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RESUMO 

 

Este trabalho visa abordar um novo panorama para avaliação no ensino superior, 

trazendo como alternativa a avaliação formativa capaz de desprender os atores 

envolvidos no processo de ensino e aprendizagem de paradigmas que marcam o 

processo avaliativo. Aborda alguns aspectos da avaliação formativa que indicam uma 

visão integral da aprendizagem desde o início do processo. A avaliação é um processo 

complexo e as finalidades pedagógicas e educativas devem ter peso maior na decisão 

de qual a melhor forma de avaliar. Pretende-se apontar o quanto à forma tradicional de 

avaliar é prejudicial devido ao seu caráter classificatório e excludente. As dificuldades 

apresentadas pelos educandos não são retomadas e trabalhadas buscando saná-las, 

passa-se para o próximo tópico sem considerar os erros apresentados como vestígios e 

informações importantes para concretizar a aprendizagem. O professor acaba por não 

se atentar as dificuldades apresentadas pelos alunos no processo de ensino 

aprendizagem, o que caracteriza uma avaliação quantitativa e classificatória que não se 

alinha com os avanços das metodologias educacionais, por isso a necessidade de 

apresentar uma nova alternativa.  

 

Palavras-chave: Avaliação. Formativa. Educação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This work aims to approach a new panorama for assessment in higher education. It 

brings as an alternative the formative assessment, a way capable of detaching those 

involved in the process of teaching and learning paradigms that mark the evaluation 

process. It addresses some aspects of formative assessment that have an integral view 

of learning from the beginning of the process. An assessment is a complex process and 

the pedagogical and educational purposes must have greater weight. The focus of this 

work is on the formative assessment approach that aims at the integral development of 

teaching, seeking to identify its difficulties and knowledge to improve teaching 

techniques. It is intended to indicate how the traditional form of assessment is 

detrimental due to its classification and exclusionary character. The difficulties presented 

by the learners are not taken up and worked on in order to solve them, we move on to 

the next topic without considering the errors as trace elements and important information 

to materialize the learning. The teacher turns out not to be attentive as difficulties 

presented by the students in the process of teaching learning, which characterizes a 

quantitative and classificatory assessment that is not related to the advances of 

educational methodologies, therefore the need to present a new alternative. 

 

Key words: Assessment. Formative. Education. 
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INTRODUÇÃO  

 

Refletir sobre a processo avaliativo é passo imprescindível para auxiliar para 

que ela ocorra de forma coerente. Aqui, discute-se a avaliação de aprendizagem, com 

foco no Ensino Superior, observando suas funções e real objetivo em todas as etapas 

do processo de ensino e aprendizagem.  

Sobre a avaliação no ensino superior, Godoy (2003) evidencia que a sala de 

aula da graduação é pouco utilizada como objeto de estudo, o que prejudica a reflexão 

sobre a qualidade de ensino nesse nível de educação; portanto, torna-se relevante 

abordar tal tema e buscar detalhar possíveis caminhos para que o real objetivo no 

processo de ensino e aprendizagem seja atingido. 

A avaliação, tal qual tem sido vivenciada na grande parte das instituições e 

ambientes de ensino, assume papel excludente e acaba por determinar o poder pré-

estabelecido socialmente.  

 

A avaliação é uma tarefa didática necessária e permanente do trabalho 
docente, que deve acompanhar passo a passo o processo de ensino e 
aprendizagem. Através dela os resultados que vão sendo obtidos no decorrer 
do trabalho conjunto do professor e dos alunos são comparados com os 
objetivos propostos a fim de constatar progressos, dificuldades, e reorientar o 
trabalho para as correções necessárias (LIBANEO, 1994, p.195). 

 

A forma de avaliar tradicional, marcada pelo rito das notas, que aterroriza e 

classifica muitos de nossos alunos, precisa ser repensada. Quando os educandos 

apresentam dificuldades em compreender e essas dificuldades ficam explícitas em uma 

avaliação com um desempenho abaixo do esperado e esse conteúdo não é retomado 

pelos professores, uma vez que para muitos, a avaliação fecha o processo de ensino 

de determinados conteúdos, o que foi ensinado passa a ser visto como algo maçante e 

a avaliação perde sua função, assumindo um papel de classificar, selecionar e 

simplesmente registrar o desempenho dos alunos (seja pelo êxito ou não). 

O professor acaba por não se atentar as dificuldades apresentada pelos 

alunos no processo de ensino aprendizagem.  
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Desse modo, toma-se a avaliação como se apresenta atualmente, por um 

instrumento com abordagem quantitativa que enaltece os resultados em detrimento ao 

processo de aquisição de conhecimento.  

A avaliação tradicional limita à cobrança para aquilo que o aluno 

simplesmente memorizou e não interiorizou, e acaba por utilizar a nota como uma forma 

de controle. Atualmente, professores atribuem as notas e as levam em consideração, 

apenas para que se haja um controle formal, uma medida classificatória que não 

valoriza o processo educativo em sua totalidade. O que se leva em consideração é a 

sentença do professor com base em uma nota que foi atingida, muitas vezes, sobre 

pressão ou até mesmo com condições adversas. Não se pode mensurar o que 

realmente se aprendeu tomando por base uma avaliação que ignora todos os fatores 

que envolvem o processo de ensino aprendizagem.  

A avaliação deve ter como papel coletar informações para que haja a 

orientação das ações educativas de todos os atores do processo, contribuindo, assim, 

para a eficiência no processo de formação dos educandos.  

Nota-se que há dificuldade em aplicar novos métodos avaliativos tanto no 

que diz respeito aos professores, que precisam repensar sua metodologia, quanto por 

parte dos alunos e sociedade que já estão totalmente habituados com esse sistema e 

sentem necessidade de serem classificados e comparados.  

O processo educativo vem tomando novos rumos, buscando novos 

caminhos, portanto, é fundamental que o processo avaliativo seja redesenhado, 

devemos motivar os educandos a cultivar pensamento reflexivo e crítico e tais ações 

estão intimamente ligadas às experiências de aprendizagem por meio das quais 

passarão os educandos e isso entremeia o processo avaliativo.  

Vale ressaltar que as formas de avaliação escolhidas na educação superior 

refletem situações mais amplas do que, simplesmente, uma escolha pedagógica, 

portanto, trata-se de um desafio complexo.  

Este trabalho, tendo como base teórica estudos conceituados sobre 

avaliação, busca apresentar situações que devem ser analisadas e investigações sobre 

as práticas avaliativas. 
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O trabalho organiza-se explorando algumas tendências avaliativas, 

analisando algumas propostas avaliativas e por fim considerações sobre a escolha dos 

instrumentos adequados para avaliar.  
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1 AVALIAÇÃO: TRAÇANDO ALGUMAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

O ato de avaliar se faz presente no cotidiano de todos nós há muitos anos e 

de diversas formas possíveis, não é somente no interior do ambiente escolar que tal ato 

se faz presente. O ser humano está habituado a passar por diferentes avaliações, 

comparações, julgamentos, reflexões formais e informais que orientam nossa postura 

diária com objetivos claros ou não, implícitos ou não, refletindo normas e valores sociais 

que controlam e manipulam o ser social conforme as convenções e conveniências 

preestabelecidas socialmente, pelo poder público e até mesmo pelos professores.  

O termo avaliar na concepção de Luckesi (2005, p. 92) “também tem sua 

origem no latim, provindo da composição a-valere, que quer dizer “dar valor a...”, no 

popular assume o significado de apreciar, examinar, coletar informações formulando 

juízo de valor. No ambiente acadêmico a avaliação é vista como instrumento com 

caráter classificatório, hierárquico, que estabelece um padrão no qual os que atingem 

as melhores notas assumem uma posição confortável e de destaque, enquanto os que 

não atingem as notas esperadas são classificados como fracassados, incapazes de 

aprender, e acabam se colocando à margem do sistema educacional. 

É importante que a avaliação assuma um novo papel e que seja delimitado 

um novo rumo para esse processo tão importante no processo de ensino e 

aprendizagem, que não haja uma visão limitada, mas sim, ampla, capaz de ir além das 

amarras tradicionais, pensar na avaliação como um instrumento de poder, não poder 

sobre o outro e sim poder de ir além. Na visão de Teixeira e Nunes (2008, p. 187): 

 

Avaliação: um instrumento de poder... Poder de mudar... Poder de renovar... 
poder de buscar novas alternativas... E acima de tudo, de acreditar no ser 
humano.  De acreditar no poder da flexibilidade humana que significa ser capaz 
de mudar, de criar, de permitir uma mudança de pensamento e 
consequentemente uma mudança de atitude.  

 

A avaliação deve, então, ser um instrumento por meio do qual se possa 

analisar o rendimento e a evolução dos educandos, observando os meandros da 

construção do conhecimento e utilizando seus resultados para reorganizar o processo 

de ensino aprendizagem.  
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É importante salientar que há diferença no ato de avaliar e examinar, 

enquanto o primeiro deve ser investigativo, processual, diagnóstico e dialógico o 

segundo é seletivo, pontual, excludente e classificatório.  

Luckesi (2005, p. 179) afirma que predomina “uma conduta que se tornou 

habitual em nosso dia a dia escolar – que é confundir os atos de examinar com os de 

avaliar a aprendizagem como se fossem equivalentes [...]”. Mesmo estabelecendo-se 

uma discussão acerca dos temas avaliar e examinar, a prática em sala de aula enfrenta 

resistência e problemas em assumir um novo rumo para o processo de avaliação, o que 

pode ser atribuído aos valores tradicionais enraizados, tanto na postura dos professores 

quanto na postura dos educandos e suas famílias. Percebe-se que predominantemente 

estamos examinando e acabamos por usar o termo “avaliar” de forma imprudente. Os 

educadores acabam sendo fiéis aos padrões aos quais foram submetidos e a mudança 

é algo distante da realidade atual.  

É preciso compreender que a avaliação tem um caráter construtivo que deve 

atentar-se ao processo como um todo, não se importando com o “produto”, mas sim 

com o que se decorre durante todo o processo.  

Nesse ponto, se faz necessário salientar dois importantes caminhos da 

avaliação: avaliação formativa e somativa.  

A avaliação formativa tem como propósito indicar aos envolvidos a evolução 

e os resultados do processo de aprendizagem, refletem uma somatória de informações 

que serviram como base para a construção do processo de aprendizagem. Trata o erro 

como degrau para o acerto e uma ferramenta para o planejamento de atividades que 

serviram de suporte para a aprendizagem efetiva. Já a avaliação somativa classifica os 

alunos no final do processo, conforme seu nível de aproveitamento, avalia com base 

nos resultados, desconsiderando todo o processo para que se atinja os mesmos, 

aferindo, assim, notas que classificarão em aprovados ou não e atenderão as 

expectativas da sociedade, em especial pais e até mesmo os próprios alunos  

Na concepção de Haydt (2000), a avaliação somativa tem como função 

classificar os alunos ao final da unidade, semestre ou ano letivo, segundo níveis de 

aproveitamento apresentados.  
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Medir significa determinar a quantidade, a extensão ou o grau de alguma coisa, 
tendo por base um sistema de unidades convencionais. Na nossa vida diária 
estamos constantemente usando unidades de medidas, unidades de tempo. O 
resultado de uma medida é expresso e números. Daí a sua objetividade e 
exatidão. A medida se refere sempre ao aspecto quantitativo do fenômeno a ser 
descrito (HAYDT, 2000, p. 9). 

 

A modalidade formativa, portanto, corresponde àquela que indica como os 

alunos estão se moldando, modificando rumo aos seus objetivos.  

 

Formativa tem como função informar o aluno e o professor sobre os resultados 
que estão sendo alcançados durante o desenvolvimento das atividades; 
melhorar o ensino e a aprendizagem; localizar, apontar, discriminar deficiências, 
insuficiências, no desenvolvimento do ensino e aprendizagem para eliminá-las; 
proporcionar feedback de ação (leitura, explicações, exercícios) (SANT’ANNA, 
2001, p. 34). 

  

Nas palavras de Teixeira e Nunes (2008, p. 117): 

 

Classificar produz exclusão e para ensinar é indispensável incluir. Contradição 
facilmente abrigada na ambivalência da avaliação, que promete medir para 
incluir em alguma categoria de classificação, produzindo uma opacidade que 
não deixa que se perceba que algumas categorias nas quais os alunos e 
alunas, professores e professoras são incluídos só produzem exclusão.  

 

Em respeito a esse fato, Cunha (1998, p. 32) destaca que: 

 

A questão da avaliação é a mais complexa e pode estar a revelar uma certa 
incompreensão dos objetivos da proposta (inovadora) por parte dos alunos e/ou 
uma certa indefinição quanto à forma e ao modo de avaliar numa proposta 
diferente por parte do professor. Ambos os sentimentos são próprios à 
construção do novo.  

  

As citações nos indicam a necessidade de uma avaliação que vise melhorar 

o processo ensino aprendizagem, que busque detectar dificuldades com o intuito de 

corrigi-las. As informações sobre o desenvolvimento do educando serão fornecidas ao 

professor afim de reconhecer as falhas e permitindo ajustes no decorrer do processo, 

sem classificar e excluir.  

Os professores atendem as expectativas e exigências legais das instituições, 

atribuindo notas, avaliação. Os alunos, por sua vez, estão mais preocupados serem 

promovidos nas disciplinas, obtendo as notas para promoção, do que com sua 
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formação profissional. Sendo assim, quando surgem práticas diferenciadas as mesmas 

acabam sendo rejeitadas pelos alunos, que estão acostumados com as avaliações 

tradicionais.  

Sabe-se que há uma gama de instrumentos que podem ser utilizados para 

avaliar os alunos no decorrer do processo, mas não são todos os profissionais que os 

utilizamos.  

Uma das novas tendências que vem sendo delimitada consiste em uma 

autoavaliação. O aluno, com auxílio do professor, irá delimitar e analisar como está 

acontecendo seu percurso e seu desenvolvimento. No contexto escolar com essa 

abordagem, avaliar não significará atribuir nota, uma vez que avaliar vai muito além 

disso, nesse contexto, todo o processo de aprendizagem será avaliado, todos os dias 

serão dias de avaliação.  

As instituições de ensino superior são convidadas a mostrar seus resultados 

e nesse ponto as avaliações são fundamentais e utilizadas como mecanismos de 

controle e prestação de contas.  

A avaliação educacional no ensino superior deve considerar uma variedade 

de atividades no contexto educativo e implica em responsabilidades em várias 

dimensões, especialmente na formação de bons profissionais.  

Nesse aspecto, a autoavaliação assume um papel diferenciado, uma vez que 

evolve a maturidade dos envolvidos e sua responsabilidade perante a sociedade e a 

função que se pretende assumir.  

Um outro exercício fundamental no processo de autoavaliação é a 

introspecção, processo raro nos dias atuais, poucos de nós têm a capacidade de 

realizar autocrítica, autoanálise, situações que exigem muito dos seus agentes. Ações 

que presumem ética e participação integral do observado e observador. O exercício de 

autoavaliação exige um pensamento extremamente ético e consciente que nos leva a 

indagações profundas sobre nossa atuação, sobre nossas fraquezas, lacunas e 

carências, é um constante trabalho de autoconhecimento e comparação entre nosso 

estado atual e a situação que se pretende alcançar.  

O grande desafio da avaliação está na constante busca por informações que 

nos permitiram coletar dados e o maior número de informações possíveis para a 
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construção do conhecimento. O que já se sabe e onde se pretende chegar, é a busca 

constante por caminhos que nos levem a aprendizagem efetiva.  

A avaliação ocorre de forma organizada, atendendo objetivos explícitos ou 

implícitos, portanto, não deve acontecer em momentos isolados, deve percorrer todo o 

caminho do processo de ensino aprendizagem. A esse respeito Caldeira (2000, p.122) 

menciona que: 

 

A avaliação escolar é um meio e não um fim em si mesma está delimitada por 
uma determinada teoria e por uma determinada prática pedagógica. Ela não 
ocorre num vazio conceitual, mas está dimensionada por um modelo teórico de 
sociedade, de homem, de educação e, consequentemente, de ensino e de 
aprendizagem, expresso na teoria e na prática pedagógica.  

 

A avaliação não existe isoladamente, ela está a serviço de projetos ou 

conceitos teóricos.  

 

1.1 Processo avaliativo e as tendências atuais 

 

Ao longo dos anos o processo de ensino e aprendizagem passou por 

grandes transformações, passando de uma educação tradicional, na qual o professor 

era o centro do processo, até chegar no modelo atual no qual o aluno também é peça 

fundamental para que a aprendizagem seja efetiva.  

Na educação tradicional o professor transmitia o conteúdo e a interação era, 

praticamente, nula. Não havia questionamentos por parte dos alunos que eram 

exclusivamente receptores de conteúdos e o professor dono da verdade.  

Esse cenário mudou, e hoje os alunos assumem uma postura questionadora, 

crítica e pensante. Com todas essas mudanças, deve-se, também, assumir uma nova 

postura no que diz respeito à avaliação.  

Anteriormente, as avaliações eram extremamente repressivas ou serviam 

para medir a capacidade dos alunos após a explicação de conteúdo. Nesse caso, o que 

importava era a nota que foi obtida, e não o que os alunos realmente aprenderam 

durante o processo. No que diz respeito à classificação por notas Luckesi (2005, p. 18) 

menciona que:  

 



11 

 

 

O sistema de ensino está interessado nos percentuais de 
aprovação/reprovação do total dos educandos; os pais estão desejosos de que 
seus filhos avancem nas séries de escolaridade; os professores se utilizam 
permanentemente dos procedimentos de avaliação como elementos 
motivadores dos estudantes, os estudantes estão sempre na expectativa de 
virem a ser aprovados ou reprovados e, por isso, servem-se dos mais variados 
expedientes. O nosso exercício pedagógico escolar é atravessado por uma 
pedagogia do exame que por uma pedagogia do ensino aprendizagem. 

 

Nota-se a necessidade de mudar as formas de avaliar, anteriormente as 

avaliações eram extremamente repressivas, embora hoje ainda haja traços dessa 

avaliação, já se pode observar a busca por novos rumos para avaliar.  

Profissionais que não estão dispostos a buscar novos rumos são incapazes 

de rever sua prática educativa. Quando se nota que grande parte dos alunos em uma 

sala de aula têm um desempenho abaixo do esperado, não se pode culpar unicamente 

os alunos, nesse ponto, se vê a importância de avaliar no sentido de não medir 

exclusivamente o desempenho do aluno, mas também dos professores e suas práticas.  

No entanto, há profissionais que compreendem a necessidade de adequação 

as mudanças na realidade dos nossos alunos e são capazes de adaptar as avaliações 

a esse novo cenário, além de utilizá-las afim de rever sua metodologia, tendo 

consciência que a avaliação reflete, também, suas ações no processo de 

aprendizagem.  

São esses profissionais, preocupados e empenhados em buscar novas 

formas de avaliar, que procuram novos recursos e estratégias que possibilitem uma 

reflexão de sua postura enquanto educador e que estejam voltados para atender as 

necessidades dos educandos, refletindo se real rendimento, não voltados para 

quantificação, mas sim para qualidade. Nesse sentido, Hoffmam (1998, p. 13) alega 

que: 

 

O que se pode dizer é que todo educador precisa dar-se conta de que é 
seriamente comprometido com o juízo de valor emitido sobre o educando. Seu 
olhar estreita-se perigosamente ao considerar o processo avaliativo como uma 
ação objetiva e imparcial, puramente conotativa sobre o fazer do aluno, como 
uma coleta de dados observáveis. Ao estabelecer o juízo de valor sobre o que 
observa, o professor interpreta o que vê a partir de suas experiências de vida, 
sentimentos e teorias. Na avaliação educacional há que se levar em conta a 
relação entre o avaliador e o avaliado. 

 



12 

 

 

A forma de avaliar vem sendo revisitada, uma vez que já se sabe que o 

professor não é um mero transmissor dos conteúdos e sim o responsável por mediar a 

relação entre aluno e conteúdo, assim sendo, a avaliação não deve ser instrumento de 

punição, mas uma ferramenta que auxiliará tanto professor quanto aluno a 

compreender como está se delimitando o processo de ensino aprendizagem.  

Atualmente, alguns teóricos tomaram esse tema como fonte de estudo afim 

de delimitar novas formas de avaliar, e mencionam que para que tais mudanças 

ocorram de forma efetiva os profissionais precisam estar atentos aos seus objetivos 

para que trace estratégias e tenha ferramentas capazes de desenvolver de forma 

integral as competências e habilidades esperadas em seus alunos. Sobre a importância 

e os objetivos da avaliação Moretto (2002, p. 26) destaca: 

 

O professor que ensina em busca do desenvolvimento das competências reage 
de outra forma. Em primeiro lugar, não faz segredo dos objetivos de suas 
questões, pois está convencido que ensina para que aluno aprenda e a 
avaliação nada mais é que um momento especial deste processo da 
aprendizagem. Para isso elabora situações que levem o aluno a manifestar 
suas competências, como o faz um profissional, isto é, dando oportunidades 
para consultas, ou mesmo fazendo provas em duplas, a fim de que a interação 
com o outro facilite a aprendizagem. Aos poucos, os alunos passam a perceber 
novos valores culturais, encarando as provas (escritas ou orais, individuais ou 
em grupos) como momentos privilegiados de estudo e não como acerto de 
contas. 

 

Desse modo, profissionais atualizados e comprometido com o real sentido de 

avaliar buscam novos caminhos para avaliar os alunos. Preocupados com seu 

desenvolvimento, não somente no momento em que ocorre a avaliação, mas sim, no 

decorrer de todo o processo de ensino aprendizagem, permitindo que os alunos sejam 

capazes de desenvolver suas habilidades e competências ao longo de todo o processo.  

  

1.2 Reflexos da avaliação no processo de ensino e aprendizagem 

 

Neste tópico, aborda-se a importância da avaliação no processo de ensino e 

aprendizagem. É importante salientar que não basta usar a avaliação como elemento 

classificatório, que expressa somente numericamente. A avaliação precisa ser baseada 

em valores que devem ser construídos no decorrer do processo educacional.  
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A avaliação não deve ser vista como o fim do processo, mesmo porque, o 

caminho para a aprendizagem não se pode ser finalizado, é uma constante construção. 

Os educandos estão frequentemente em busca de novos conhecimentos.  

É importante salientar, que deve-se pensar em uma avaliação contínua e 

construtivista, responsável por estabelecer e identificar as dificuldades de cada aluno, 

para que, com essas informações, se possa trabalhar em busca da qualificação dos 

educandos e não quantificação.  

A avaliação deve ser uma ferramenta capaz de refinar a aprendizagem do 

aluno. Podemos atribuir a esse tipo de avaliação a nomenclatura de avaliação 

formativa, que se volta para o desenvolvimento das aptidões dos educandos, dessa 

forma os alunos encontraram seus caminhos para desenvolver competências e 

habilidades que serão levadas para toda a vida.  

Os educadores têm considerado o ato de avaliar e educar em momentos 

diferenciados, agindo distintamente em cada uma dessas situações. É fundamental que 

haja reflexão acerca da concepção sobre avaliação para que possamos utilizá-la como 

recurso relevante no processo de ensino e aprendizagem.  

Sobre construção de conhecimento e avaliação temos as seguintes 

considerações: 

 

A avaliação é essencial à educação. Inerente e indissociável enquanto 
concebida como problematização, questionamento, reflexão sobre a ação. 
Educar é fazer ato de sujeito, é problematizar o mundo em que vivemos para 
superar as contradições, comprometendo-se com esse mundo para recriá-lo 
constantemente. (GADOTTI apud HOFFMANN, 1997, p. 17) 

 

A avaliação como auxiliar no processo de construção do conhecimento 

requer dos que os educadores enxerguem os alunos como indivíduo atuante no próprio 

processo de desenvolvimento, avaliando o processo integralmente, permitindo que os 

educandos tenham maior flexibilidade no processo, transformando-o em um sujeito 

ativo.  
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2 AVALIAÇÃO NO ENSINO SUPERIOR 

 

A avaliação no ensino superior deve levar alunos e professores a refletir 

acerca do processo de ensino aprendizagem. 

Observa-se que os professores avaliam como foram avaliados, aplicando 

provas que não tem seus objetivos claramente definidos e atribuindo notas que não 

refletem a efetiva aprendizagem.  

A formação pedagógica do professor deve englobar conhecimentos que 

ampliem sua visão sobre a real função da avaliação nas instituições de ensino superior. 

Sabe-se que a avaliação tem assumido um caráter punitivo, seletivo e em 

muitos casos repressor, enfatizando o conteúdo em detrimento ao real aprendizado, 

quando na verdade devemos conceber a avaliação como instrumento que busca 

superar o erro e valorizar a formação integral, desenvolvimento e crescimento dos 

educandos. 

As atuais práticas avaliativas não se colocam à disposição da reflexão e 

precisam ser repensadas. É importante que as ações avaliativas sejam coerentes entre 

o avaliado e o que foi ensinado e deixar claro suas consequências, levar o aluno a 

refletir, permitindo assim, que valorize a metodologia. Nas palavras de Luckesi (2005, p. 

169) “a prática escolar usualmente denominada de avaliação, pouco tem a ver com 

avaliação. Ela constitui-se muito mais de provas/exames do que de avaliação”.  

A escolha das práticas avaliativas, deve propor que o educador compreenda 

o aluno como sujeito ativo, criativo e participativo, capaz de decidir e agir. Deste modo, 

Hoffmann, afirma que “nessa dimensão, avaliar é dinamizar oportunidades de ação-

reflexão, num acompanhamento permanente do professor, que incitará o aluno a novas 

questões a partir de respostas formuladas” (HOFFMANN, 1995, p.20).  

Masetto (2003, p.14) aborda a mudança nas concepções de ensino 

aprendizagem e da função do professor: 

 

No âmbito do conhecimento, o ensino superior percebe a necessidade de se 
abrir para o diálogo com outras fontes de produção de conhecimento e de 
pesquisa, e os professores já se reconhecem como não mais os únicos 
detentores do saber a ser transmitido, mas como um dos parceiros a quem 
compete compartilhar seus conhecimentos com outros e mesmo aprender com 
outros, inclusive com os próprios alunos. É um novo mundo, uma nova atitude, 
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uma nova perspectiva na relação entre o professor e o aluno no ensino 
superior. 

 

Observa-se que, no ensino superior, o professor não se limita a ser um 

transmissor de conhecimento e sim responsável por mediar o processo de ensino 

aprendizagem, neste segmento educacional a relação entre docente e discente assume 

uma nova perspectiva. Neste ponto, encontra-se a necessidade de lançar mão de 

instrumentos avaliativos que sejam capazes de contribuir não só para aprendizagem, 

mas também para o ensino.  

Os instrumentos avaliativos são meios que facilitam o processo de ensino 

aprendizagem e devem ser selecionados de forma que possam atender as 

necessidades tanto do docente quanto dos educandos, nas palavras de Masetto (2003, 

p. 159), “como a avaliação é um processo em função da aprendizagem, deduz-se que 

os objetivos da aprendizagem são os que definirão as técnicas avaliativas”. 

Entende-se que não há somente um instrumento avaliativo, podendo aplicar 

diferentes instrumentos. Todos os instrumentos avaliativos devem ser utilizados de 

forma consciente, devendo atingir o objetivo de avaliar integralmente.  

 

2.1 Avaliação formativa: um novo caminho 

 

É necessário buscar uma renovação do campo da avaliação que supere o velho 
conceito e as práticas arraigadas de avaliação como constatação/ verificação 
de um certo nível de aprendizagem do aluno. É preciso conhecer as 
características dos processos, ultrapassando o estudo de tudo quanto se 
manifesta para se prolongar até a identificação das causas e consequências e 
não apenas dos resultados em si, tornando possível tomar medidas que 
possam contribuir para o aperfeiçoamento do ensino e consequentemente para 
a efetivação da aprendizagem. A construção de uma proposta de avaliação 
passa inevitavelmente por uma opção sobre ensinar e aprender, a qual 
expressa por sua vez uma opção por um modelo epistemológico-pedagógico. 
Essa opção, implica numa forma explícita de pensar o ensino e as bases da 
proposta pedagógica. Em última instância, a avaliação consiste na articulação 7 
da teoria à realidade, numa atividade de reflexão sobre o ensino, que tem como 
base o recolhimento de dados sobre as manifestações dessa mesma realidade, 
proporcionando informações básicas e necessárias a todos aqueles implicados 
no processo educativo. (CHAVES, 2004, p. 06) 

 

Pelo exposto acima e crescentes estudos sobre o tema, entende-se que é 

necessário repensar a prática avaliativa, trilhar um novo caminho, porém temos claro 



16 

 

 

qual seria o melhor caminho? A resposta, certamente, não nos será apresentada 

facilmente.  

Compreende-se avaliação como constituinte no processo ensino 

aprendizagem, porém, percebe-se que há educadores que encontram dificuldade em 

trabalhar com o erro e com um conceito não satisfatório, para que a avaliação seja 

adequada, deve haver um trabalho intencional do professor, afim de que desenvolva as 

diferentes habilidades de seus alunos.  

Durante anos de estudos voltados à educação, sabe-se que não é possível 

comprovar qual concepção educacional é a mais efetiva, porém entende-se que 

independente da proposta educativa da instituição de ensino, é importante que o foco 

esteja na relação entre aluno e professor e que se busque uma metodologia dialógica, 

que priorize explorar toda a capacidade do educando no sentido de valorizar suas 

experiências de mundo e auxiliá-lo na construção e evolução de competências que 

serão fundamentais para seu desenvolvimento pessoal e profissional. Os professores 

devem estar atentos ao seu papel de mediador, capazes de fazer com que os 

educandos se tornem agentes transformadores do mundo que nos cerca.  

Ao se estabelecer uma relação benéfica entre professor e aluno, o processo 

de ensino aprendizagem se torna agradável e acontece naturalmente.  Nesse ponto, é 

possível mencionar o sistema avaliativo, que em um processo educacional no qual seus 

atores estejam engajados, acaba passando sendo coadjuvante, deixando o caráter 

classificatório e tendo com foco medir o nível de aprendizagem. 

 

Esta deixou de estar centrada nas questões da objetividade e da subjetividade 
e começa a estar mais preocupada com as questões práticas relacionadas com 
a regulação e o aperfeiçoamento do processo de ensino aprendizagem. A 
avaliação passa a ter uma importante função pedagógica, de ajuda, de reflexão, 
de tomada de decisão. Não basta afirmarmos que um aluno tem certas 
dificuldades, é indispensável propormos meios, estratégias, atividades de apoio, 
para que esse aluno as ultrapasse. A pedagogia para a mestria (mastery 
learning), a pedagogia corretiva ou compensatória acentua a função 
pedagógica que começa a surgir na avaliação. A avaliação deixa de ser 
considerada numa perspectiva final e começa a ser encarada como uma 
avaliação formativa, processual, preocupando-se com as tomadas de decisão 
respeitantes ao processo de aprendizagem do aluno e ao processo de ensino 
do professor. Verifica-se, assim, um certo rejuvenescimento na avaliação, uma 
vez que esta retoma, em parte, a sua credibilidade, passando a ser considerada 
uma das vertentes fundamentais da prática educativa [...]. Neste sentido, a 
avaliação, melhor dizendo, a sua prática, é crucial, não só para compreender 
todas as especificidades dos processos educativos, mas também “para penetrar 



17 

 

 

no significado da educação institucionalizada”. (GIMENO, 1996, p. 337 apud 
ARAÚJO; BARREIRA; BOAVIDA, 2006, p. 96.) 

 

A citação permite compreender a busca por uma nova situação do processo 

avaliativo, indica a necessidade que os educadores diversifiquem suas ferramentas 

avaliativas e ampliem o campo de percepção acerca das dificuldades dos alunos, sendo 

mais adequadas as estratégias estabelecidas na prática de avaliação formativa. 

A avaliação formativa carrega a responsabilidade de dar, tanto ao educando 

quanto ao educador, o parecer referente ao progresso ao longo do período, 

identificando dificuldades e permitindo que essas sejam dirimidas por meio de 

alternativas que colaborem para tal processo.  

Tal modalidade avaliativa, traz ferramentas para identificar as principais 

deficiências no processo de ensino aprendizagem. Traz indicativos sobre como os 

alunos estão posicionados em relação aos objetivos estabelecido. Pode-se dizer que a 

avaliação formativa busca compreender o funcionamento cognitivos dos educandos.  

A avaliação formativa trata o erro como um objeto particular de estudo, uma 

vez que assume papel relevante na representação ou estratégia elaborada pelos atores 

do processo.  

O processo é contínuo e tem como objetivo regular de forma interativa, as 

relações entre alunos e professores, possibilitando, dessa forma adaptações na prática 

diária levam à melhoria no processo de ensino aprendizagem.  

Comparando avaliação tradicional e avaliação formativa, Perrenound (1999, 

p.18) afirma que: 

 

A avaliação tradicional, não satisfeita em criar fracasso, empobrece as 
aprendizagens e induz, nos professores, didáticas conservadoras e, nos alunos, 
estratégias utilitaristas. A avaliação formativa participa da renovação global da 
pedagogia, da centralização sobre o aprendiz, da mutação da profissão do 
professor: outrora dispensador de aulas e lições, o professor se torna o criador 
de situações de aprendizagem “portadoras de sentido e regulação”.  

  

Entende-se que mudanças significativas em relação aos instrumentos 

avaliativos no processo de aprendizagem no ensino superior são necessárias, porém, é 

importante salientar que devem acontecer de forma participativa, todos os envolvidos 
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no processo precisam estar dispostos à mudança e trabalhar de maneira coletiva, 

minimizando, inclusive, o papel que o contexto social exerce sobre o ensino superior.  

Perrenound (2007, p.68) aborda a necessidade de negociações em todos os 

âmbitos, para que a avaliação formativa seja produtiva.  

 

Uma avaliação mais formativa não toma menos tempo, mas dá informações, 
identifica e explica erros, sugere interpretações quanto as estratégias e atitudes 
dos alunos e, portanto, alimenta diretamente a ação pedagógica, ao passo que 
o tempo e a energia gastos na avaliação tradicional desviam da invenção 
didática e da inovação. A avaliação é muito mais que medir ou classificar as 
aprendizagens. E para fazer com que essa avaliação funcione de forma 
satisfatória, é necessário que se tomem várias decisões e negociações.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A reflexão sobre avaliação é ato complexo. Reexaminar seu proposito e sua 

real função é um grande desafio, desafio ainda maior é adequar a avaliação a fim de 

atender as necessidades dos educandos, atendendo as expectativas de formá-los 

integralmente, com foco no desenvolvimento de habilidades e competências que serão 

fundamentais para a formação integral e inserção no mercado de trabalho.  

Compreender a avaliação como uma prática investigativa de duas mãos, 

atendendo tanto as necessidades dos educandos quanto dos educadores, percorrendo 

todos os caminhos no processo ensino aprendizagem, demanda dedicação dos 

envolvidos e deixar de lado antigos paradigmas.  

O ato avaliativo deve assumir papel investigativo e sinalizar situações e 

caminhos para reflexão nos levando a expansão do conhecimento.  

Nesse ponto, a avaliação formativa aparece como um novo rumo, uma 

estratégia avaliativa que auxilia o educando e o faz aprender a se desenvolver. Na 

avaliação formativa, tanto educador quanto educando, terão informações reais sobre 

seu trabalho, podendo adaptar-se e melhor desenvolver seu trabalho.  

Sobre avaliação formativa, Hadji (2001, p. 25) menciona que: 

 

A avaliação formativa não é um modelo científico, nem um modelo de ação 
diretamente operatório. Não é mais do que uma utopia promissora, capaz de 
orientar o trabalho dos professores no sentido de uma prática avaliativa 
colocada, tanto quanto possível, a serviço das aprendizagens.  

 

Deve-se compreender que a avaliação formativa deve ocorrer ao longo do 

processo formativo, uma vez que, como já mencionado, deve se ocupar de subsidiar os 

atores no processo ensino aprendizagem com informações relevantes sobre seus 

avanços e erros para que, assim, permitam que as estratégias sejam revistas, 

replanejadas para que se atinja os objetivos educacionais propostos.  

Portanto, para que seja formativa, a avaliação deve ser informativa, e para 

que seja efetiva deve-se servir das informações obtidas para que as atitudes sejam 

voltadas a progressão e ao sucesso. 
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Como a avaliação formativa é um processo contínuo e deve levar em 

consideração todos os aspectos que compreendem a aquisição de conhecimento não 

há uma “receita” de sistema avaliativo funcional. O professor tem a responsabilidade de, 

no decorrer do processo educacional, encontrar situações que melhor atendam às 

necessidades dos educandos.  

Busca-se com tal proposta avaliativa concatenar atividade pedagógica e 

avaliação, colocando-as a serviço da aprendizagem, visando que este processo 

aconteça de maneira integral, produtiva e que possa ser responsável por formar 

cidadãos ativos socialmente, capazes de mudar o mundo, como vislumbrou Freire 

(1980, p. 39): 

 

É preciso que a educação esteja - em seu conteúdo, em seus programas e em 
seus métodos - adaptada ao fim que se persegue: permitir ao homem chegar a 
ser sujeito, construir-se como pessoa, transformar o mundo, estabelecer com os 
outros homens relações de reciprocidade, fazer a cultura e a história [...] uma 
educação que liberte, que não adapte, domestique ou subjugue.  
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