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Anexo II - Fragmentos do texto Avaliação Formativa e seu sentido de melhoria 
do processo de ensino aprendizagem. 

ZACHARIAS, Vera L.C. Avaliação Formativa e seu sentido de melhoria do 
processo de ensino aprendizagem. Salvador-BA, 2008. Disponível em: 
<http://www.portal.educacao.salvador.ba.gov.br/site/documentos/espaco-
virtual/espaco-praxis-
pedagogicas/AVALIA%C3%87%C3%83O/avaliacao%20formativa.pdf>. Acesso em: 
12 set. 2016. 
 

A avaliação formativa não tem como objetivo classificar ou selecionar. 

Fundamenta-se nos processos de aprendizagem, em seus aspectos cognitivos, 

afetivos e relacionais; fundamenta-se em aprendizagens significativas e funcionais 

que se aplicam em diversos contextos e se atualizam o quanto for preciso para que 

se continue a aprender. 

Este enfoque tem um princípio fundamental: deve-se avaliar o que se 

ensina, encadeando a avaliação no mesmo processo de ensino-aprendizagem. 

Somente neste contexto é possível falar em avaliação inicial (avaliar para conhecer 

melhor o aluno e ensinar melhor) e avaliação final (avaliar ao finalizar um 

determinado processo didático). 

 

Qual deveria ser então o sentido e a finalidade da avalição? 
 

 Conhecer melhor o aluno: suas competências curriculares, seu estilo de 

aprendizagem, seus interesses, suas técnicas de trabalho. A isso poderíamos 

chamar de avaliação inicial. 

 Constatar o que está sendo aprendido: o professor vai recolhendo 

informações, de forma contínua e com diversos procedimentos metodológicos 

e julgando o grau de aprendizagem, ora em relação a todo grupo-classe, ora 

em relação a um determinado aluno em particular. 

 Adequar o processo de ensino aos alunos como grupo e aqueles que 

apresentam dificuldades, tendo em vista os objetivos propostos. 

 Julgar globalmente um processo de ensino-aprendizagem: ao término de 

uma determinada unidade, por exemplo, se faz uma análise e reflexão sobre 
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o sucesso alcançado em função dos objetivos previstos e revê-los de acordo 

com os resultados apresentados. 

 

A partir destas finalidades a avaliação teria as seguintes características: 
 

 A avaliação deve ser contínua e integrada ao fazer diário do professor: o 

que nos coloca que ela deve ser realizada sempre que possível em situações 

normais, evitando a exclusividade da rotina artificial das situações de provas, 

na qual o aluno é medido somente naquela situação específica, 

abandonando-se tudo aquilo que foi realizado em sala de aula antes da 

prova. A observação, registrada, é de grande ajuda para o professor na 

realização de um processo de avaliação contínua. 

 A avaliação será global: quando se realiza tendo em vista as várias áreas 

de capacidades do aluno: cognitiva, motora, de relações interpessoais, de 

atuação, etc.. 

 A avaliação será formativa: se concebida como um meio pedagógico para 

ajudar o aluno em seu processo educativo. 

 

Melhora do Processo Ensino-Aprendizagem 
 

A avaliação não começa nem termina na sala de aula. A avaliação do 

processo pedagógico envolve o Planejamento e o Desenvolvimento do processo de 

ensino. Neste contexto é necessário que a avaliação cubra desde o Projeto 

Curricular e a Programação do ensino em sala de aula e de seus resultados (a 

aprendizagem produzida nos alunos). 

Tradicionalmente, o que observamos é o processo de avaliação reduzir-se 

ao terceiro elemento: a aprendizagem produzida nos alunos. No contexto de um 

processo de avaliação formativa isto não tem nenhum sentido. A informação sobre 

os resultados obtidos com os alunos deve necessariamente levar a um 

replanejamento dos objetivos e conteúdos, das atividades didáticas, dos materiais 

utilizados e das variáveis envolvidas em sala de aula: relacionamento professor-

aluno, relacionamento entre alunos e entre esses e o professor. 
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Segundo Hoffmann (2000), avaliar nesse novo paradigma é dinamizar 

oportunidades de ação-reflexão, num acompanhamento permanente do professor e 

este deve propiciar ao aluno em seu processo de aprendizado, reflexões acerca do 

mundo, formando seres críticos libertários e participativos na construção de 

verdades formuladas e reformuladas. 

Se avaliar é sinônimo de melhorar, esta melhoria se refere ao aluno, ao 

currículo, ao professor e, em definitivo, à ESCOLA. 

 

Referências: 

HOFFMANN, Jussara. Avaliação mito & desafio: uma perspectiva construtivista 
29ªed. Porto Alegre: Mediação, 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


