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Modalidades da Avaliação

O que é avaliação?

É um instrumento que possibilita identificar e analisar o rendimento e as

aprendizagens do educando. Avaliar não se resume à aplicação de testes ou

exames. Também não se confunde com medida. Medir é apenas uma pequena

parte do processo avaliativo, correspondendo à obtenção de informações. Analisá-

las para promover intervenções constantes é o que compõe o ato avaliativo; por

isso, as afirmativas de que, enquanto se aprende se avalia e enquanto se avalia

ocorrem aprendizagens, são válidas para todo processo educativo.
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A avaliação é uma tarefa complexa que não se resume à
realização de provas e atribuição de notas. A mensuração apenas
proporciona dados que devem ser submetidos a uma apreciação
qualitativa. A avaliação, assim, cumpre funções
pedagógico‐didáticas, de diagnóstico e de controle em relação às
quais se recorre a instrumentos de verificação do rendimento
escolar (LIBÂNEO, 1994, p. 195).

Segundo Luckesi (2011, p. 64). “o ato de avaliar dedica‐se a

desvendar impasses e buscar soluções”
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Segundo Libâneo (1994) a prática da avaliação utilizada nas escolas, em sua

maioria, está reduzida a uma função de controle mensurado num resultado
quantitativo obtido por meio de provas.

Quando a prova é usada como meio de intimidação, aos educandos, esse
instrumento pede sua função no processo avaliativo e passa a ser um instrumento
de controle social, punitivo e disciplinador (LUCKESI, 2011).

Na avaliação classificatória, a qualidade refere‐se a padrões preestabelecidos,
normalmente com caráter comparativo visando critérios de promoção, gabaritos
de respostas às tarefas e padrões de comportamento ideal.
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“Frequentemente a avaliação feita pelo professor se fundamenta na fragmentação

do processo ensino/aprendizagem e na classificação das respostas de seus alunos

e alunas, a partir de um padrão predeterminado [...] a avaliação escolar, nesta

perspectiva excludente, silencia as pessoas, suas culturas e seus processos de

construção de conhecimentos; desvalorizando saberes fortalece a hierarquia que

está posta, contribuindo para que diversos saberes sejam apagados, percam sua

existência e se confirmem como a ausência de conhecimento” (ESTEBAN, 2001, p.

16 ‐ 17).
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SOMATIVA

“A avaliação somativa é uma avaliação muito geral, que serve como ponto de apoio para atribuir notas,

classificar o aluno e transmitir os resultados em termos quantitativos, feita no final de um período” (BLOOM;

HASTINGS; MADAUS, 1983, p. 100).

Faz um balanço das aprendizagens ocorridas após um determinado período de tempo, podendo não ter como

objetivo a realização de intervenções (VILLAS BOAS, 2013).

• Ocorre ao fim de um processo educacional (ano, semestre, bimestre, ciclo, curso etc.);

• Atém-se à determinação do grau de domínio de alguns objetivos pré-estabelecidos ;

• Propõe-se a realizar um balanço somatório de uma ou várias avaliações;

• Preocupa-se com os resultados das aprendizagens;

• seus resultados servem para verificar, classificar, situar, informar e certificar.
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DIAGNÓSTICA

“A avaliação diagnóstica possibilita ao educador e educando detectarem, ao longo do processo de 
aprendizagem, suas falhas, desvios, suas dificuldades, a tempo de  redirecionarem os meios, os 
recursos, as estratégias e procedimentos na direção desejada” (MACHADO, 1995, p. 33)

• deve acontecer no início de cada ciclo ou ano letivo;

• detectar os erros e planejar as atividades que serão realizadas;

• deve ser permanente;

• conhecer o aluno, sua bagagem cognitiva e/ou suas habilidades;

• identificar possíveis dificuldades de aprendizagem.
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FORMATIVA

“Uma avaliação formativa (...) dá informações, identifica erros, sugere interpretações quanto às estratégias e 
atitudes dos alunos e, portanto, alimenta diretamente a ação pedagógica” (PERRENOUD, 2008, p. 68).

Esse processo é conhecido como avaliação formativa, ou seja, avaliação para as aprendizagens (VILLAS 
BOAS, 2013).

• A Pedagogia Histórico-Crítica e a Psicologia Histórico-Cultural são as bases teóricas que fundamentam  a 
avaliação formativa;

• deve respeitar o estudante e avisar quando e como vai avaliá-lo; 

• em hipótese nenhuma, pode subtrair pontos do estudante (pois é um direito adquirido dele);

• Comprometer-se com uma visão pedagógica que leve em consideração o fato de que o ser humano sempre 
pode aprender;

• Ter a noção clara de que a prática avaliativa vinculada à aprendizagem só faz sentido se for parte de um 
processo e também se fornecer uma posição sobre a aprendizagem final do aluno.
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AUTOAVALIAÇÃO

• Oportuniza ao estudante analisar seu desempenho e perceber-se como
corresponsável pela aprendizagem.

• Não precisa ser escrita.

• Faz-se necessário a orientação do professor, orientados nos objetivos de
aprendizagem e do reconhecimento dos princípios éticos.

• Não se destina à atribuição de nota, nem a punição.

• Realiza-se em todos os níveis, etapas e modalidades da educação escolar, sempre
em consonância com os objetivos de trabalho.


