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Resumo

Esse trabalho pretende apresentar o conceito de avaliação formativa abordando-o de maneira histórica e
entendendo-a como um conjunto de procedimentos didáticos envolto em uma concepção de educação.
Com isso, este ensaio teórico faz uma interpretação crítica de Hadji (2001) e Hoffman (2001)
apresentando, um conceito que está centrado em explicar o que se passa em sala de aula e os processos
mediados pelos professores como atividades avaliativas, assim como introduz a necessidade de entender
desde o processo de formação do profissional até sua postura diante do processo educacional.
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Abstract

This paper intends to present the concept of formative assessment addressing it from a historical and
understanding it as a set of didactic procedures wrapped in a conception of education. Therefore, this
theoretical essay makes a critical interpretation of Hadji (2001) and Hoffman (2001) presenting a concept
that focuses on explaining what is happening in the classroom and the processes mediated by teachers as
evaluation activities, as well as introduces from the need to understand the process of professional training
to its posture of the educational process.
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Introdução

Para se entender e descrever o processo avaliativo e o trabalho pedagógico dentro da sala de aula deve-se
conhecer a estrutura a qual ela está submetida. Mas até que a sala de aula, a própria escola, tem sua
estrutura pré-definida (em maioria dos casos) e precisa de um processo longo de estudos e avaliações
para que seja realizadas atividades de avalição dos reais interessados, os alunos. Sob várias perspectivas,
insere-se critérios avaliativos para questionar e até mesmo classificar as atividades normalmente
realizadas no processo de educação e as novas, que vem com o intuito de escrever na história uma
mudança na educação, uma reformulação do processo educativo. A avaliação formativa está inserida no
processo de educação ao passo que busca não formatizar este, mas qualificá-lo e colocar-se sempre a
serviço da aprendizagem.

Compreendendo a avaliação formativa

Segundo Hoffman (2001, p. 20) a avaliação formativa é um conceito elaborado pelo teórico
norte-americano Michael Scriven (1967) e assume concepções diferentes de acordo com a época e o
tempo em que se encontra na história. A formação nos anos 60 e 70 assume um caráter diretivo e que
objetiva os resultados comportamentais e com pouca interação recebendo influências das teorias
comportamentalista e linear da aprendizagem. Apenas nos últimos 30 anos as abordagens de formação
ganharam um sentido mais cognitivista. Desse modo, se tem a abordagem formativa que antecede as
teorias cognitivas e o atual conceito que se constrói de uma maneira mais humanista e com uma leitura
mais superficial. Scriven (1967) citado por Hoffman (2001, p. 20), elaborou métodos de testes parciais
para serem aplicados durante o processo de ensino, entendendo que se deve avaliar todo o processo de
aprendizagem, porém apenas instrumentos avaliativos não bastam para uma avaliação formativa do modo
que entendemos hoje, que tem a tomada de decisão baseada nas necessidades do aluno; é ir além da
visão superficial que os testes nos propõem, necessitando assim que haja uma mudança não apenas nos
instrumentos, mas na postura do avaliador, já que se entende que a avaliação não se encontra em vazio
conceitual. Hadji (2001, p. 15) afirma, acerca da intencionalidade sobre a avaliação formativa, que

É a intenção dominante do avaliador que torna a avaliação formativa. Isso fica
muito claro quando considera-se a maneira como se descreve, classicamente,
uma avaliação formativa. Percebe-se então, que se trata de um modelo ideal,
indicando o que deveria ser feito para tornar a avaliação verdadeiramente útil em
situação pedagógica (HADJI, 2001, p. 15).

A avaliação formativa como um acompanhamento da aprendizagem do aluno deve ser feita antes da
avaliação sumativa, dada pela escola baseando-se na avaliação formativa e ocasionando uma decisão que
dará uma colocação ao aluno na classe do nível correspondente, decisão tomada pelo conselho de classe
ou de turma. Sendo assim, a avaliação formativa ocorre no âmbito da sala de aula e é de caráter
diagnóstico, enquanto a sumativa precisa classificar para colocar o aluno em uma classe correspondente.
Conceituando avaliação, temos que a avaliação diagnóstica pretende averiguar a posição do aluno em face
de novas aprendizagens que lhe vão ser propostas e a aprendizagens anteriores que servem de base
àquelas, no sentido de deixar claras as dificuldades futuras e, em certos casos, de resolver situações
presentes; a avaliação formativa pretende determinar a posição do aluno ao longo de uma unidade de
ensino, no sentido de identificar dificuldades e de lhes dar solução; já a avaliação sumativa pretende dar
um parecer referente ao processo progressivo realizado pelo aluno no final de uma unidade de
aprendizagem, no sentido de aferir resultados já recolhidos por avaliações de tipo formativo e obter
indicadores que permitam aperfeiçoar o processo de ensino. De acordo com Luckesi (2006), entende-se
que

Proceder um ensino por “competências” não tem nada de paradoxal com o fato
necessário de registrarmos a qualidade com a qual o estudante concluiu a
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aprendizagem dessa competência. Assim sendo, “competência” tem a ver com
critério de ensino e aprendizagem, “notas” e “conceitos” têm a ver com registros
de resultados¹

A avaliação sumativa não é fragmentada e legitima-se numa visão do conjunto, ou num balanço final
acerca das atividades e do aprendizado do aluno, quando antes estas haviam sido feitas de forma
parcelada. Para Hadji (2001, p.20), “a avaliação torna-se formativa na medida em que se inscreve em um
projeto educativo específico, o de favorecer o desenvolvimento daquele que aprende, deixando de lado
qualquer outra preocupação”.

_____________________

¹ Disponível em Acesso em 10 agosto 2013.

Ao conceito de avaliação, entendida como um conjunto de procedimentos didáticos que se apresenta em
diversos espaços escolares, não devemos denominar testes, provas ou exercícios assim como boletins,
fichas escolares, relatórios, que são instrumentos do processo pedagógico de avaliação tradicional. O
método avaliativo possui dois elementos básicos importantes, educador/avaliador e educando/avaliado,
em que se busca observar o aprendiz, analisar e compreender suas estratégias de aprendizagem a fim de
tomar decisões pedagógicas favoráveis à continuidade do processo de ensino.

A avaliação tem como função, também, a criação de espaços avaliativos que promovam tanto a evolução
individual quanto a coletiva, e para melhoria da aprendizagem deve-se observar a heterogeneidade do
espaço, onde diferentes saberes dos alunos debatem e cooperam entre si. Os elementos da ação educativa
devem estar numa proposta pedagógica ligada sempre ao ensino e voltada para resultados significativos
acerca dos saberes e das práticas educativas. Como característica geral da avaliação formativa, Hadji
(2001, p. 20) informa os dois principais atores do processo, assim

O professor, que será informado dos efeitos reais de seu trabalho pedagógico,
poderá regular sua ação a partir disso. O aluno, que não somente saberá onde
anda, mas poderá tomar consciência das dificuldades que encontra e tornar-se-á
capaz, na melhor das hipóteses, de reconhecer e corrigir ele próprio seus erros
(HADJI, 2001, p. 20).

Uma concepção formativa e mediadora tem como pressuposto básico a continuidade do processo de
aprendizagem, a qual não pode ser encarado como um procedimento classificatório mas sim uma
intervenção pedagógica que envolva professor e aluno no comprometimento com o progresso e evolução
de ambos em termos de aprendizagem. Assim, um processo mediador se faz necessário ao passo que sem
a intervenção de alguém que possua conhecimento e preparação para tal, é muitas vezes improvável que
o alunado adquira os conhecimentos para o seu desenvolvimento. Para Hadji (2001, p. 21), a ação de
coleta de dados e a ação remediadora, devem ser feitas de forma contínua, a qual

As correções a serem feitas com o objetivo de melhorar o desempenho do aluno,
e que concernem portanto à ação de ensino do professor quanto à atividade de
aprendizagem do aluno, são escolhidas em função da análise da situação, tornada
possível pela avaliação formativa (HADJI, 2001, p. 21).

A concepção pedagógica formativa além de usar instrumentos próprios, necessita que o professor tenha
muita atenção para com o desenvolvimento do aluno não poupando tempo nem esforços para tornar-se
ciente da fase de aprendizagem que o ele se encontra e assumindo uma postura mediadora. A
interferência mediadora busca fundamentos nas teorias de Piaget e Vygotsky que sugerem que o professor
crie situações de aprendizagem fazendo com que o aluno construa uma ideia sobre o assunto, fazendo
representações do conhecimento que lhe é apresentado ao invés de aplicar uma simples instrução que
objetiva apenas a repetição de ideias, alertando para a criação de melhores oportunidades de

Pág.3/6



desenvolvimento, tanto intelectual quanto moral.

Segundo Hoffman (2001, p. 21), Piaget (1977) elabora os conceitos de assimilação, acomodação e
adaptação que nos permite um entendimento sobre o processo de aprendizagem e a postura ativa que o
aluno deve assumir, reforçando o papel mediador do professor, que vai ser responsável pela motivação do
aluno e estabelecer o contato do mesmo com o conhecimento. De acordo com Hoffman (2001, p. 22),
Vygotsky (1991a, 1991b, 1993, 1995) demarca bem a necessidade de um professor mediador quando
apresenta a sua teoria da ZDP (Zona de Desenvolvimento Proximal), onde se encontra o conhecimento
que o sujeito ainda não tem domínio, porém com o auxílio indispensável de um mediador ele vai levar
esse conhecimento dessa zona para a Zona de Desenvolvimento Real, reforçando a ideia de que o
professor/avaliador deve ser visto como diagnóstico e ponto de partida e não como etapa final.

O papel mediador do professor

Para Hoffmann (2001, p. 24) o fundamental para o avaliador/mediador é buscar aproximação e
entendimento dos seus educandos por meio de processos interativos e dialógicos, logo essas
considerações teóricas existem em três princípios básicos essências:

• O princípio dialógico/interpretativo da avaliação: sua intenção é a construção conjunta de
conhecimentos por meio da convergência de significados;

• O princípio da reflexão prospectiva: faz uma leitura positiva das manifestações do aprendizado dos
alunos que intenciona os desafios seguintes;

• O princípio da reflexão na ação: o professor no fazer pedagógico reflete sobre o aprender dos
alunos ajustando constantemente sua intervenção pedagógica.

É importante perceber a relação entre professor/aluno e aluno/aluno uma vez que a aprendizagem não se
dá unilateralmente, mas sofre estímulos de todo o ambiente e isso implica em condições climáticas,
afetivas e cognitivas que o aluno sofre e estabelece com o meio. Hoffman (2001, p. 25) divide a avaliação
em três fases, em que o diálogo busca avaliar pelo produto de múltiplos sentidos, ou seja, em muitas
formas de avaliação, fazendo da resposta do aluno um ponto de partida para novas indagações e em
consequência, novas aprendizagens; a reflexão, que deve assumir uma postura positiva da avaliação no
sentido de ver o que o aluno aprendeu e o que ele pode aprender, busca planejar sempre o próximo passo
da aprendizagem; e por último, a reflexão na ação, onde o professor vai mantendo o foco na própria
dinâmica da aprendizagem, mantendo uma visão crítica do processo em andamento. A avaliação julga o
aluno de acordo com um parâmetro pré-definido, que por sua vez está ligado a concepção ideológica do
professor, do currículo e da escola que devem se preocupar com a aprendizagem significativa e com a
continuidade da aprendizagem, assumindo uma postura positiva dos diagnósticos que resultem em uma
tomada de decisão, que seja a continuidade do processo de aprendizagem e não seu fim.

O grande dilema dessa forma de avaliação é a dificuldade de lidar com fatores subjetivos que esbarram na
construção desses critérios de aprendizagem e da forma com que eles vão ser colhidos, assim o professor
deve então buscar inúmeros métodos e instrumentos para chegar a um resultado, assumindo uma postura
que leva em consideração a relação entre aluno/professor, aluno/aluno, além de olhar para o aluno como
um sujeito histórico imerso em sua cultura.

Para que a prática educativa seja eficaz é preciso que se tenha um tempo de reflexão da prática para o
planejamento de estratégias e a observação do ambiente de sala de aula e das dificuldades existentes em
um constante diagnóstico, que servirá como pré-requisito para a posterior tomada de decisão. A prática do
professor mediador deve girar em torno da leitura de possibilidades cognitivas do aprendiz, evitando
sempre uma postura negativa e se prendendo ao que o aluno não aprendeu ou não alcançou, ou ainda
qual objetivo ele ainda não conseguiu cumprir, e sim, partilhando sempre das três etapas da avaliação que
são diagnosticar, qualificar e tomar decisão, objetivando o próximo passo a ser tomado na aprendizagem.
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A postura mediadora do professor/avaliador vai ser imprescindível para evitar os males causados pelo
autoritarismo e promover uma boa relação entre os componentes das relações na classe, professor/aluno
e aluno/professor (entendidos como atores do processo de aprendizado e das relações pedagógicas),
permitindo um desenvolvimento da criticidade do aluno e diminuindo o clima de disputas, competição e
cobranças entre os mesmos, mantendo um clima de diálogo e companheirismo, onde a dinâmica de
avaliação é entendida como um ciclo movido pelo interesse de aprendizagem e suas necessidades. A
avaliação formativa deve ser construída assim, a serviço da aprendizagem, ou seja, a avaliação bem como
seus instrumentos, devem se voltar ao auxílio da prática educativa com fins voltados à serviço da
aprendizagem do aluno, assim regulando-a. É preciso questionar a avaliação conservadora mediante sua
abordagem, criticando o excesso de objetividade quantitativa, recusando-se a prática de julgamento sem
acompanhamento, defendendo a avaliação formativa que aposta num futuro aprendizado, tornando-se
assim uma construção diária.

Resultados e análises

Analisando exemplos acerca da avaliação e de como a prática pedagógica está inserida em determinados
contextos escolares, passamos a observar a pedagogia do teatro, que tem sua prática intensa no Brasil a
partir da década de 1980, com a abordagem instrumental da prática teatral usando a arte como
ferramenta de aprendizagem. A abordagem instrumental procura utilizar elementos da prática teatral para
desenvolver aspectos a serem desenvolvidos por outras disciplinas na educação. O teatro na escola, nesta
perspectiva, valoriza a "livre expressão", um conceito fundamental, motivando os alunos a se expressarem
livremente a partir do que se consideram as necessidades vitais do ser humano: criar, se expressar, se
comunicar, viver em grupo, ter sucesso, agir-descobrir e se organizar.

Como defesa deste procedimento, podemos citar uma pesquisa realizada para a disciplina de Projetos
Integradores I, solicitada pela Professora Doutora Deise Juliana Francisco aos alunos do primeiro período
do curso de licenciatura em Pedagogia do Centro de Educação, da Universidade Federal de Alagoas (UFAL),
onde observamos a inserção implícita da Pedagogia Teatral como forma de avaliação ministrada na escola
de ensino fundamental Zumbi dos Palmares, localizada no bairro Rosane Collor de Mello, no município de
Maceió, estado de Alagoas, que através dos estudos afrodescendentes os alunos resgatavam as origens do
povo negro e indígena nas ações culturais realizadas por meio de instrumentos teatrais como a dança,
encenações e músicas, coordenadas por um professor observador/mediador que interagiu com os
conhecimentos já adquiridos pela formação profissional e novos, ao passo que se adequou as necessidades
de uma nova pedagogia para realização de uma atividade que inclui todos os aspectos e os atores da sala
de aula.

Possuindo um caráter de ação inclusiva, essa atividade pedagógica levou os alunos a desmistificarem
prévios conceitos inseridos no processo de educação de que apenas testes são válidos para avaliar o
processo de aprendizado, obtendo a melhoria na relação professor-aluno, aluno-aluno e
aluno-conhecimento.

Existem fatores comportamentais que impedem o aluno de assimilar o que é ensinado em sala de aula,
inibição e dispersão são problemas que se sobressaem, e notadamente prejudicam o relacionamento
professor-aluno. Pensando nisso, acredita-se que a inserção didática do teatro, como recurso facilitador
estratégico da aprendizagem, seja uma ferramenta de grande relevância, muito embora alguns linguistas
discordem dessa hipótese.

Na multidimensionalidade das avaliações, esta foi a forma utilizada pela docente, Professora Doutora Deise
Juliana Francisco, como critério de avaliação dos seus alunos que fizeram uso de recursos audiovisuais
(entrevistas, vídeos demonstrativos, gravações de áudio e imagens) para exposição do resultado numa
dimensão espacial sem as características de uma sala de aula, com carteiras enfileiradas e voltadas para o
professor e a paredes contendo apenas lousa branca (ou quadro de giz, em alguns casos).
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Considerações finais

A partir disso, entendemos que a avaliação é um processo de leitura da realidade, onde esta é vista como
a forma que o avaliador analisa o objeto. Avaliação, como toda leitura, é orientada. Não há uma forma de
avaliar objetiva, pois em sua essência a avaliação não pode ser objetiva. Assim, não se tem um modelo a
ser seguido para tornar-se avaliação formativa, tampouco científica, ao passo que sua teoria vai além de
explicar e caracterizar as práticas e os modos de ação, pois não se trata de uma regra técnica diretamente
aplicável. Refere-se a um modelo, algo que possa regular e aprimorar o desenvolvimento do ensino e da
aprendizagem, indicando o objeto de estudo e suas ações e não um caminho a trilhar para chegar a
soluções ou resoluções de problemas acerca das atividades escolares.
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