Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Como fica evidente a partir da TAB. 5, todos os fatores apresentaram confiabilidade 

satisfatória, com exceção do fator 4. Para Hair et al. (2006), os valores onde o alfa de Cronbach 

> 0,70 são satisfatórios, mas para pesquisas exploratórias esse valor pode diminuir para 0,60 

(HAIR et al, 2006, p.126). Provavelmente, o valor mais baixo do coeficiente no fator 4 se deve 

ao fato dele possuir apenas dois itens. Tecnicamente, é pouco adequado um fator com somente 

dois itens.  

Adicionalmente, produzimos uma matriz de correlação entre os fatores como mais uma 

forma de coletar fontes de evidência de validade do questionário (TAB. 6). 

 

Tabela 6- Correlação dos fatores 

 1 - Melhora 2 – Melhora-

ensino 

3- irrelevância 4- 

responsabilização 

do aluno 

1  1.000    

2  0.405* 1.000   

3 -0.350* -0.232* 1.000  

4 -0.039 0.008 0.181* 1.000 

    Fonte: Elaborada pela autora. Nota: *estatisticamente significante, p < .05. 

 

 

A partir da TAB. 6, percebemos 4 correlações estatisticamente significativas: correlações 

positivas entre os fatores 1 e 2 (r = 0.405) (maior valor encontrado) isso era esperado 

teoricamente, uma vez que os dois fatores representam a concepção de melhora (fator 1: 

melhora; fator 2: melhora-ensino); e fatores 3 e 4 (r= 0.181) a correlação  significativa, nesse 
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caso, não era esperada, visto que o primeiro representa a concepção de irrelevância e o segundo 

a concepção de responsabilização do aluno. Além disso, existem correlações negativas entre os 

fatores 1 e 3 (r= -0.350), e os fatores 2 e 3 (r = -0.232), ambas esperadas teoricamente, já que 

os fatores representam as concepções de melhora e irrelevância, respectivamente, nos dois 

casos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Nessa pesquisa, abordamos um tema que é pouco pesquisado no Brasil: as concepções 

de avaliação de professores. Nossa análise buscou identificar quais eram as concepções de 

avaliação de sala de aula de docentes da educação básica por meio da adaptação e validação do 

questionário Teachers’ Conceptions of Assessment (TCoA), instrumento desenvolvido 

originalmente na Nova Zelândia (2004).  A primeira adaptação e validação que fizemos para o 

contexto brasileiro indica caminhos de como melhorar o questionário em estudos futuros.  

  Dessa forma, essa dissertação dividiu-se em três momentos. Primeiramente, 

investigamos a literatura brasileira que abordava o tema estudado. Dentre os 14 trabalhos 

encontrados, a concepção de melhora apareceu em doze, a de responsabilização do aluno em 

nove, a de responsabilização da escola em seis e a concepção de irrelevância em cinco. Já nesse 

primeiro momento, confirmávamos a nossa hipótese de que o tema não era um assunto muito 

discutido na literatura do país. Além disso, pudemos observar através desses trabalhos que, para 

os docentes, a avaliação prioritariamente melhora o processo de ensino e aprendizagem e é 

pouco considerada como algo irrelevante.   

  Em seguida, apresentamos os trabalhos que já haviam utilizado o Teachers’ 

Conceptions of Assessment (TCoA) como instrumento de pesquisa. A maioria dos estudos 

apresentados em nossa pesquisa (seis) utilizaram a versão abreviada do questionário (TCoA-

IIIA), mas, como já foi posto, preferimos utilizar a versão extendida uma vez que foi a primeira 

aplicação do questionário no Brasil. Por fim, analisamos os resultados obtidos através de 

Análise Fatorial Exploratória. A utilização de métodos quantitativos em pesquisas de educação 

no Brasil tem grande importância, uma vez que o uso desses métodos, em pesquisas brasileiras, 

não têm tradição sólida ou utilização ampla. Além disso, quando encontramos pesquisas que 

utilizam métodos robustos, elas não são – em sua maioria – realizada por educadores (GATTI, 

2004). 

 Acreditamos que a utilização do TCoA em pesquisas futuras é uma alternativa viável 

para pesquisadores interessados na temática das concepções de avaliação de professores em 

diversos sentidos: aplicação parcial ou integral do questionário propriamente dito; utilização 

dos itens para elaborar um roteiro de entrevista semiestruturada, como já foi realizado por 

exemplo no estudo feito em Nova Iorque (DENEEN; BROWN, 2011). Além disso, estudar as 

concepções de avaliação dos professores poderá ajudar a suprir lacunas – no que se refere à 

avaliação educacional – nos cursos de formação de professores   Dessa forma, é importante que 
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nos cursos de formação de professores sejam conhecidas as concepções de avaliação dos 

docentes.   

Uma limitação do trabalho diz respeito ao tamanho da amostra. A literatura indica que 

o número de respondentes seja igual ou superior a 5 sujeitos por item (FIGUEIREDO; SILVA 

2010). Ou seja, em um questionário com 50 itens, como é o caso do TCoA, o ideal seria 

conseguir uma amostra de, pelo menos, 250 participantes. Porém, devido a limitação de tempo, 

conseguimos 179 respondentes. Assim, são necessários trabalhos adicionais no contexto 

brasileiro que utilizem amostras maiores, no sentido de confirmar os resultados que 

encontramos. Acreditamos que novas pesquisas são necessárias para investigar de maneira mais 

aprofundada as concepções de avaliações dos professores, inclusive por meio de outros 

métodos.    
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ANEXOS 
Anexo A - Quadro completo do processo de tradução do TCoA 

Titulação dos tradutores que participaram da tradução inversa (back translation): 
Tradutor  1 -   Graduação: Letras. Mestrado: Linguística. 
Tradutor  2 -   Graduação: Letras. Mestrado: Linguística. 
Tradutor  3 -   Graduação: História. Mestrado: História. 

Versão em inglês do 
questionário  

Tradução para o português  
Tradução inversa  
Tradutor 1 

Tradução inversa 
 Tradutor 2 

Tradução inversa 
 Tradutor 3 

Versão final da tradução  

Teachers’ conceptions of 
assessment – Version III 

Concepções de avaliação de 
professores versão III  

Teachers’ conceptions of 
assessment 

Teachers’ conceptions of 
assessment – 3th version 

Teachers’ conceptions of 
assessment version III 

Concepções de avaliação 
de professores versão III 

Conceptions of Assessment Concepções de avaliação  Conceptions of assessment Conceptions of assessment Conceptions of assessment Concepções de avaliação 

Teachers pay attention to 
assessment only when stakes 
are high 

Professores prestam mais 
atenção às avaliações 
somente quando as 
consequências são maiores 

Teachers pay more attention 
to assessment only when the 
consequences are high. 

Teachers pay more 
attention to the 
assessments only when the 
consequences are greater 

Teachers pay more 
attention to the 
assessments only when the 
consequences are higher 

Professores prestam 
atenção às avaliações 
somente quando as 
consequências são 
maiores 

Assessment selects students 
for future education or 
employment opportunities 

Avaliações selecionam alunos 
para o futuro educacional ou 
oportunidades de emprego 

Assessments select students 
to the educational future or 
job  opportunities 

Assessments select 
students for the educational 
future or employment 
opportunities 

Assessments select 
students to the educational 
future or job opportunities 

Avaliações selecionam 
alunos para o futuro 
educacional ou 
oportunidades de 
emprego 

Assessment results can be 
depended on 

Os resultados da avaliação são 
confiáveis o suficiente para que 
eu possa basear minhas 
decisões(Traduzimos dessa 
forma pois, o item na versão 
original foi descrito para 
significar que “a qualidade da 
avaliação é boa o suficiente para 
que eu possa depender delas na 
minha tomada de decisões e 
interpretações. Os resultados 
são confiáveis e válidos”.7 
Porém, se colocássemos apenas 
que “os resultados da avaliação 
são válidos” ficaria igual a 
tradução do item 31. 

Assessment results are 
reliable enough so I can base 
my decisions on 

The assessment results are 
reliable enough so I can 
base my decisions on them 

The results of the 
assessment are reliable 
enough so I can base my 
decisions 

Os resultados da 
avaliação são confiáveis o 
suficiente para que eu 
possa basear minhas 
decisões 

                                                           
7 Chegamos a essa tradução para o item a partir de consultas ao criador do questionário.  
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Versão em inglês do 
questionário  

Tradução para o português  
Tradução inversa  
Tradutor 1 

Tradução inversa 
 Tradutor 2 

Tradução inversa 
 Tradutor 3 

Versão final da tradução  

Assessment is a positive 
force for improving social 
climate in a class  

A avaliação é um fator positivo 
para melhorar o clima na sala 
de aula 

Assessment is a positive 
factor to improve the 
classroom atmosphere 

Assessment is a positive 
factor to improve the 
classroom environment 

The assessment is a 
positive factor to improve 
the environment of the 
classroom 

A avaliação é um fator 
positivo para melhorar o 
clima na sala de aula 

Assessment interferes with 
teaching 

A avaliação prejudica o ensino 
(Traduzimos o termo 
“interferes” como “prejudica” 
pois, o item na versão original 
foi descrito para significar um 
fator negativo. O termo 
“interferir” no contexto 
brasileiro não significa, 
necessariamente, algo 
negativo8). 

Assessment causes difficulty 
in teaching 

Assessments impair 
teaching 

The assessment spoils the 
education 

A avaliação prejudica o 
ensino 

Assessment information is 
collected and used during 
teaching  

As informações da avaliação 
são coletadas e usadas 
durante o  ensino 

Assessment information is 
collected and used during 
teaching 

The information taken from 
assessments are used for 
teaching 

The assessment 
information are collected 
and applied during the 
teaching 

As informações da 
avaliação são coletadas e 
usadas durante o  ensino 

Assessment allows different 
students to get different 
instruction 

A avaliação permite que 
estudantes diferentes recebam 
instruções diferentes 

Assessment allows that 
different students receive 
different instructions 

Assessments allow different 
students to receive different 
instructions 

The assessment allows that 
different students receive 
different instructions 

A avaliação permite que 
estudantes diferentes 
recebam instruções 
diferentes 

Teachers are over-assessing Os professores avaliam 
exageradamente 

Teachers over-assess Teachers assess 
exaggeratedly 

The teachers evaluate too 
much 

Os professores avaliam 
exageradamente 

Assessment makes students 
do their best 

A avaliação faz com que os 
alunos deem o seu melhor 

Assessment makes students 
do their best 

Assessments make 
students give their best 

The assessment make 
students give their best 

A avaliação faz com que 
os alunos deem o seu 
melhor 

Assessment identifies how 
students think 

A avaliação mostra como os 
alunos pensam 

Assessment shows how 
students think 

Assessments show how 
students think 

The assessment shows how  
students think 

A avaliação mostra como 
os alunos pensam 

Assessment is unfair to 

students 

A avaliação é injusta com os 

alunos 

Assessment is unfair to 

students 

Assessments are unfair to 

students 

The assessment is unfair to 

students 

A avaliação é injusta com 

os alunos 

  

                                                           
8 Chegamos a essa tradução para o item a partir de consultas ao criador do questionário e partir do trabalho de Matos (2010). 
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Versão em inglês do 
questionário 

Tradução para o português 
Tradução inversa  
Tradutor 1 

Tradução inversa 
 Tradutor 2 

Tradução inversa 
 Tradutor 3 

Versão final da tradução  

 
Assessment feeds back to 
students their learning needs 

A avaliação dá um retorno para 
os alunos sobre suas 
necessidades de 
aprendizagem 

Assessment feedbacks to 
students about their learning 
needs 

Assessments give feedback 
to students about their 
learning needs 

The assessment gives a 
feedback to students about 
their learning needs 

A avaliação dá um retorno 
para os alunos sobre suas 
necessidades de 
aprendizagem 

 
Assessment is objective 

A avaliação é objetiva Assessment is objective Assessments are objective The assessment is objective A avaliação é objetiva 

Assessment results are 
consistent 

Os resultados das avaliações 
são consistentes 

Assessment results are 
consistent 

Assessments results are 
consistent 

The assessment results are 
consistent 

Os resultados das 
avaliações são 
consistentes 

Assessment is an engaging 
and enjoyable experience for 
children  

A avaliação é uma experiência 
envolvente e agradável para os 
alunos. (Pensamos, 
inicialmente, em aplicar o 
questionário para professores 
da educação básica como um 
todo. Assim,  o termo “crianças” 
poderia restringir o uso do 
questionário) 

Assessment is an engaging 
and pleasing experience for 
students 

The assessment is an 
engaging and enjoyable 
experience for students 

The assessment is an 
engaging and pleasant 
experience to the students 

A avaliação é uma 
experiência envolvente e 
agradável para os alunos.  

Assessment forces teachers 
to teach in a way against their 
beliefs 

Avaliação força os professores 
a ensinar de uma maneira 
contrária às suas crenças 

Assessment forces teachers 
to teach in a way against their 
beliefs 

Assessments force 
teachers to teach in a 
contrary way to their beliefs 

The assessment forces the 
teachers to teach in a way 
against their beliefs 

Avaliação força os 
professores a ensinar de 
uma maneira contrária às 
suas crenças 

Assessment measures the 
worth or quality of schools 

A Avaliação mede a qualidade 
das escolas 

Assessment measures 
school’s quality 

Assessments measure the 
quality of schools 

The assessment measures 
the schools quality 

A Avaliação mede a 
qualidade das escolas 

Assessment information 
modifies ongoing teaching of 
students 

As informacões da avaliação 
modificam o andamento do 
ensino dos alunos 

Assessment information 
modify the progress of the 
education process 

The information taken from 
assessments modify the 
progress of the education 
process 

The assessment 
information modifies the 
course of the students 
schooling 

As informacões da 
avaliação modificam o 
andamento do ensino dos 
alunos 

Assessment is comparing 
student work against set 
criteria 

Avaliação compara o trabalho 
do estudante com base em 
critérios estabelecidos 

Assessment compares 
students’ work based in set 
criteria 

Assessments compare the 
student’s work based in 
established criteria 

 The assessment compares 
student’s work based in 
established criteria 

Avaliação é comparar o 
trabalho do estudante com 
base em critérios 
estabelecidos 

Assessment determines if 
students meet qualifications 
standards 

A avaliação determina se os 
alunos atingem padrões de 
qualidade 

Assessment determines if 
students reach quality 
standarts 

Assessment determines if 
students reach quality 
standarts 

The assessment 
determines if students reach 
quality standarts 

A avaliação determina se 
os alunos atinge padrões 
de qualidade 
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Versão em inglês do 
questionário  

Tradução para o português  
Tradução inversa  
Tradutor 1 

Tradução inversa 
 Tradutor 2 

Tradução inversa 
 Tradutor 3 

Versão final da tradução  

Assessment provides feedback 
to students about their 
performance 

A avaliação fornece feedback 
para os alunos sobre o seu 
desempenho 

Assessment provides feedback 
to students about their 
performance 

Assessments give feedback 
to students about their 
performance 

The assessment gives the 
students feedback about their 
performance 

A avaliação fornece 
feedback para os alunos 
sobre o seu desempenho 

Assessment identifies student 
strengths and weaknesses 

A avaliação identifica os pontos 
fortes e fracos dos alunos 

Assessment identifies 
student’s strengths and 
weaknesses 

Assessments identifies 
student’s strengths and 
weaknesses 

The assessment identifies 
student’s strengths and 
weaknesses 

A avaliação identifica os 
pontos fortes e fracos dos 
alunos 

Teachers ignore assessment 
information even if they collect 
it 

Os professores ignoram as 
informações da avaliação 
mesmo quando eles as 
coletaram 

Teachers ignore assessment 
information even when 
collected by themselves 

Teachers ignore the 
information taken from 
assessments even when they 
have collected them 

The teachers ignore the 
assessment information even 
when they collected them 

Os professores ignoram as 
informações da avaliação 
mesmo quando eles as 
coletaram 

Assessment results predict 
future student performance 

Os resultados das avaliações 
predizem o desempenho futuro 
dos estudantes 

Assessment results predict 
students’ future performance 

The assessments results 
predict the future 
performance of students 

The assessment results 
predict the future 
performance of the students 

Os resultados das 
avaliações predizem o 
desempenho futuro dos 
estudantes 

Assessment is assigning a 
grade or level to student work 

Avaliação é dar uma nota ou 
conceito para o trabalho do aluno 

Assessment is scoring or 
grading students work   

Assessment is to give a grade 
for students’ work 

Assessment is give a grade 
or concept to the student 
work 

Avaliação é dar uma nota 
ou conceito para o trabalho 
do aluno 

Assessment establishes what 
students have learned 

A avaliação estabelece o que os 
alunos aprenderam 

Assessment establishes what 
students learned  

Assessments establish what 
students have learned 

The assessment establishes 
what the students learned 

A avaliação estabelece o 
que os alunos aprenderam 

Assessment places students 
into categories 

A avaliação separa os alunos em 
categorias 

Assessment separates 
students into categories 

Assessments separate 
students into categories 

The assessment separates 
students into categories 

A avaliação separa os 
alunos em categorias 

Assessment is checking off 
progress against achievement 
objectives 

A avaliação averigua o 
progresso em comparação com 
os objetivos de aprendizagem 

Assessment checks progress 
compared to learning 
objectives 

The assessment ascertains 
the progress compared to the 
learning objectives 

The assessment checks the 
progress comparing with the 
apprenticeship objectives 

A avaliação averigua o 
progresso em comparação 
com os objetivos de 
aprendizagem 

Teachers should take into 
account the error and 
imprecision in all assessment 

Os professores deveriam levar 
em conta o erro e a imprecisão 
em todas as avaliações 

Teachers should take into 
account the error and 
inaccuracy in all assessments 

Teachers should take into 
account the mistakes and 
imprecision in all 
assessments 

The teachers should take into 
account the error and 
inaccuracy in all assessments 

Os professores deveriam 
levar em conta o erro e a 
imprecisão em todas as 
avaliações 

Assessment is an accurate 
indicator of a school’s quality 

A avaliação é um indicador 
preciso da qualidade da escola 

Assessment is an accurate 
indicator 

The assessment is an accurate 
indicator of school quality 

The assessment is an accurate 
indicator of the school quality 

A avaliação é um indicador 
preciso da qualidade da 
escola 
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Versão em inglês do 
questionário  

Tradução para o português  
Tradução inversa  
Tradutor 1 

Tradução inversa 
 Tradutor 2 

Tradução inversa 
 Tradutor 3 

Versão final da tradução  

Assessment results are 
trustworthy 

Os resultados da avaliação são 
confiáveis 

Assessment results are 
reliable 

The assessments results 
are reliable 

The assessment results are 
reliable 

Os resultados da 
avaliação são confiáveis 

Assessment measures 
students’ higher order 
thinking skills 

A avaliação mede as 
habilidades de pensamento 
complexas dos alunos 

Assessment measures higher 
students’ abilities of thinking 

Assessments measure 
students’ complex thinking 
skills 

The assessment measures 
the students’ abilities of 
complex thoughts 

A avaliação mede as 
habilidades de 
pensamento complexas 
dos alunos 

Assessment changes the way 
teachers teach 

A avaliação modifica a maneira 
que os professores ensinam 

Assessments modify the way 
teachers teach 

Assessments modify the 
way teachers teach 

The assessment modifies 
the way that the teachers 
teach 

A avaliação modifica a 
maneira que os 
professores ensinam 

Assessment shows the value 
schools add to student 
learning 

A avaliação mostra o quanto as 
escolas agregam ao 
aprendizado do aluno 

Assessment shows how 
much schools add to students 
learning 

Assessments show how 
much schools add to 
students learning process 

Assessment shows how 
much schools add to 
students learning 

A avaliação mostra o 
quanto as escolas 
agregam ao aprendizado 
do aluno 

Assessment is integrated with 
teaching practice 

A avaliação está integrada com 
a prática de ensino 

Assessment is integrated with 
teaching practice 

Assessments are integrated 
with the teaching practice 

The assessment is 
integrated with teaching 
practice 

A avaliação está integrada 
com a prática de ensino 

Assessment is an imprecise 
process 

A avaliação é um processo 
impreciso 

Assessment is an 
inaccurateprocess 

The assessment is an 
inaccurate process 

The assessment is an 
inaccurate process 

A avaliação é um 
processo impreciso 

Assessment is a good way to 
evaluate a school 

A avaliação é um bom modo de 
avaliar a escola 

Assessment is a good way to 
evaluate school 

The assessment is a good 
way to evaluate a school 

The assessment is a good 
way to evaluate the school 

A avaliação é um bom 
modo de avaliar a escola 

Assessment is appropriate 
and beneficial for children  

A avaliação é apropriada e 
benéfica para os estudantes 
(Como já exposto, pensamos 
em aplicar o questionário para 
professores da educação 
básica como um todo. Assim, o 
termo “crianças” poderia 
restringir o uso do questionário) 

Assessment is appropriate 
and beneficial for students 

The assessment is 
appropriate and beneficial 
for the students 

The assessment is 
appropriate and beneficial 
for students 

A avaliação é apropriada e 
benéfica para os 
estudantes 

Answers to assessment show 
what goes on in the minds of 
students 

As respostas das avaliações 
mostram o que se passa na 
cabeça dos alunos 

Assessment answers show 
what goes on in the minds of 
students 

The assessments results 
show what goes on in the 
students’ minds 

The assessment results 
show what goes on in the 
students minds 

As respostas das 
avaliações mostram o que 
se passa na cabeça dos 
alunos 

Assessment has little impact 
on teaching 

A avaliação tem um impacto 
pequeno no ensino 

Assessment has little impact 
on teaching 

Assessments have a small 
impact on teaching 

The assessment has a 
minimal impact on teaching 

A avaliação tem um 
impacto pequeno no 
ensino 
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Versão em inglês do 
questionário  

Tradução para o português  
Tradução inversa  
Tradutor 1 

Tradução inversa 
 Tradutor 2 

Tradução inversa 
 Tradutor 3 

Versão final da tradução  

Assessment influences the 
way teachers think 

A avaliação influencia a 
maneira que os professores 
pensam 

Assessment influences the 
way teachers think 

Assessments influence the 
way teachers think 

The assessment influence 
the way teachers think 

A avaliação influencia a 
maneira que os 
professores pensam 

Assessment provides 
information on how well 
schools are doing 

A avaliação fornece informação 
sobre como as escolas estão 
indo 

Assessment provides 
information on how schools 
are doing 

Assessments provide 
information about how 
schools are doing 

The assessment gives 
information about how the 
schools are doing 

A avaliação fornece 
informação sobre como as 
escolas estão indo 

Teachers conduct 
assessments but make little 
use of the results 

Os professores conduzem  
avaliações mas usam pouco 
seus resultados 

Teachers conduct 
assessment but do little with 
the results 

Teachers conduct 
assessment but do little with 
the results 

The teachers conduct the 
assessment but use its 
results not so much 

Os professores conduzem  
avaliações mas usam 
pouco seus resultados 

Assessment keeps schools 
honest and up-to-scratch 

A avaliação mantém as escolas 
em um padrão esperado e 
satisfatório (traduzimos o item 
dessa forma pela fato da 
expressão “up-to-scratch” 
significar “atender o padrão 
exigido ou esperado”)9. 

Assessment maintains 
schools in an expected and 
satisfactory standard 

Assessments keep schools 
in an expected and 
satisfactory standard 

The assessment keeps the 
schools in an expected and 
satisfactory standard 

A avaliação mantém as 
escolas em um padrão 
esperado e satisfatório 

Assessment helps students 
improve their learning 

A avaliação ajuda os alunos a 
melhorar seu aprendizado 

Assessment helps students to 
improve their learning 

Assessments help students 
to improve their learning 

The assessment help the 
students to improve their 
learning 

A avaliação ajuda os 
alunos a melhorar seu 
aprendizado 

Assessment is value-less A avaliação é sem valor Assessment is invaluable Assessments are worthless Assessment is worthless A  avaliação é sem valor 

Assessment is completing 
checklists  

A avaliação é completar 
checklists - uma lista que indica 
para o estudante quais 
elementos precisam estar 
presentes na avaliação 
(Colocamos um complemento 
nesse item em função do termo 
“checklists” não ser muito 
utilizado na realidade 
brasileira. Assim, 
consideramos necessário 
explicar o termo.)  

Assessment is to completing 
checklists 

The assessment is to 
complete checklists 

The assessment is to 
complete checklists 

A avaliação é completar 
checklists (uma lista que 
indica para o estudante 
quais elementos precisam 
estar presentes na 
avaliação) 

                                                           
9 Chegamos a essa tradução para o item a partir de consultas ao criador do questionário.  
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Versão em inglês do 
questionário  

Tradução para o português  
Tradução inversa  
Tradutor 1 

Tradução inversa 
 Tradutor 2 

Tradução inversa 
 Tradutor 3 

Versão final da tradução  

Assessment is a way to 
determine how much 
students have learned from 
teaching 

A avaliação é uma forma de 
determinar o quanto os alunos 
aprenderam do ensino 

Assessment is a way to 
determine how much 
students learned from 
teaching 

The assessment is a way to 
determine how much 
students have learned 

The assessment is a way to 
determine how much the 
students learned from the 
teaching 

A avaliação é uma forma 
de determinar o quanto os 
alunos aprenderam do 
ensino 

Assessment results should be 
treated cautiously because of 
measurement error 

Os resultados das avaliações 
deveriam ser tratados 
cautelosamente por causa de 
erros de medida 

Assessment results should be 
used carefully because of 
measure errors 

Assessments results should 
be treated cautiously 
because of measurement 
errors 

The assessment results 
should be treated carefully 
because of its measures 
errors 

Os resultados das 
avaliações deveriam ser 
tratados cautelosamente 
por causa de erros de 
medida 

Assessment results are filed 
and ignored 

Os resultados das avaliações 
são arquivados e ignorados 

Assessment results are filed 
and ignored 

Assessments results are 
filed and ignored 

The assessment results are 
filed and ignored 

Os resultados das 
avaliações são arquivados 
e ignorados 

When I think about 
ASSESSMENT these are the 
kinds of PRACTICES I have 
in mind 

Quando você pensa na 
avaliação de sala de aula, 
quais tipos de atividades 
avaliativas vem a sua mente?  

When you think about 
classroom assessment, what 
types of activities come to 
your mind? 

When you think about 
classroom assessment, 
what kind of classroom 
activities come to your 
mind? 

When you think in the 
classroom assessment, 
what kind of evaluative 
activities comes to your 
mind? 

Quando você pensa na 
avaliação de sala de aula, 
quais tipos de atividades 
avaliativas vem a sua 
mente?  

Unplanned Observation Observações cotidianas (não 
planejadas) 

Daily observations 
(unplanned) 

Everyday observations (not 
planned) 

Daily observations (not 
planned) 

Observações cotidianas 
(não planejadas) 

Oral Question & Answer Perguntas e respostas orais Oral questions and answers Oral questions and answers Oral questions and answers Perguntas e respostas 
orais 

Planned Observation (e.g. 
Running Record, 
Checklist)  

 

Observações planejadas (ex. 
gravações, roteiro de 
observação) 

Planned observations (e.g. 
recordings, observation 
guide) 

Planned observations (e.g. 
recordings, observation 
script) 

Planned observations (ex. 
tapes, observation manual) 

Observações planejadas 
(ex. gravações, roteiro de 
observação) 

Student Written Work Trabalho escrito do aluno  Student written work Student’s written paper Student written work Trabalho escrito do aluno  

Student Self or Peer 
Assessment 

Auto avaliação do aluno ou dos 
colegas 

Student self assessment or 
peer assessment 

Student’s or classmates’ 
self evaluation 

Student self-evaluation or 
from the classmates 

Auto avaliação do aluno 
ou dos colegas 

Conferencing Seminário Seminar Seminar Seminar Seminário 

Portfolio / Scrapbook 
 

Portfólio  Portfolio Portfolio Portfolio Portfólio  

Teacher Made Written Test Teste escrito elaborado pelo 
professor 

Teacher made written Test Teacher Made Written Test Teacher made written test Teste escrito elaborado 
pelo professor 

Standardised Test Teste padronizado Teste padronizado Teste padronizado Teste padronizado Teste padronizado 
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Novos itens da versão em 
português (parte 
complementar) 

    Novos itens da versão 
em português (parte 
complementar) 

Item criado especificamente 
para a versão em português. 

    Trabalho em grupo 

Item criado especificamente 
para a versão em português. 

    Prova com consulta 

Item criado especificamente 
para a versão em português. 

    Prova em dupla 

Item criado especificamente 
para a versão em português 

    Prova com questões abertas  

Item criado especificamente 
para a versão em português 

    Prova com questões de 
múltipla escolha 
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Anexo B - Roteiro de entrevista semiestruturada sobre o Teachers’ Conceptions of Assessment - TCoA 

 

 

 

 

Instrução inicial:  

 

“Leiam e respondam o questionário todo, individualmente e em silêncio. Durante a leitura, marquem a lápis qualquer coisa que vocês não entenderem bem. Depois que 

todos terminarem, vamos discutir em grupo as dificuldades que vocês tiveram. Se alguém terminar antes do outro, por favor aguarde em silêncio até que todos terminem.”   

 

 

Perguntas:   

 

1- Vocês podem dizer sobre o que o questionário fala?  

2- Nas instruções do questionário, tem alguma coisa que vocês não entenderam?  

3- Nos itens do questionário, que vão do 1 ao 50, marquem os que vocês não entenderam bem. Iremos conversar somente sobre os itens que vocês não entenderam.  
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Anexo C – Comentários sobre a validação teórica do Teachers’ Conceptions of Assessment - TCoA 

Versão do questionário sobre avaliações externas 

Leia atentamente as instruções a seguir:  

Esse questionário contém afirmações sobre experiências relativas à avaliação. Para respondê-lo, leve em consideração as suas experiências com as AVALIAÇÔES 

EXTERNAS (DE LARGA ESCALA). Pense sobre a melhor maneira na qual cada afirmação descreve o que a Avaliação Externa é para você. Para cada afirmação, 

você tem 6 opções de resposta: Discordo fortemente; Discordo na maior parte; Concordo ligeiramente; Concordo moderadamente; Concordo na maior parte; Concordo 

fortemente. Para cada item, escolha somente uma dessas opções. Marque com um X a resposta escolhida.  

Não existem respostas “certas” ou “erradas”. O que importa é a sua opinião. Nós queremos seu ponto de vista como professor. Algumas afirmações nesse questionário 

são parecidas com outras. Não se preocupe com isso. Simplesmente dê sua opinião sobre todas as afirmações. Responda calmamente sem se preocupar com o 

tempo. O questionário deve ser respondido individualmente. 

A identidade de qualquer pessoa ou instituição que participe da pesquisa não será revelada publicamente em nenhuma hipótese. Portanto, todos os dados 

coletados são confidenciais.    

 

Por favor preencha as informações a seguir: 

Nome: ____________________________________________________________________________________________________________ 

Sexo:  (   )  Masculino       (   )  Feminino       Idade:_______      

E-mail ____________________________________________________________________________________________________________ 

Graduação  _______________________________________________________________________________________________________ 

Pós-graduação (   ) Não (   ) Sim Qual?__________________________________________________________________________________ 

Tempo de experiência como docente ___________________________________________________________________________________ 

Disciplina(s) que ministra aulas _______________________________________________________________________________________ 

Para qual série(s) você leciona? _______________________________________________________________________________________ 

Nome da instituição em que trabalha ___________________________________________________________________________________ 

Tipo de instituição (   ) Pública   (   ) Privada 

 

Esse questionário tem 6 folhas. Confira se o seu tem 6 folhas e responda a todas.Na página 6 existe uma parte complementar para ser respondida. 

(Questionário traduzido e adaptado do original em inglês Teachers' Conceptions of Assessment (TCoA- III) (BROWN, 2004), com a autorização de Gavin T L Brown 

da Universidade de Auckland). 
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Concepções de avaliação 
Discordo 

fortemente 

Discordo 

na maior 

parte 

Concordo 

ligeiramente 

Concordo 

moderadamente 

Concordo 

na maior 

parte 

Concordo 

Fortemente 

1. Professores prestam atenção às avaliações somente quando as consequências 
são maiores 

      

2. Avaliações selecionam alunos para o futuro educacional ou oportunidades de 
emprego 

      

3. Os resultados da avaliação são confiáveis o suficiente para que eu possa basear 
minhas decisões 

      

4. A avaliação é um fator positivo para melhorar o clima na sala de aula       

5. A avaliação prejudica o ensino       

6. As informações da avaliação são coletadas e usadas durante o ensino       

7. A avaliação permite que estudantes diferentes recebam instruções diferentes       

8. Os professores avaliam exageradamente       

9.  A avaliação faz com que os alunos deem o seu melhor       

10. A avaliação mostra como os alunos pensam       

11. A avaliação é injusta com os alunos       

12. A avaliação dá um retorno para os alunos sobre suas necessidades de 
aprendizagem 

      

13. A avaliação é objetiva       

14. Os resultados das avaliações são consistentes       
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Concepções de avaliação 
Discordo 

fortemente 

Discordo 

na maior 

parte 

Concordo 

ligeiramente 

Concordo 

moderadamente 

Concordo 

na maior 

parte 

Concordo 

Fortemente 

15. Avaliação é uma experiência envolvente e agradável para os alunos       

16. Avaliação força os professores a ensinar de uma maneira contrária às suas 
crenças 

      

17. A Avaliação mede a qualidade das escolas       

18. As informações da avaliação modificam o andamento do ensino dos alunos       

19. Avaliação é comparar o trabalho do estudante com base em critérios 
estabelecidos 

      

20. A avaliação determina se os alunos atingem padrões de qualidade       

21. A avaliação fornece feedback para os alunos sobre o seu desempenho       

22. A avaliação identifica os pontos fortes e fracos dos alunos       

23. Os professores ignoram as informações da avaliação mesmo quando eles as 
coletaram 

      

24. Os resultados das avaliações predizem o desempenho futuro dos estudantes       

25. Avaliação é dar uma nota ou conceito para o trabalho do aluno       

26. A avaliação estabelece o que os alunos aprenderam       

27. A avaliação separa os alunos em categorias       
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Concepções de avaliação 

Discordo 

fortemente 

Discordo 

na maior 

parte 

Concordo 

Ligeirament

e 

Concordo 

moderadamente 

Concordo 

na maior 

parte 

Concordo 

fortemente 

28. A avaliação averigua o progresso em comparação com os objetivos de 

aprendizagem 
      

29. Os professores deveriam levar em conta o erro e a imprecisão em todas as 

avaliações 
      

30. A avaliação é um indicador preciso da qualidade da escola       

31. Os resultados da avaliação são confiáveis       

32. A avaliação mede as habilidades de pensamento complexas dos alunos       

33. A avaliação modifica a maneira que os professores ensinam       

34. A avaliação mostra o quanto as escolas agregam ao aprendizado do aluno       

35. A avaliação está integrada com a prática de ensino       

36. A avaliação é um processo impreciso       

37. A avaliação é um bom modo de avaliar a escola       

38. A avaliação é apropriada e benéfica para os estudantes       

39. As respostas das avaliações mostram o que se passa na cabeça dos alunos       

40. A avaliação tem um impacto pequeno no ensino       

41. A avaliação influencia a maneira que os professores pensam       
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Concepções de avaliação Discordo 

fortemente 

Discordo 

na maior 

parte 

Concordo 

ligeiramente 

Concordo 

moderadamente 

Concordo 

na maior 

parte 

Concordo 

fortemente 

42. A avaliação fornece informação sobre como as escolas estão indo       

43. Os professores conduzem avaliações mas usam pouco seus resultados       

44. A avaliação mantém as escolas em um padrão esperado e satisfatório       

45. A avaliação ajuda os alunos a melhorar seu aprendizado       

46. A avaliação é sem valor       

47. A avaliação é completar checklists (uma lista que indica para o estudante quais 
elementos precisam estar presentes na avaliação) 

      

48. A avaliação é uma forma de determinar o quanto os alunos aprenderam do ensino       

49. Os resultados das avaliações deveriam ser tratados cautelosamente por causa de 
erros de medida 

      

50. Os resultados das avaliações são arquivados e ignorados       
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PARTE COMPLEMENTAR DO QUESTIONÁRIO 

 

Quando você pensa na avaliação de larga escala, quais tipos de atividades avaliativas vem a sua mente?  

 Observações cotidianas (não planejadas) 

 Perguntas e respostas orais 

 Observações planejadas (ex. gravações, roteiro de observação) 

 Trabalho escrito do aluno  

 Auto avaliação do aluno ou dos colegas 

 Seminário 

 Portfólio  

 Prova com questões abertas 

 Prova com questões de múltipla escolha  

 Trabalho em grupo 

 Prova com consulta 

 Prova em dupla 

 

 

Obrigado pela sua colaboração nessa pesquisa.  
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Comentários sobre a validação teórica 

 

 

Apresentamos a seguir comentários sobre a seguinte etapa de validação do instrumento: procedimentos teóricos (análise semântica - entrevista com pequenos 

grupos do público alvo).  

Sublinhamos alguns trechos do questionário com o objetivo de destacar os pontos apresentados a seguir. 

 

 
Participaram da entrevista do questionário sobre avaliação externa (em larga escala) seis professores de escolas públicas. 

 

Na entrevista, os itens 8 e 23 foram alvos de problemas para os professores. Os docentes afirmaram que esses itens “Os professores avaliam 

exageradamente” e “Os professores ignoram as informações da avaliação mesmo quando eles as coletaram”, respectivamente, não condiziam com a realidade 

das avaliações externas. Decidimos, então, removê-los do questionário (somente na presente versão sobre as avaliações de larga escala).  

 Após discussões da pesquisadora com o orientador e a co-orientadora, decidimos excluir os itens 43 e 47, “Os professores conduzem avaliações mas 

usam pouco seus resultados” e “A avaliação é completar checklists (uma lista que indica para o estudante quais elementos precisam estar presentes na 

avaliação)”, respectivamente. Apesar de não terem sido mencionados pelo professores, também decidimos removê-los, pelos mesmos motivos dos itens 8 e 

23: eles representam uma realidade mais específica da avaliação de sala de aula  

 Ainda pelos mesmos argumentos, a “parte complementar” do questionário de avaliação de larga escala também foi removida.  Esta parte aborda 

atividades avaliativas típicas de sala de aula, como, por exemplo, seminários. Portanto, estes tipos de atividades avaliativas não representam adequadamente 

a presente versão do instrumento sobre as avaliações externas.  

 Em discussão, decidimos incluir uma parte aberta ao final do instrumento, perguntando se o respondente teria algum comentário a fazer. Por fim, 

achamos necessário, também, colocar em negrito nas instruções a expressão AVALIAÇÔES EXTERNAS (DE LARGA ESCALA), com o objetivo de deixar 

esta instrução bem destacada para o sujeito.  
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Anexo D – Comentários sobre a validação teórica do Teachers’ Conceptions of Assessment - TCoA 

Versão do questionário sobre avaliações de sala de aula 

Leia atentamente as instruções a seguir:  

Esse questionário contém afirmações sobre experiências relativas à avaliação. Para respondê-lo, leve em consideração as suas experiências com as AVALIAÇÕES 

DE SALA DE AULA. Pense sobre a melhor maneira na qual cada afirmação descreve o que a Avaliação de Sala de Aula é para você. Para cada afirmação, você tem 

6 opções de resposta: Discordo fortemente; Discordo na maior parte; Concordo ligeiramente; Concordo moderadamente; Concordo na maior parte; Concordo 

fortemente. Para cada item, escolha somente uma dessas opções. Marque com um X a resposta escolhida.  

Não existem respostas “certas” ou “erradas”. O que importa é a sua opinião. Nós queremos seu ponto de vista como professor. Algumas afirmações nesse questionário 

são parecidas com outras. Não se preocupe com isso. Simplesmente dê sua opinião sobre todas as afirmações. Responda calmamente sem se preocupar com o 

tempo. O questionário deve ser respondido individualmente. 

A identidade de qualquer pessoa ou instituição que participe da pesquisa não será revelada publicamente em nenhuma hipótese. Portanto, todos os dados 

coletados são confidenciais.    

 

Por favor preencha as informações a seguir: 

Nome: ____________________________________________________________________________________________________________ 

Sexo: (   )  Masculino       (   )  Feminino       Idade:_______      

E-mail ____________________________________________________________________________________________________________ 

Graduação _______________________________________________________________________________________________________ 

Pós-graduação (   ) Não (   ) Sim Qual?__________________________________________________________________________________    

Tempo de experiência como docente ___________________________________________________________________________________ 

Disciplina(s) que ministra aulas _______________________________________________________________________________________ 

Para qual série(s) você leciona? _______________________________________________________________________________________ 

Nome da instituição em que trabalha ___________________________________________________________________________________ 

Tipo de instituição (   ) Pública   (   ) Privada 

 

Esse questionário tem 6 folhas. Confira se o seu tem 6 folhas e responda a todas.Na página 6 existe uma parte complementar para ser respondida. (Questionário 

traduzido e adaptado do original em inglês Teachers' Conceptions of Assessment (TCoA- III) (BROWN,2004), com a autorização de Gavin T L Brown da Universidade 

de Auckland).    
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Concepções de avaliação Discordo 

fortemente 

Discordo 

na maior 

parte 

Concordo 

ligeiramente 

Concordo 

moderadamente 

Concordo 

na maior 

parte 

Concordo 

fortemente 

1. Professores prestam atenção às avaliações somente quando as consequências 
são maiores 

      

2. Avaliações selecionam alunos para o futuro educacional ou oportunidades de 
emprego 

      

3. Os resultados da avaliação são confiáveis o suficiente para que eu possa basear 
minhas decisões 

      

4. A avaliação é um fator positivo para melhorar o clima na sala de aula       

5. A avaliação prejudica o ensino       

6. As informações da avaliação são coletadas e usadas durante o ensino       

7. A avaliação permite que estudantes diferentes recebam instruções diferentes       

8. Os professores avaliam exageradamente       

9.  A avaliação faz com que os alunos deem o seu melhor       

10. A avaliação mostra como os alunos pensam       

11. A avaliação é injusta com os alunos       

12.  A avaliação dá um retorno para os alunos sobre suas necessidades de 

aprendizagem 
      

13. A avaliação é objetiva       

14. Os resultados das avaliações são consistentes       
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Concepções de avaliação Discordo 

fortemente 

Discordo 

na maior 

parte 

Concordo 

ligeiramente 

Concordo 

moderadamente 

Concordo 

na maior 

parte 

Concordo 

fortemente 

15. Avaliação é uma experiência envolvente e agradável para os alunos       

16. Avaliação força os professores a ensinar de uma maneira contrária às suas 
crenças 

      

17. A Avaliação mede a qualidade das escolas       

18. As informações da avaliação modificam o andamento do ensino dos alunos       

19. Avaliação é comparar o trabalho do estudante com base em critérios 
estabelecidos 

      

20. A avaliação determina se os alunos atingem padrões de qualidade       

21. A avaliação fornece feedback para os alunos sobre o seu desempenho       

22. A avaliação identifica os pontos fortes e fracos dos alunos       

23. Os professores ignoram as informações da avaliação mesmo quando eles as 
coletaram 

      

24. Os resultados das avaliações predizem o desempenho futuro dos estudantes       

25. Avaliação é dar uma nota ou conceito para o trabalho do aluno       

26. A avaliação estabelece o que os alunos aprenderam       

27. A avaliação separa os alunos em categorias       
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Concepções de avaliação 
Discordo 

fortemente 

Discordo 

na maior 

parte 

Concordo 

Ligeirament

e 

Concordo 

moderadamente 

Concordo 

na maior 

parte 

Concordo 

fortemente 

28. A avaliação averigua o progresso em comparação com os objetivos de 

aprendizagem 
      

29. Os professores deveriam levar em conta o erro e a imprecisão em todas as 

avaliações 
      

30. A avaliação é um indicador preciso da qualidade da escola       

31. Os resultados da avaliação são confiáveis       

32. A avaliação mede as habilidades de pensamento complexas dos alunos       

33. A avaliação modifica a maneira que os professores ensinam       

34. A avaliação mostra o quanto as escolas agregam ao aprendizado do aluno       

35. A avaliação está integrada com a prática de ensino       

36. A avaliação é um processo impreciso       

37. A avaliação é um bom modo de avaliar a escola       

38. A avaliação é apropriada e benéfica para os estudantes       

39. As respostas das avaliações mostram o que se passa na cabeça dos alunos       

40. A avaliação tem um impacto pequeno no ensino       

41. A avaliação influencia a maneira que os professores pensam       
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Concepções de avaliação Discordo 

fortemente 

Discordo 

na maior 

parte 

Concordo 

ligeiramente 

Concordo 

moderadamente 

Concordo 

na maior 

parte 

Concordo 

fortemente 

42. A avaliação fornece informação sobre como as escolas estão indo       

43. Os professores conduzem avaliações mas usam pouco seus resultados       

44. A avaliação mantém as escolas em um padrão esperado e satisfatório       

45. A avaliação ajuda os alunos a melhorar seu aprendizado       

46. A avaliação é sem valor       

47. A avaliação é completar checklists (uma lista que indica para o estudante quais 
elementos precisam estar presentes na avaliação) 

      

48. A avaliação é uma forma de determinar o quanto os alunos aprenderam do ensino       

49. Os resultados das avaliações deveriam ser tratados cautelosamente por causa de 
erros de medida 

      

50. Os resultados das avaliações são arquivados e ignorados       
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PARTE COMPLEMENTAR DO QUESTIONÁRIO 

 

Quando você pensa na avaliação de sala de aula, quais tipos de atividades avaliativas vem a sua mente?  

 Observações cotidianas (não planejadas) 

 Perguntas e respostas orais 

 Observações planejadas (ex. gravações, roteiro de observação) 

 Trabalho escrito do aluno 

 Auto avaliação do aluno ou dos colegas 

 Seminário 

 Portfólio  

 Prova com questões abertas 

 Prova com questões de múltipla escolha  

Trabalho em grupo 

 Prova com consulta 

 Prova em dupla 

 

 

 

 

 

Obrigado pela sua colaboração nessa pesquisa.  
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Comentários sobre a validação teórica 

 

Apresentamos a seguir comentários sobre a seguinte etapa de validação do instrumento: procedimentos teóricos (análise semântica - entrevista com pequenos 

grupos do público alvo).  

Sublinhamos alguns trechos do questionário com o objetivo de destacar os pontos apresentados a seguir. 

 

Participaram da entrevista do questionário sobre avaliações de sala de aula quatro professores de escolas públicas.  

  

Durante a entrevista, os professores compreenderam bem todos os itens do questionário. Os docentes só apontaram uma questão das instruções da 

“parte complementar”: fazia-se necessário acrescentar que poderiam ser marcadas mais de uma alternativa de resposta.  

Após discussões da pesquisadora com o orientador e a co-orientadora, decidimos incluir uma parte aberta ao final do instrumento, perguntando se o 

respondente teria algum comentário a fazer.  

Por fim, achamos necessário, também, colocar em negrito nas instruções a expressão AVALIAÇÔES DE SALA DE AULA, com o objetivo de deixar esta 

instrução bem destacada para o sujeito.  
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Anexo E – Comentários sobre a validação empírica do Teachers’ Conceptions of Assessment - TCoA 

Teste Piloto - Versão do questionário sobre Avaliações Externas 

Questionário de Concepções de Avaliação de Professores  

Leia atentamente as instruções a seguir:  

Esse questionário contém afirmações sobre experiências relativas à avaliação. Para respondê-lo, leve em consideração as suas experiências com as AVALIAÇÔES 

EXTERNAS (DE LARGA ESCALA). Pense sobre a melhor maneira na qual cada afirmação descreve o que a Avaliação Externa é para você. Para cada afirmação, 

você tem 6 opções de resposta: Discordo fortemente; Discordo na maior parte; Concordo ligeiramente; Concordo moderadamente; Concordo na maior parte; Concordo 

fortemente. Para cada item, escolha somente uma dessas opções. Marque com um X a resposta escolhida.  

Não existem respostas “certas” ou “erradas”. O que importa é a sua opinião. Nós queremos seu ponto de vista como professor. Algumas afirmações nesse questionário 

são parecidas com outras. Não se preocupe com isso. Simplesmente dê sua opinião sobre todas as afirmações. Responda calmamente sem se preocupar com o 

tempo. O questionário deve ser respondido individualmente. 

A identidade de qualquer pessoa ou instituição que participe da pesquisa não será revelada publicamente em nenhuma hipótese. Portanto, todos os dados 

coletados são confidenciais.    

 

Por favor preencha as informações a seguir: 

Nome: ____________________________________________________________________________________________________________ 

Sexo: (   )  Masculino       (   )  Feminino       Idade:_______      

E-mail ____________________________________________________________________________________________________________ 

Graduação _______________________________________________________________________________________________________ 

Pós-graduação (   ) Não (   ) Sim Qual?__________________________________________________________________________________ 

Tempo de experiência como docente ___________________________________________________________________________________ 

Disciplina(s) que ministra aulas _______________________________________________________________________________________ 

Para qual série(s) você leciona? _______________________________________________________________________________________ 

Nome da instituição em que trabalha ___________________________________________________________________________________ 

Tipo de instituição (   ) Pública   (   ) Privada 

Esse questionário tem 5 folhas. Confira se o seu tem 5 folhas e responda a todas.  

(Questionário traduzido e adaptado do original em inglês Teachers' Conceptions of Assessment (TCoA- III) (BROWN, 2004), com a autorização de Gavin T L Brown 

da Universidade de Auckland). 
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Concepções de avaliação Discordo 

fortemente 

Discordo 

na maior 

parte 

Concordo 

ligeiramente 

Concordo 

moderadamente 

Concordo 

na maior 

parte 

Concordo 

fortemente 

1. Professores prestam atenção às avaliações somente quando as consequências 
são maiores 

      

2. Avaliações selecionam alunos para o futuro educacional ou oportunidades de 
emprego 

      

3. Os resultados da avaliação são confiáveis o suficiente para que eu possa basear 
minhas decisões 

      

4. A avaliação é um fator positivo para melhorar o clima na sala de aula       

5. A avaliação prejudica o ensino       

6. As informações da avaliação são coletadas e usadas durante o ensino       

7. A avaliação permite que estudantes diferentes recebam instruções diferentes       

8.  A avaliação faz com que os alunos deem o seu melhor       

9. A avaliação mostra como os alunos pensam       

10. A avaliação é injusta com os alunos       

11. A avaliação dá um retorno para os alunos sobre suas necessidades de 

aprendizagem 
      

12. A avaliação é objetiva       

13. Os resultados das avaliações são consistentes 
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Concepções de avaliação Discordo 

fortemente 

Discordo 

na maior 

parte 

Concordo 

ligeiramente 

Concordo 

moderadamente 

Concordo 

na maior 

parte 

Concordo 

fortemente 

14. Avaliação é uma experiência envolvente e agradável para os alunos       

15. Avaliação força os professores a ensinar de uma maneira contrária às suas 
crenças 

      

16. A avaliação mede a qualidade das escolas       

17. As informações da avaliação modificam o andamento do ensino dos alunos       

18. Avaliação é comparar o trabalho do estudante com base em critérios 
estabelecidos 

      

19. A avaliação determina se os alunos atingem padrões de qualidade       

20. A avaliação fornece feedback para os alunos sobre o seu desempenho       

21. A avaliação identifica os pontos fortes e fracos dos alunos       

22. Os resultados das avaliações predizem o desempenho futuro dos estudantes       

23. Avaliação é dar uma nota ou conceito para o trabalho do aluno       

24. A avaliação estabelece o que os alunos aprenderam       

25. A avaliação separa os alunos em categorias       
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Concepções de avaliação 
Discordo 

fortemente 

Discordo 

na maior 

parte 

Concordo 

Ligeirament

e 

Concordo 

moderadamente 

Concordo 

na maior 

parte 

Concordo 

fortemente 

26. A avaliação averigua o progresso em comparação com os objetivos de 

aprendizagem 
      

27. Os professores deveriam levar em conta o erro e a imprecisão em todas as 

avaliações 
      

28. A avaliação é um indicador preciso da qualidade da escola       

29. Os resultados da avaliação são confiáveis       

30. A avaliação mede as habilidades de pensamento complexas dos alunos       

31. A avaliação modifica a maneira que os professores ensinam       

32. A avaliação mostra o quanto as escolas agregam ao aprendizado do aluno       

33. A avaliação está integrada com a prática de ensino       

34. A avaliação é um processo impreciso       

35. A avaliação é um bom modo de avaliar a escola       

36. A avaliação é apropriada e benéfica para os estudantes       

37. As respostas das avaliações mostram o que se passa na cabeça dos alunos       

38. A avaliação tem um impacto pequeno no ensino       

39. A avaliação influencia a maneira que os professores pensam       
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Concepções de avaliação Discordo 

fortemente 

Discordo 

na maior 

parte 

Concordo 

ligeiramente 

Concordo 

moderadamente 

Concordo 

na maior 

parte 

Concordo 

fortemente 

40. A avaliação fornece informação sobre como as escolas estão indo       

41. A avaliação mantém as escolas em um padrão esperado e satisfatório       

42. A avaliação ajuda os alunos a melhorar seu aprendizado       

43. A avaliação é sem valor       

44. A avaliação é uma forma de determinar o quanto os alunos aprenderam do ensino       

45. Os resultados das avaliações deveriam ser tratados cautelosamente por causa de 
erros de medida 

      

46. Os resultados das avaliações são arquivados e ignorados       

 

 

 

 

Você tem algum comentário? (Opcional) 

 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________ 
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Comentários sobre os procedimentos empíricos (experimentais) 

 

 

Apresentamos a seguir comentários sobre a seguinte etapa de validação do instrumento: procedimentos empíricos (experimentais) - teste piloto. 

Na aplicação da versão piloto do questionário, os professores não relataram nenhum problema. Decidimos, para a versão final, acrescentar mais dois 

itens na parte de identificação dos sujeitos. Serão acrescidas as seguintes informações: cidade e estado. Acreditamos que essa modificação é necessária 

porque aplicaremos o questionário em diferentes localidades, inclusive de maneira on-line.  
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Anexo F – Comentários sobre a validação empírica do Teachers’ Conceptions of Assessment - TCoA 

Teste Piloto - Versão do questionário sobre Avaliação de Sala de Aula 

Questionário de Concepções de Avaliação de Professores  

Leia atentamente as instruções a seguir:  

Esse questionário contém afirmações sobre experiências relativas à avaliação. Para respondê-lo, leve em consideração as suas experiências com as AVALIAÇÕES 

EM SALA DE AULA. Pense sobre a melhor maneira na qual cada afirmação descreve o que a Avaliação de Sala de Aula é para você. Para cada afirmação, você 

tem 6 opções de resposta: Discordo fortemente; Discordo na maior parte; Concordo ligeiramente; Concordo moderadamente; Concordo na maior parte; Concordo 

fortemente. Para cada item, escolha somente uma dessas opções. Marque com um X a resposta escolhida.  

Não existem respostas “certas” ou “erradas”. O que importa é a sua opinião. Nós queremos seu ponto de vista como professor. Algumas afirmações nesse questionário 

são parecidas com outras. Não se preocupe com isso. Simplesmente dê sua opinião sobre todas as afirmações. Responda calmamente sem se preocupar com o 

tempo. O questionário deve ser respondido individualmente. 

A identidade de qualquer pessoa ou instituição que participe da pesquisa não será revelada publicamente em nenhuma hipótese. Portanto, todos os dados 

coletados são confidenciais.    

 

Por favor preencha as informações a seguir: 

Nome: ____________________________________________________________________________________________________________ 

Sexo:  (   )  Masculino       (   )  Feminino       Idade:_______      

E-mail ____________________________________________________________________________________________________________ 

Graduação  _______________________________________________________________________________________________________ 

Pós-graduação (   ) Não (   ) Sim Qual?__________________________________________________________________________________ 

Tempo de experiência como docente ___________________________________________________________________________________ 

Disciplina(s) que ministra aulas _______________________________________________________________________________________ 

Para qual série(s) você leciona? _______________________________________________________________________________________ 

Nome da instituição em que trabalha ___________________________________________________________________________________ 

Tipo de instituição  (   ) Pública   (   ) Privada 

Esse questionário tem 6 folhas. Confira se o seu tem 6 folhas e responda a todas. Na página 6 existe uma parte complementar para ser respondida. 

(Questionário traduzido e adaptado do original em inglês Teachers' Conceptions of Assessment (TCoA- III) (BROWN,2004), com a autorização de Gavin T L Brown 

da Universidade de Auckland). 
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Concepções de avaliação Discordo 

fortemente 

Discordo 

na maior 

parte 

Concordo 

ligeiramente 

Concordo 

moderadamente 

Concordo 

na maior 

parte 

Concordo 

fortemente 

1. Professores prestam atenção às avaliações somente quando as consequências 
são maiores 

      

2. Avaliações selecionam alunos para o futuro educacional ou oportunidades de 
emprego 

      

3. Os resultados da avaliação são confiáveis o suficiente para que eu possa basear 
minhas decisões 

      

4. A avaliação é um fator positivo para melhorar o clima na sala de aula       

5. A avaliação prejudica o ensino       

6. As informações da avaliação são coletadas e usadas durante o ensino       

7. A avaliação permite que estudantes diferentes recebam instruções diferentes       

8. Os professores avaliam exageradamente       

9.  A avaliação faz com que os alunos deem o seu melhor       

10. A avaliação mostra como os alunos pensam       

11. A avaliação é injusta com os alunos       

12. A avaliação dá um retorno para os alunos sobre suas necessidades de 

aprendizagem 
      

13. A avaliação é objetiva       

14. Os resultados das avaliações são consistentes       
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Concepções de avaliação Discordo 

fortemente 

Discordo 

na maior 

parte 

Concordo 

ligeiramente 

Concordo 

moderadamente 

Concordo 

na maior 

parte 

Concordo 

fortemente 

15. Avaliação é uma experiência envolvente e agradável para os alunos       

16. Avaliação força os professores a ensinar de uma maneira contrária às suas 
crenças 

      

17. A Avaliação mede a qualidade das escolas       

18. As informações da avaliação modificam o andamento do ensino dos alunos       

19. Avaliação é comparar o trabalho do estudante com base em critérios 
estabelecidos 

      

20. A avaliação determina se os alunos atingem padrões de qualidade       

21. A avaliação fornece feedback para os alunos sobre o seu desempenho       

22. A avaliação identifica os pontos fortes e fracos dos alunos       

23. Os professores ignoram as informações da avaliação mesmo quando eles as 
coletaram 

      

24. Os resultados das avaliações predizem o desempenho futuro dos estudantes       

25. Avaliação é dar uma nota ou conceito para o trabalho do aluno       

26. A avaliação estabelece o que os alunos aprenderam       

27. A avaliação separa os alunos em categorias       
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Concepções de avaliação Discordo 

fortemente 

Discordo 

na maior 

parte 

Concordo 

Ligeirament

e 

Concordo 

moderadamente 

Concordo 

na maior 

parte 

Concordo 

fortemente 

28. A avaliação averigua o progresso em comparação com os objetivos de 

aprendizagem 
      

29. Os professores deveriam levar em conta o erro e a imprecisão em todas as 

avaliações 
      

30. A avaliação é um indicador preciso da qualidade da escola       

31. Os resultados da avaliação são confiáveis       

32. A avaliação mede as habilidades de pensamento complexas dos alunos       

33. A avaliação modifica a maneira que os professores ensinam       

34. A avaliação mostra o quanto as escolas agregam ao aprendizado do aluno       

35. A avaliação está integrada com a prática de ensino       

36. A avaliação é um processo impreciso       

37. A avaliação é um bom modo de avaliar a escola       

38. A avaliação é apropriada e benéfica para os estudantes       

39. As respostas das avaliações mostram o que se passa na cabeça dos alunos       

40. A avaliação tem um impacto pequeno no ensino       

41. A avaliação influencia a maneira que os professores pensam       
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Concepções de avaliação Discordo 

fortemente 

Discordo 

na maior 

parte 

Concordo 

ligeiramente 

Concordo 

moderadamente 

Concordo 

na maior 

parte 

Concordo 

fortemente 

42. A avaliação fornece informação sobre como as escolas estão indo       

43. Os professores conduzem avaliações mas usam pouco seus resultados       

44. A avaliação mantém as escolas em um padrão esperado e satisfatório       

45. A avaliação ajuda os alunos a melhorar seu aprendizado       

46. A avaliação é sem valor       

47. A avaliação é completar checklists (uma lista que indica para o estudante quais 
elementos precisam estar presentes na avaliação) 

      

48. A avaliação é uma forma de determinar o quanto os alunos aprenderam do ensino       

49. Os resultados das avaliações deveriam ser tratados cautelosamente por causa de 
erros de medida 

      

50. Os resultados das avaliações são arquivados e ignorados       
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PARTE COMPLEMENTAR DO QUESTIONÁRIO 

 

Quando você pensa na AVALIAÇÃO DE SALA DE AULA, quais tipos de atividades avaliativas vem a sua mente?  

Instruções de resposta: marque um X nas opções que quiser. Você pode marcar quantas considerar necessário.   

 

 Observações cotidianas (não planejadas) 

 Perguntas e respostas orais 

 Observações planejadas (ex. gravações, roteiro de observação) 

 Trabalho escrito do aluno 

Auto avaliação do aluno ou dos colegas 

 Seminário 

 Portfólio  

 Prova com questões abertas 

 Prova com questões de múltipla escolha  

Trabalho em grupo 

 Prova com consulta 

 Prova em dupla 

 Algo mais ______________________________________________________________ (escreva com letra legível) (opcional) 

 Algo mais ______________________________________________________________ (escreva com letra legível) (opcional) 

 

Você tem algum comentário? (opcional)  

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Obrigado pela sua colaboração nessa pesquisa.  
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Comentários sobre os procedimentos empíricos (experimentais) 

 

 

Apresentamos a seguir comentários sobre a seguinte etapa de validação do instrumento: procedimentos empíricos (experimentais) - teste piloto. 

Na aplicação da versão piloto do questionário, os professores não relataram nenhum problema. Decidimos, para a versão final, acrescentar mais dois 

itens na parte de identificação dos sujeitos. Serão acrescidas as seguintes informações: cidade e estado. Acreditamos que essa modificação é necessária 

porque aplicaremos o questionário em diferentes localidades, inclusive de maneira on-line.  
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Anexo G – Versão final do Teachers’ Conceptions of Assessment – TCoA 

Versão do questionário sobre Avaliações Externas 

Leia atentamente as instruções a seguir:  

Esse questionário contém afirmações sobre experiências relativas à avaliação. Para respondê-lo, leve em consideração as suas experiências com as AVALIAÇÔES 

EXTERNAS (DE LARGA ESCALA). Pense sobre a melhor maneira na qual cada afirmação descreve o que a Avaliação Externa é para você. Para cada afirmação, 

você tem 6 opções de resposta: Discordo fortemente; Discordo na maior parte; Concordo ligeiramente; Concordo moderadamente; Concordo na maior parte; Concordo 

fortemente. Para cada item, escolha somente uma dessas opções. Marque com um X a resposta escolhida.  

Não existem respostas “certas” ou “erradas”. O que importa é a sua opinião. Nós queremos seu ponto de vista como professor. Algumas afirmações nesse questionário 

são parecidas com outras. Não se preocupe com isso. Simplesmente dê sua opinião sobre todas as afirmações. Responda calmamente sem se preocupar com o 

tempo. O questionário deve ser respondido individualmente. 

A identidade de qualquer pessoa ou instituição que participe da pesquisa não será revelada publicamente em nenhuma hipótese. Portanto, todos os dados 

coletados são confidenciais.    

 

Por favor preencha as informações a seguir: 

Nome: ____________________________________________________________________________________________________________ 

Sexo:  (   )  Masculino       (   )  Feminino       Idade:_______      

Cidade: __________________________________________________   Estado: _________________________________________________ 

E-mail ____________________________________________________________________________________________________________ 

Graduação  _______________________________________________________________________________________________________ 

Pós-graduação (   ) Não (   ) Sim Qual?__________________________________________________________________________________ 

Tempo de experiência como docente ___________________________________________________________________________________ 

Disciplina(s) que ministra aulas _______________________________________________________________________________________ 

Para qual série(s) você leciona? _______________________________________________________________________________________ 

Nome da instituição em que trabalha ___________________________________________________________________________________ 

Tipo de instituição  (   ) Pública   (   ) Privada 

Esse questionário tem 5 folhas. Confira se o seu tem 5 folhas e responda a todas.  

(Questionário traduzido e adaptado do original em inglês Teachers' Conceptions of Assessment (TCoA- III) (BROWN, 2004), com a autorização de Gavin T L Brown 

da Universidade de Auckland). 
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Concepções de avaliação Discordo 

fortemente 

Discordo 

na maior 

parte 

Concordo 

ligeiramente 

Concordo 

moderadamente 

Concordo 

na maior 

parte 

Concordo 

fortemente 

1. Professores prestam atenção às avaliações somente quando as consequências 

são maiores 
      

2. Avaliações selecionam alunos para o futuro educacional ou oportunidades de 

emprego 
      

3. Os resultados da avaliação são confiáveis o suficiente para que eu possa 

basear minhas decisões 
      

4. A avaliação é um fator positivo para melhorar o clima na sala de aula       

5. A avaliação prejudica o ensino       

6. As informações da avaliação são coletadas e usadas durante o ensino       

7. A avaliação permite que estudantes diferentes recebam instruções diferentes       

8.  A avaliação faz com que os alunos deem o seu melhor       

9. A avaliação mostra como os alunos pensam       

10. A avaliação é injusta com os alunos       

11. A avaliação dá um retorno para os alunos sobre suas necessidades de 

aprendizagem 
      

12. A avaliação é objetiva       

13. Os resultados das avaliações são consistentes       
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Concepções de avaliação Discordo 

fortemente 

Discordo 

na maior 

parte 

Concordo 

ligeiramente 

Concordo 

moderadamente 

Concordo 

na maior 

parte 

Concordo 

fortemente 

14. Avaliação é uma experiência envolvente e agradável para os alunos       

15. Avaliação força os professores a ensinar de uma maneira contrária às suas 

crenças 
      

16. A Avaliação mede a qualidade das escolas       

17. As informações da avaliação modificam o andamento do ensino dos alunos       

18. Avaliação é comparar o trabalho do estudante com base em critérios 

estabelecidos 
      

19. A avaliação determina se os alunos atingem padrões de qualidade       

20. A avaliação fornece feedback para os alunos sobre o seu desempenho       

21. A avaliação identifica os pontos fortes e fracos dos alunos       

22. Os resultados das avaliações predizem o desempenho futuro dos estudantes       

23. Avaliação é dar uma nota ou conceito para o trabalho do aluno       

24. A avaliação estabelece o que os alunos aprenderam       

25. A avaliação separa os alunos em categorias       
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Concepções de avaliação 
Discordo 

fortemente 

Discordo 

na maior 

parte 

Concordo 

ligeiramente 

Concordo 

moderadamente 

Concordo 

na maior 

parte 

Concordo 

fortemente 

26. A avaliação averigua o progresso em comparação com os objetivos de 

aprendizagem 
      

27. Os professores deveriam levar em conta o erro e a imprecisão em todas as 

avaliações 
      

28. A avaliação é um indicador preciso da qualidade da escola       

29. Os resultados da avaliação são confiáveis       

30. A avaliação mede as habilidades de pensamento complexas dos alunos       

31. A avaliação modifica a maneira que os professores ensinam       

32. A avaliação mostra o quanto as escolas agregam ao aprendizado do aluno       

33. A avaliação está integrada com a prática de ensino       

34. A avaliação é um processo impreciso       

35. A avaliação é um bom modo de avaliar a escola       

36. A avaliação é apropriada e benéfica para os estudantes       

37. As respostas das avaliações mostram o que se passa na cabeça dos alunos       

38. A avaliação tem um impacto pequeno no ensino       

39. A avaliação influencia a maneira que os professores pensam       
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Concepções de avaliação 
Discordo 

fortemente 

Discordo 

na maior 

parte 

Concordo 

ligeiramente 

Concordo 

moderadamente 

Concordo 

na maior 

parte 

Concordo 

fortemente 

40. A avaliação fornece informação sobre como as escolas estão indo       

41. A avaliação mantém as escolas em um padrão esperado e satisfatório       

42. A avaliação ajuda os alunos a melhorar seu aprendizado       

43. A avaliação é sem valor       

44. A avaliação é uma forma de determinar o quanto os alunos aprenderam do ensino       

45. Os resultados das avaliações deveriam ser tratados cautelosamente por causa de 

erros de medida 
      

46. Os resultados das avaliações são arquivados e ignorados       

 

 

Você tem algum comentário? (Opcional) 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Obrigado pela sua colaboração nessa pesquisa.  
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Anexo H – Versão final do Teachers’ Conceptions of Assessment – TCoA 
Versão do questionário sobre Avaliações de Sala de Aula 

Leia atentamente as instruções a seguir:  

Esse questionário contém afirmações sobre experiências relativas à avaliação. Para respondê-lo, leve em consideração as suas experiências com as AVALIAÇÕES 

DE SALA DE AULA. Pense sobre a melhor maneira na qual cada afirmação descreve o que a Avaliação de Sala de Aula é para você. Para cada afirmação, você 

tem 6 opções de resposta: Discordo fortemente; Discordo na maior parte; Concordo ligeiramente; Concordo moderadamente; Concordo na maior parte; Concordo 

fortemente. Para cada item, escolha somente uma dessas opções. Marque com um X a resposta escolhida.  

Não existem respostas “certas” ou “erradas”. O que importa é a sua opinião. Nós queremos seu ponto de vista como professor. Algumas afirmações nesse questionário 

são parecidas com outras. Não se preocupe com isso. Simplesmente dê sua opinião sobre todas as afirmações. Responda calmamente sem se preocupar com o 

tempo. O questionário deve ser respondido individualmente. 

A identidade de qualquer pessoa ou instituição que participe da pesquisa não será revelada publicamente em nenhuma hipótese. Portanto, todos os dados 

coletados são confidenciais.    

 

Por favor preencha as informações a seguir: 

Nome: ____________________________________________________________________________________________________________ 

Sexo:  (   )  Masculino       (   )  Feminino       Idade:_______      

Cidade: _______________________________________________________________ Estado: _____________________________________ 

E-mail ____________________________________________________________________________________________________________ 

Graduação  _______________________________________________________________________________________________________ 

Pós-graduação (   ) Não (   ) Sim Qual?__________________________________________________________________________________ 

Tempo de experiência como docente ___________________________________________________________________________________ 

Disciplina(s) que ministra aulas _______________________________________________________________________________________ 

Para qual série(s) você leciona? _______________________________________________________________________________________ 

Nome da instituição em que trabalha ___________________________________________________________________________________ 

Tipo de instituição  (   ) Pública   (   ) Privada 

Esse questionário tem 6 folhas. Confira se o seu tem 6 folhas e responda a todas. Na página 6 existe uma parte complementar para ser respondida. 

(Questionário traduzido e adaptado do original em inglês Teachers' Conceptions of Assessment (TCoA- III) (BROWN,2004), com a autorização de Gavin T L Brown 

da Universidade de Auckland). 
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Concepções de avaliação Discordo 

fortemente 

Discordo 

na maior 

parte 

Concordo 

ligeiramente 

Concordo 

moderadamente 

Concordo 

na maior 

parte 

Concordo 

fortemente 

1. Professores prestam atenção às avaliações somente quando as consequências 
são maiores 

      

2. Avaliações selecionam alunos para o futuro educacional ou oportunidades de 
emprego 

      

3. Os resultados da avaliação são confiáveis o suficiente para que eu possa basear 
minhas decisões 

      

4. A avaliação é um fator positivo para melhorar o clima na sala de aula       

5. A avaliação prejudica o ensino       

6. As informações da avaliação são coletadas e usadas durante o ensino       

7. A avaliação permite que estudantes diferentes recebam instruções diferentes       

8. Os professores avaliam exageradamente       

9.  A avaliação faz com que os alunos deem o seu melhor       

10. A avaliação mostra como os alunos pensam       

11. A avaliação é injusta com os alunos       

12. A avaliação dá um retorno para os alunos sobre suas necessidades de 

aprendizagem 
      

13. A avaliação é objetiva       

14. Os resultados das avaliações são consistentes       
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Concepções de avaliação Discordo 

fortemente 

Discordo 

na maior 

parte 

Concordo 

ligeiramente 

Concordo 

moderadamente 

Concordo 

na maior 

parte 

Concordo 

fortemente 

15. Avaliação é uma experiência envolvente e agradável para os alunos       

16. Avaliação força os professores a ensinar de uma maneira contrária às suas 
crenças 

      

17. A Avaliação mede a qualidade das escolas       

18. As informações da avaliação modificam o andamento do ensino dos alunos       

19. Avaliação é comparar o trabalho do estudante com base em critérios 
estabelecidos 

      

20. A avaliação determina se os alunos atingem padrões de qualidade       

21. A avaliação fornece feedback para os alunos sobre o seu desempenho       

22. A avaliação identifica os pontos fortes e fracos dos alunos       

23. Os professores ignoram as informações da avaliação mesmo quando eles as 
coletaram 

      

24. Os resultados das avaliações predizem o desempenho futuro dos estudantes       

25. Avaliação é dar uma nota ou conceito para o trabalho do aluno       

26. A avaliação estabelece o que os alunos aprenderam       

27. A avaliação separa os alunos em categorias       
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Concepções de avaliação 
Discordo 

fortemente 

Discordo 

na maior 

parte 

Concordo 

ligeiramente 

Concordo 

moderadamente 

Concordo 

na maior 

parte 

Concordo 

fortemente 

28. A avaliação averigua o progresso em comparação com os objetivos de 

aprendizagem 
      

29. Os professores deveriam levar em conta o erro e a imprecisão em todas as 

avaliações 
      

30. A avaliação é um indicador preciso da qualidade da escola       

31. Os resultados da avaliação são confiáveis       

32. A avaliação mede as habilidades de pensamento complexas dos alunos       

33. A avaliação modifica a maneira que os professores ensinam       

34. A avaliação mostra o quanto as escolas agregam ao aprendizado do aluno       

35. A avaliação está integrada com a prática de ensino       

36. A avaliação é um processo impreciso       

37. A avaliação é um bom modo de avaliar a escola       

38. A avaliação é apropriada e benéfica para os estudantes       

39. As respostas das avaliações mostram o que se passa na cabeça dos alunos       

40. A avaliação tem um impacto pequeno no ensino       

41. A avaliação influencia a maneira que os professores pensam       
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Concepções de avaliação Discordo 

fortemente 

Discordo 

na maior 

parte 

Concordo 

ligeiramente 

Concordo 

moderadamente 

Concordo 

na maior 

parte 

Concordo 

fortemente 

42. A avaliação fornece informação sobre como as escolas estão indo       

43. Os professores conduzem avaliações mas usam pouco seus resultados       

44. A avaliação mantém as escolas em um padrão esperado e satisfatório       

45. A avaliação ajuda os alunos a melhorar seu aprendizado       

46. A avaliação é sem valor       

47. A avaliação é completar checklists (uma lista que indica para o estudante quais 
elementos precisam estar presentes na avaliação) 

      

48. A avaliação é uma forma de determinar o quanto os alunos aprenderam do ensino       

49. Os resultados das avaliações deveriam ser tratados cautelosamente por causa de 
erros de medida 

      

50. Os resultados das avaliações são arquivados e ignorados       
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PARTE COMPLEMENTAR DO QUESTIONÁRIO 

 

Quando você pensa na AVALIAÇÃO DE SALA DE AULA, quais tipos de atividades avaliativas vêm a sua mente?  

Instruções de resposta: marque um X nas opções que quiser. Você pode marcar quantas considerar necessário.   

 

 Observações cotidianas (não planejadas) 

 Perguntas e respostas orais 

 Observações planejadas (ex. gravações, roteiro de observação) 

 Trabalho escrito do aluno 

Auto avaliação do aluno ou dos colegas 

 Seminário 

 Portfólio  

 Prova com questões abertas 

 Prova com questões de múltipla escolha  

Trabalho em grupo 

 Prova com consulta 

 Prova em dupla 

 Algo mais ______________________________________________________________ (escreva com letra legível) (opcional) 

 Algo mais ______________________________________________________________ (escreva com letra legível) (opcional) 

 

Você tem algum comentário? (opcional)  

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Obrigado pela sua colaboração nessa pesquisa.  




