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A avaliação educacional pode ocorrer antes, durante ou depois das atividades de ensino, 

sendo referenciada, em cada caso, como diagnóstica, formativa ou somativa. Esses 

adjetivos indicam os diferentes usos para as informações geradas ao se verificar se os 

estudantes atingiram ou não determinados objetivos de aprendizagem. Qualquer 

avaliação educacional tem como objetivo verificar se os estudantes adquiriram os 

conhecimentos e as habilidades, bem como se desenvolveram atitudes e valores que lhes 

permitirão enfrentar os problemas que suas vidas lhes colocarão.  

A avaliação é uma das três dimensões de um projeto pedagógico. As outras duas são a 

definição do que deve ser ensinado e as estratégias pedagógicas a serem utilizadas no 

ensino. É frequente apresentar essas três dimensões na forma de um triângulo equilátero 

em que cada vértice é associado a uma das três questões pedagógicas: o que ensinar, 

como ensinar e como avaliar. Com frequência no centro do triângulo coloca-se a gestão 

pedagógica, que deve ser responsável por alinhar as três dimensões na rotina da escola. 

Esse triângulo é denominado às vezes de triângulo pedagógico. 

A avaliação formativa, realizada durante o processo de ensino, merece especial ênfase. 

A pesquisa acadêmica na área[i] estabeleceu que, no contexto da prática pedagógica, a 

avaliação formativa segue três etapas: compreender os objetivos de aprendizagem, 

desenhar tarefas e atividades que forneçam evidências do aprendizado e fornecer 

devolutivas que levem os alunos para a frente. Pedro Ravela, um pesquisador 

educacional uruguaio, mostra em seu livro[ii] como essas três etapas podem ser 

organizadas na prática das escolas, argumentando que apenas a avaliação formativa 

pode gerar evidências de aprendizagem de todos os objetivos. 

As etapas da avaliação formativa devem ser pauta constante das reuniões pedagógicas 

das equipes escolares. Todos os sistemas de ensino e escolas têm objetivos de 

aprendizagem estabelecidos no seu projeto pedagógico. Frequentemente, no entanto, os 

documentos curriculares se resumem à listagem desses objetivos e não há uma 

compreensão comum à equipe escolar do sentido atribuído a cada objetivo.   

Ao participar de atividade recente, propus a um grupo de quatro professoras construir o 

sentido de um objetivo, listado no currículo da seguinte maneira: “Inferir o sentido de 

palavras ou expressões desconhecidas em textos, com base no contexto da frase ou do 

texto”.  Depois de longa hesitação, uma professora do grupo ponderou que se o verbo é 

“inferir”, o adjetivo “desconhecidas” não é necessário. Isso criou um clima de liberdade 

e logo as outras participantes do grupo explicitaram suas dúvidas. Ao final no 

entendimento criado no grupo, constatou-se que a construção do sentido de palavras e 

expressões não pode se restringir a  informações fornecidas pelo texto, já que cada 

estudante tem experiências prévias que impactam seu entendimento. Assim, o grupo 
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convergiu para a seguinte redação do objetivo: “Inferir o sentido de palavras ou 

expressões presentes no texto”.  Muito mais importante do que a modificação da 

redação foi a compreensão criada através de uma discussão pedagógica focada do 

sentido de um objetivo de aprendizagem.   

A segunda tarefa  da avaliação formativa consiste em desenhar para cada objetivo uma 

forma de verificação. Em outra reunião, o mesmo grupo referido acima selecionou 

textos em que esse objetivo se concretizava.  Nesse caso observaram que tal objetivo 

aparece sempre junto a outros objetivos. Aqui a discussão convergiu para enfatizar que 

a compreensão do texto, objetivo último da atividade de leitura, exige a mobilização de 

vários aprendizados. Ou seja, os objetivos de leitura não têm vida isolada. Tornam-se 

relevantes na interação entre si e, principalmente, com os textos. 

Finalmente, a discussão girou em torno de como fazer devolutivas para o estudante. A 

literatura tem indicado que o uso de rubricas é especialmente adequado. A escolha dos 

termos é importante. Uma opção bastante comum consiste em usar as seguintes 

etiquetas: “Em processo, razoável, adequado, avançado”. Trabalhos de estudantes 

nesses diferentes níveis deveriam estar à disposição  de alunos e professores para as 

devolutivas pedagógicas. 

Além do professor, os colegas e o próprio estudante são também atores do processo de 

avaliação formativa. Os estudantes, em grupo ou isoladamente, devem também buscar 

entender cada objetivo de aprendizagem. Devem ainda aprender a compartilhar entre si 

o entendimento construído. No entanto, é preciso que a ação pedagógica seja explícita 

em apontar para cada estudante que não haverá aprendizado sem seu envolvimento 

pessoal. 

A primeira parte de uma avaliação formativa, i.e., a construção do sentido de cada 

objetivo de aprendizagem, é perfeitamente possível de ser implementada em uma 

plataforma colaborativa. Os professores interagiriam entre si produzindo versões dos 

comandos e pequenos textos explicativos. A curadoria da plataforma faria a mediação, 

registrando as diversidades de entendimento e impedindo a propagação de 

entendimentos incorretos. Além disso, nessa interação os professores produziriam 

exemplos de atividades bem-sucedidas. De forma especial construiriam seu 

entendimento sobre como atribuir os níveis da rubrica avaliativa escolhida e 

colecionariam exemplos de trabalhos dos estudantes nos vários níveis. 

Desenvolver entendimento completo de cada objetivo é tão importante que a criação 

dessa plataforma deveria ser o núcleo do novo SAEB que assim se tornaria parceiro da 

escola na tarefa de ensinar. 

A avaliação somativa é também importante para informar a gestão da rede ou da escola. 

Na realidade, a não ser por restrições de custo e de acesso a tecnológicas, as tarefas 

avaliativas podem ser as mesmas para a avaliação formativa e a somativa. No entanto, a 

avaliação somativa tem utilidade pedagógica limitada quando não há uma prática 

rotineira de avaliação formativa nas escolas.  No Brasil, a maior parte dos recursos é 

gasta com avaliações externas, baseadas em testes de múltipla escolha, que apenas com 

dificuldade podem ser usadas para a melhoria do aprendizado dos estudantes. A 

avaliação formativa precisa ganhar proeminência na implementação dos currículos e ser 

apoiada com materiais específicos. 
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