
A avaliação por pares e a autoavaliação são modos interessantes de promoção do processo re� exivo dos estudantes. 
A avaliação por pares consiste na correção ou na veri� cação da atividade, da prova ou do exercício por um outro colega da 
turma; já a autoavaliação permite que o estudante avalie o seu próprio desempenho por meio de critérios e parâmetros 
previamente estabelecidos pelo professor. 

Trata-se, especi� camente, de colocar o estudante na condição de avaliador ou de um veri� cador do resultado de 
aprendizagem do outro ou de si mesmo, de forma que possibilite a percepção da construção do aprendizado. Nesse 
sentido, ocorre um afastamento da posição de estudante comumente vivenciada para assumir uma postura de um par 
da ação, por meio de uma prática que valida e autentica o conhecimento de forma colaborativa.

Sequência Didática de Aplicação
• O professor seleciona um conteúdo e aplica alguma atividade, prova ou exercício relevante.

• Na sequência, entrega as atividades para um colega da sala de forma aleatória, o qual inicia imediatamente a correção.

• O professor pode permitir que o colega insira comentários durante o processo de correção.

• Ao término, cada estudante recebe novamente a própria atividade e verifica os pontos colocados pelo colega, 
podendo atribuir uma nota, caso o professor considere relevante.

• Essa estratégia se torna mais rica quando há a possibilidade de o estudante que realizou a avaliação conversar 
com o corretor e, juntos, debater as respostas com base no conteúdo abordado pelo professor, inclusive com 
possibilidade de consulta aos materiais indicados e negociação da nota atribuída, caso haja a possibilidade.

• Para aplicação da autoavaliação, é preciso que o professor aplique a atividade, a prova ou o exercício e defina os 
pontos que se quer destacar no momento em que o estudante se autoavalia, considerando critérios conceituais ou 
atitudinais. Para dar certo, o professor precisa deixar bem claro os pontos que devem ser considerados no processo.

Contexto de Aplicação no Modelo Presencial ou On-line
A avaliação por pares e a autoavaliação são estratégias fáceis de operacionalizar, tanto no modelo presencial quanto 

no on-line, desde que utilizados os recursos especí� cos e adaptados em cada modelo. No modelo on-line, o desa� o será 
receber a atividade, redistribuir e, novamente, proporcionar a devolutiva para o estudante.

Recursos e Ferramentas que podem ser utilizados
Além de recursos comumente utilizados no ambiente educativo, webconferência, fóruns de discussão, envio de exer-

cício também podem ser alternativas para aplicabilidade. 

Como Avaliar o Resultado: 
O professor pode veri� car o desempenho com base na própria correção, desde que respeitados objetivos de apren-

dizagem e critérios estabelecidos previamente.

Dicas de Sucesso!
A dica mais importante é deixar muito claros objetivos, critérios e parâmetros antes de iniciar a atividade.

Outro ponto importante é iniciar essa prática com uma conversa sobre ética e o modo de fornecer e receber o feedback 
como parte do processo de crescimento.

Para aplicação da autoavaliação, a produção do portfólio de atividades é uma alternativa muito relevante, sendo, 
inclusive, permitido o e-portfolio (portfólios digitais).

Destaca-se que essa abordagem também tem sido adaptada e comumente utilizada no meio acadêmico para reali-
zação de revisão de artigos, pesquisas e outras produções de cunho cientí� co, visto que a identidade dos autores e dos 
revisores é conhecida por ambos. É uma prática interessante e conhecida como peer review.
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