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Resumo 
 
O estudo mostra que as ações realizadas no processo de ensino e aprendizagem por meio do 
processo da avaliação formativa visam à aprendizagem. A avaliação formativa é um processo 
contínuo e muito complexo, tem início com o planejamento das primeiras atividades e se 
estende durante todas as ações de regulação, envolve alunos e professores, o aluno é 
avaliado em sua amplitude, nos erros e acertos. A avaliação formativa envolve uma 
variedade de estratégias para coleta de evidências, e necessariamente tem algum tipo de 
feedback envolvido para que seja considerada formativa.  
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Introdução  

 

A avaliação tem um papel fundamental no campo pedagógico, tanto por 

proporcionar dados sobre o desempenho dos estudantes, quanto pelas outras informações 

que fornece ao professor. Estas informações permitem ajustar práticas pedagógicas, tomar 

decisões e proporcionar feedback ao estudante. 

 A avaliação, é um processo complexo, assim, é necessário entendimento sobre o 

que é, para que serve, como é realizada, seus objetivos, intenções,  perspectivas, 

concepções, como também conhecer seus instrumentos, compreender seus resultados e 

gerar intervenções para melhorar a aprendizagem. 

Este estudo tem como objetivo conhecer estas as características e complexidades 

da avaliação formativa. Para tanto, foi preciso inventariar estudos que tratam de avaliação 

formativa para caracterizá-la e conceituá-la. 

 

Material e Métodos  



 

 

  

Para a realização desde estudo foram consideradas algumas obras que, no entender 

dos autores, trazem perspectivas complementares de avaliação formativa. Este trabalho 

teve início em outro momento, para a realização de outra pesquisa, para a qual, foi realizada 

uma busca avançada, filtrando publicações dos últimos 10 anos, na Biblioteca Digital 

Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), considerando o objetivo proposto. Nessas teses e 

dissertações foram observados títulos pertinentes ao tema pesquisado, e, dos que 

chamaram atenção foram conhecidos os resumos e as referências. Analisando as referências 

destes estudos constatou que alguns livros e autores eram frequentemente citados nas 

pesquisas, buscou-se então um aprofundamento dessas obras para se obter  um 

aprofundamento teórico sobre avaliação formativa, entre eles foram selecionados os livros 

“Avaliação, regras do jogo” (HADJI, 1994), “Avaliação desmistificada” (HADJI, 2001), , os 

eBookLead  “Avaliação das Aprendizagens: Perspetivas, contextos e práticas” (AMANTE, 

2016), Avaliação e Tecnologias no Ensino Superior (CARDOSO, PEREIRA, NUNES, 2015)  e o 

artigo de Heritage (2007), por demostrarem perspectivas complementares de avaliação 

formativa o que proporcionou um aprofundamento teórico do tema pesquisado. 

 

Resultados e Discussão  

 

Num sentido geral, a avaliação envolve a gestão do provável. Segundo Hadji (1994 

p.21) “avaliar é proceder a uma análise da situação e a uma apreciação das consequências 

prováveis do seu ato numa tal situação”. Então, apreciar, julgar, verificar, dar um juízo de 

valor, todas essas palavras, podem ser usadas para definir o que é avaliar.  Nesta 

perspectiva, “a avaliação é o instrumento da própria ambição do homem de "pesar" o 

presente para "pesar" no futuro” (HADJI 1994, p. 32). Este mesmo autor defende que avaliar 

é um ato de leitura, que deve estar focado no objeto e a relação com o que nele se procura, 

e que o juízo de avaliação pertence a evidencia, a categoria de juízo de valor, que pode 

incidir  num determinado objeto, seja um indivíduo, situação, ação, projeto(HADJI 1994). 

Assim, destaca que a avaliação “ é uma leitura da realidade à luz de uma grelha de 



 

 

referência, com que estabelece uma relação, e donde nasce o juízo que a define. (HADJI 

1994, p. 148). 

 Santos (2016) defende ao tratar de avaliação como juízo que: 

 

considerar que avaliar se reduz a um juízo de valor explica a associação da 
avaliação ao ato de atribuição de uma classificação, mas uma vez mais o ato 
de avaliar não se confina a este processo . A avaliação é um processo, uma 
atividade de comunicação, que inclui a recolha de evidência sobre a 
aprendizagem, a produção de um juízo baseado na interpretação da 
evidência e uma ação fundamentada dela decorrente. (SANTOS, 2016 p.03) 

 

Mateo (2000 apud PINTO, 2016 p.05) destaca que 

 

“a avaliação é antes de mais nada uma forma específica de abordar, de 
conhecer e de se relacionar com uma dada realidade. [...] Trata-se de uma 
praxis que, para cumprir os seus objetivos, necessita de ativar, tanto 
recursos culturais, como sociais e políticos dos contextos em que intervêm. 
Assim, a natureza da avaliação pode ser discutida tendo em consideração 
três dimensões: a conceptual; a da ação e a do seu papel num determinado 
contexto social.  

 

Para Hadji (1994, p. 48)  “a avaliação em educação é o processo pelo qual se 

delimitam, se obtêm e se fornecem informações úteis que permitem julgar decisões 

possíveis".  Ela não é forma de controle, deve se avaliar para  melhorar as decisões relativas 

à aprendizagem de cada um dos alunos, para informar o aluno e os pais sobre a sua 

progressão, para outorgar as certificações necessárias e para melhorar o ensino em geral. A 

principal finalidade da avaliação não é identificar, embora isso seja necessário, e sim orientar 

a melhor decisão em termos de ação reguladora.  

Santos e Lima (2016, p. 77), neste sentido dizem que “avaliar, em qualquer situação 

da vida prática é diagnosticar para tomar decisões frente aos dados deste diagnóstico. No 

contexto de processos educacionais este ato não é diferente, contudo nos apresenta outros 

desafios”. Dentre os desafios destaca a importância de se conhecer os atores desse processo 

interativo: o avaliador e o avaliado ou aluno e professor. 

A literatura lista três tipos de avaliação que podem ser realizadas no processo de 

ensino e aprendizagem: a avaliação somativa/certificativa enquanto garantia social, a 



 

 

diagnóstica quando se procura fundamentar uma intervenção para a evolução do estudante 

e a formativa que orienta para a intervenção reguladora.  

 A avaliação somativa, ocorre depois da ação de formação, na fase final, o objetivo  

é fazer um inventário dos conhecimentos e das aquisições, classificar, situar, informar o 

aluno por meio de notas ou conceitos, sua função é a certificar ou ranquear rendimento 

aluno por meio de testes, não avaliar a aprendizagem. Para isso, 

 

[...] se propõe fazer um balanço (uma soma), depois de uma ou várias 
sequências ou, de uma maneira mais geral, depois de um ciclo de formação. 
É por isso que muitas vezes ela é pontual, efectuada num momento 
determinado (ainda que se possa realizar num processo cumulativo, 
quando o balanço final toma em consideração uma série de balanços 
parciais) e pública. (HADJI, 1994, p. 64). 

 

Hadji (1994) também destaca a versão filosófica da avaliação somativa, a relação 

entre os atores deste processo de aprendizagem:  

 

A relação "avaliador-avaliado" é vivida, nestas condições, como uma 
relação de dominação hierárquica. Com o mesmo movimento com que 
impõe a sua leitura da realidade e a sua grelha de interpretação, o avaliador 
marca a superioridade da sua posição. (HADJI, 1994, p. 79). 

 

 A avaliação somativa é necessaria, mas,  isoladamente não cumpre o papel de avaliar 

a aprendizagem, e tampouco, regular, ajustar a aprendizagem dos alunos.  

Hadji (1994), destaca que, em uma outra função da avaliação, a relação estudante e 

professor transforma-se numa relação dialéctica que necessita de interpretação, assim a 

avaliação diagnóstica, ocorre antes da ação de formação e tem função de inventariar, situar 

e orientar o aluno no seu processo de aprendizagem diagnosticando suas lacunas e 

dificuldades, “trata de explorar ou de identificar algumas características de um aprendente 

(por exemplo, as representações ou os conhecimentos adquiridos) com vista a escolher a 

sequência de formação mais bem adaptada às suas características.” (HADJI, 1994, p. 62). 

 O diagnóstico estabelece direcionamento de novas ações que promovam  melhores 

experiências de aprendizagem. Mas, muitas vezes, este complexo processo de diagnosticar é 

confundido com momentos de exame. “Examinar não é avaliar. Examinar é apenas 



 

 

diagnosticar para classificar. Avaliar é a promoção de mais e melhores expressões de 

aprendizagem. ( SANTOS; LIMA, 2016, p.78) 

A avaliação formativa, foco deste estudo, tem a função prognóstica, de regular,  

guiar,  ajustar e orientar o processo de ensino e aprendizagem.  Ocorre durante a ação de 

formação, é meio e não fim. A relação entre avaliado e avaliador é de reciprocidade, ou seja  

 

o avaliador torna-se humilde servidor do desenvolvimento do outro. Num 
tal contexto, propriamente dito personalista (respeito pela pessoa do outro 
que necessita, sobretudo quando se está a formar, que venham em seu 
auxílio), a relação "avaliador-avaliado" é urna relação de proteção fraternal. 
(HADJI, 1994, p. 79). 

 

O que diferencia estas três funções da avaliação é o modo como as informações e 

dados são analisados, e os objetivos propostos, independente do instrumento utilizado. Pois, 

de acordo com essas informações e o uso que é feito delas, é que determina cada uma das 

funções, se é certificativa, diagnóstica ou formativa.  A avaliação formativa a exemplo, não 

está no instrumento, e sim, no uso que dela se faz, na utilização que é feita de seus 

resultados. O que é formativo, segundo Hadji (1994) é a decisão de usufruir da avaliação em 

prol de uma progressão do aluno e de buscar, e ajustar os meios suscetíveis de agir para 

atingir/alcançar a aprendizagem. “O que não podemos é negligenciar o processo da 

aprendizagem, valorizando apenas os produtos desta construção. Avaliar a aprendizagem é 

avaliar o processo e seus produtos.” (SANTOS; LIMA, 2016, p.80). Em alguns casos o produto 

da avaliação, pode ser, até mesmo, advindo do erro do aluno, que diante de um diálogo 

estabelecido entre avaliador e avaliado, pode evidenciar a aprendizagem dependendo do 

motivo e do raciocínio que levou ao erro ou , lacunas ou erros/falhas ao definir as premissas 

e/ou formar os argumentos. O erro, neste caso, não é passível de repreensão mas, uma 

fonte de informação essencial para ajustes futuros.  

  Para Hadji (1994) a avaliação formativa tem finalidade pedagógica, é integrada na 

ação de formação, contribui para melhorar a aprendizagem, informa professor e alunos, tem 

função reguladora, reforçadora e corretiva, se distingue da somativa que tem a função 

certificativa da avaliação. “O seu objectivo é o de permitir ajustar o tratamento didáctico à 

natureza das dificuldades constatadas e à realidade dos progressos registrados” (HADJI, 



 

 

1994, p. 125). Allal et al. (1986 p. 176),  destaca que avaliação formativa é uma expressão 

criada por Scriven, para a avaliação com o objetivo de permitir “ajustamentos sucessivos ao 

desenvolvimento e experimentação de um novo curriculum, manual ou método de ensino”. 

A avaliação formativa tem como objetivo orientar o aluno no seu percuso escolar, 

identificando as suas dificuldades para o ajudar a descobrir os processos que lhe permitirão 

progredir na sua aprendizagem. A autoavaliação compõe esses processos, para Allal et al. 

(1986 p. 115) a autoavaliação “é indispensável para o desenvolvimento harmonioso das 

aprendizagens”, sendo, assim, uma condição necessária para o aluno “renovar as suas 

estratégias de aprendizagem a partir da constatação de um fracasso relativo”, ou seja o 

aluno é o percursor na construção de seu conhecimento e aprendizagem.   

 Na literatura essa avaliação que visa a melhoria do ensino e da aprendizagem recebe 

nomenclaturas diversas: avaliação alternativa, avaliação autêntica, avaliação 

contextualizada, avaliação formadora, avaliação reguladora, avaliação educativa e avaliação 

formativa, porém, mesmo com essa diversidade de nomes ela é identificada por suas 

estratégias e elementos.  

Heritage (2007) explica que a avaliação formativa envolve uma variedade de 

estratégias para coleta de evidências, que podem ser categorizada em três tipos gerais: 

avaliação imediata, interação planejada e avaliação incorporada no currículo1, conforme 

quadro a seguir. 

 

Quadro 01 - Estratégias para coleta de evidências (HERITAGE, 2007) 

Avaliação imediata A avaliação imediata ocorre espontaneamente durante o curso de uma 
aula. Por exemplo, um professor ouvindo as discussões em grupo ouve os 
alunos expressando equívocos sobre o conceito que ensina. Ele então 
muda a direção de sua explicação para fornecer uma rápida explicação 
"pop-up". A lição “pop-up” permite que o professor elimine os equívocos 
antes de prosseguir com a seqüência de ensino planejada. 

Planejado para 
interação 

Na interação planejada, os professores decidem de antemão como irão 
suscitar o raciocínio dos alunos durante o curso da instrução. Por exemplo, 
os professores planejam as perguntas que farão durante o curso da aula, a 
fim de capacitar os alunos a explorar ideias, e essas perguntas podem 
suscitar valiosas informações de avaliação. 

 
1 Expressões traduzidas para o português da partir das seguintes expressões 



 

 

Avaliações 
incorporadas no 
currículo. 

Existem dois tipos de avaliações embutidas no currículo, aquelas que os 
professores e os desenvolvedores de currículo incorporam no currículo em 
andamento para solicitar feedback em pontos chave em uma sequência de 
aprendizado e aquelas que fazem parte das atividades em sala de aula. Por 
exemplo, as representações matemáticas de estudantes criadas durante as 
aulas podem funcionar como avaliações formativas, assim como os 
cadernos de ciências dos alunos que também fazem parte da atividade 
regular de sala de aula dos alunos. 

FONTE: Elaborado pela autora  basea do Heritage (2007) 

 

Segundo Heritage (2007) há quatro elementos centrais da avaliação formativa: 

identificação do "gap", o feedback, o envolvimento do aluno e a progressões do 

aprendizado. Para identificar o gap os professores precisam ter uma compreensão clara de 

cada um desses elementos. Identificar a lacuna é o propósito essencial da avaliação 

formativa. A lacuna pode variar de aluno para aluno. Heritage (2007) faz um paralelo entre 

esta lacuna e a zona de desenvolvimento proximal (ZDP), originada pela formulação ainda 

influente de Lev Vygotsky. A ZDP,  segundo Heritage (2007) é definida como a distância entre 

o que uma criança pode realizar sozinha durante a resolução de um problemas e o nível de 

solução de problemas que pode ser realizado sob a orientação de um adulto ou em 

colaboração com um colega mais experiente ou um professor. Assim, a tarefa do professor é 

identificar e construir sobre estruturas imaturas, mas em amadurecimento e, através da 

colaboração e orientação, o crescimento cognitivo. A avaliações formativa deve identificar o 

que um aluno pode alcançar em sua ZDP e permitir que os professores adaptem o ensino 

para diminuir a distância entre o estado atual de aprendizagem do aluno e o nível desejado. 

Neste sentido, segundo Heritage (2007) a avaliação formativa é projetada para 

fornecer feedback em vários níveis. Ela , fornece feedback ao professor sobre os níveis atuais 

de compreensão do aluno e é essencial para orientar professores e  alunos em seus próprios 

próximos passos. O feedback efetivo dos professores fornece informações claras, descritivas 

e baseadas em critérios que indicam aos alunos onde eles estão, a meta de aprendizado 

desejada e como podem avançar para alcançar a meta. O professor deve ajustar condutas, 

modificar instruções afim de fechar a lacuna entre o aprendizado observado e o objetivo 

proposto. O feedback tem um forte efeito sobre a motivação dos alunos e seu senso de 



 

 

autoavaliação. Assim como já observado anteriormente ao citar Allal (1986), na avaliação 

formativa, os alunos aprendem as habilidades de avaliação pessoal, refletem sobre seu 

aprendizado, monitorando o que sabem e o que precisam. Eles desenvolvem estratégias de 

autorregulação e são capazes de adaptar suas táticas de aprendizagem às suas próprias 

necessidades de aprendizado.  

O desenvolvimento de progressões de aprendizado em direção aos padrões é um 

elemento crítico da avaliação formativa. As progressões de aprendizado fornecem uma visão 

geral do que deve ser aprendido e ajudam os professores a localizar o status atual de 

aprendizado dos alunos ao longo do qual os alunos devem progredir.  

Os professores precisam de conhecimentos e habilidades específicas para alcançarem 

uma avaliação formativa eficaz. Heritage (2007) enumera quatro elementos básicos do 

conhecimento do professor, descritos a seguir:  

• Conhecimento de domínio. Os professores devem conhecer os conceitos, 

conhecimentos e habilidades a serem ensinados. Com esse conhecimento, eles são 

capazes de definir uma progressão da aprendizagem. Uma progressão detalhada 

fornecerá os critérios de sucesso para reconhecer quando os alunos demonstraram 

um desempenho bem-sucedido ou não.  

• Conhecimento de conteúdo pedagógicos Para adaptar efetivamente a instrução à 

aprendizagem dos alunos, o conhecimento pedagógico do conteúdo dos 

professores deve incluir a familiaridade com múltiplos modelos de ensino para o 

desempenho do aluno em um domínio específico e o conhecimento de qual modelo 

de ensino é apropriado para qual finalidade. Como já foi observado, a diferença 

entre o status atual e os objetivos de aprendizado diferem de aluno para aluno, de 

modo que os professores precisarão de estratégias instrucionais diferenciadas e um 

conhecimento de como usá-las na sala de aula. Para apoiar a autoavaliação dos 

alunos, os professores também precisarão estar familiarizados com vários modelos 

de ensino de processos metacognitivos e habilidades de autoavaliação.  

• Aprendizagem anterior dos alunos. o aprendizado anterior inclui: seu nível de 

conhecimento em uma área de conteúdo específico; 2) seu entendimento de 



 

 

conceitos na área de conteúdo, 4) as atitudes que os alunos estão desenvolvendo e 

5) seu nível de proficiência. 

• Conhecimento de avaliação. Os professores devem conhecer as estratégias de 

avaliação formativa para maximizar as oportunidades de coleta de evidências. Eles 

também também precisam saber como alinhar as avaliações formativas com os 

objetivos instrucionais e precisam garantir que as evidências da avaliação formativa 

e as inferências que tiram dela sejam de qualidade suficiente para que possam 

entender onde o aluno está ao longo de uma progressão na aprendizagem. 

 

Considerando estes elementos, Heritage (2007), explica que para  a implementação 

bem-sucedida da avaliação formativa os professores precisam criar condições de sala de aula 

que permitam uma avaliação bem-sucedida, ensinar os alunos a avaliar sua própria 

aprendizagem e a aprender com os outros, interpretar as evidências e combinar suas 

instruções com a lacuna. 

 

Conclusão  

 

Hoje, ainda prevalece as práticas avaliativas binárias de aprovação e reprovação, me 

medem unicamente o rendimento do aluno e não sua aprendizagem. Porém, a literatura 

mostra que a avaliação formativa é o melhor caminho para se alcançar a aprendizagem. Ela 

ainda é um grande desafio, professores, alunos e os demais envolvidos no processo de 

ensino e aprendizagem devem considerar a avaliação formativa como um processo que vale 

a pena. Se não o fizerem, a avaliação formativa será vista como mais uma coisa que está 

sendo externamente imposta e assim perderá seu sentido.  

A avaliação formativa deve ser parte integrante da prática pedagogica do professor, 

para que isso ocorra Heritage (2007) defende que deve haver investimento nos professores 

e que nenhum professor deve sair de um programa sem o conhecimento para avaliar a 

aprendizagem do aluno. Além disso, os professores iniciantes devem ter oportunidades de 

desenvolver e praticar as habilidades de avaliação antes de serem responsáveis por uma 



 

 

turma de alunos. Esse investimento é um projeto de longo prazo e o resultado será a 

aprendizagem dos alunos, e isso certamente vale a pena. 
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