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2.INTRODUÇÃO 

Avaliar segundo o dicionário online de Português significa, determinar o valor, o  

preço, a importância de alguma coisa: avaliar um quadro, reconhecer a grandeza, a 

intensidade, a força, uma distância, saber o valor, a importância. Fazer uma  

consideração sobre algo, alguém ou sobre si mesmo; atribuir valor e mérito ao  

objeto em estudo. Portanto, avaliar é atribuir um juízo de valor sobre a propriedade 

de um processo para a aferição da qualidade do seu resultado, porém, a  

compreensão do processo de avaliação do processo ensino/aprendizagem tem sido 

pautada pela lógica da mensuração, isto é, associa-se o ato de avaliar ao de “medir” 

os conhecimentos adquiridos pelos alunos. 

A ênfase à atribuição de notas (medida) na avaliação tem provocado alguns desvios, 

dentre os quais o de lhe da um caráter meramente comercial, contabilístico,  

desconsiderando seu aspecto educacional de orientação do aluno.  

A avaliação é a parte mais importante de todo o processo de ensino-aprendizagem? 

Se sempre pensarmos a avaliação como aprovação ou reprovação, a nota torna-se 

um fim em si mesma, ocasionando assim o distanciamento e a perda da ligação que 

relaciona as situações de aprendizagem. Portanto, faz-se necessário que a  

concepção de avaliação mude, rompendo com os padrões estabelecidos pela  

própria história e realidade de uma sociedade elitista e desigual. 

Se as nossas metas são educação e transformação, não nos resta outra alternativa 

se não juntos pensarmos em uma nova forma de avaliação. Rompendo os  

paradigmas, mudando nossa concepção, e nossa prática, e assim poderemos  

construir uma nova escola.Temos como problema de pesquisa: Como se dá a  

avaliação da aprendizagem escolar em uma instituição de ensino superior? 

 

3.OBJETIVOS 

Conhecer a visão do aluno sobre a avaliação que lhe é aplicada e entender como o 

aluno se prepara para a avaliação da sua aprendizagem. 

 

4.METODOLOGIA 

Utilizou se a pesquisa descritiva de modo a atender aos objetivos e problema desta 

pesquisa. Segundo Gil (2008, p.) 



“As pesquisas deste tipo têm como objetivo primordial a 
descrição das características de determinada população 
ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre  
variáveis. São inúmeros os estudos que podem ser  
classificados sob este título e uma de suas  
características mais significativas está na utilização de 
técnicas padronizadas de coleta de dados.” 

 

O instrumento de pesquisa foi organizado por meio do Google Forms,antigo  

formulário Google Docs-formulário. A escolha pela utilização desta ferramenta  

deu-se mediante a facilidade para convidar os sujeitos para participarem da  

pesquisa, a inserção do Termo de Consentimento Livre e Esclarecia do, bem como a 

organização dos dados coletados. O questionário foi organizado com 1 (uma)   

questões abertas e 4 (quatro) fechadas. 

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do UNIFATEA 

pelo Parecer Consubstanciado de nº1.714.793. 

A pesquisa foi realizada em uma instituição de ensino superior (IES) salesiana, 

localizada no estado de São Paulo. Os sujeitos de pesquisa foram os graduandos da 

IES em questão, compartilhou-se o link do questionário na rede social da IES e por 

meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem institucional, participaram desta  

pesquisa 21 sujeitos. 

 

5.DESENVOLVIMENTO 

Silva (2001) acredita que a avaliação da aprendizagem pode ser considerada  

positiva, quando é empregada com o objetivo de análise de uma prática educativa 

integradora. Ressalta que a avaliação deveria possibilitar ao estudante a percepção 

e a superação de suas dificuldades, o que atribuiria ao processo avaliativo a  

necessária conotação investigativa. O professor, como parte integrante do sistema 

de avaliação, deveria basear-se em um julgamento dos resultados, comparando o 

que pretendia alcançar com o que foi realmente alcançado. Com isso, professor e 

aluno poderiam rever suas metas e se aperfeiçoarem cada vez mais, para que um e 

outro, caminhassem em direção ao conhecimento desejável. 

No que tange à avaliação e à nota, Kasai (2000) destaca que ambas ocupam um lu-

gar de destaque na vida de qualquer estudante, principalmente dos estudantes uni-

versitários, que vivem em busca de nota.  

Porém, Almeida (1992) e Martins(1999) observam que a avaliação no ensino  



superior é sinônimo de uma convivência tumultuada entre experiências tradicionais 

de ordem classificatória e tendências de procedimentos renovadores. De forma  

geral, os docentes têm dificuldades em serem coerentes quanto ao tipo de avaliação 

e o aluno torna-se um interlocutor passivo nessa relação conflituosa que se  

estabelece quanto ao tipo avaliação ao qual é submetido. 

Além do aspecto objetivo, avaliar deveria se constituir em um momento reflexivo, 

pois, como observa Buriasco (2000), o papel mais importante da avaliação da  

aprendizagem é o de auxiliara construção da aprendizagem do aluno. Avaliar a  

aprendizagem deveria servir como uma forma de guiar o processo de ensino, desde 

que realçado o aspecto positivo da avaliação que seria vivenciada pelo universitário 

como uma experiência que traz ganhos à sua formação. Camargo (1997) acredita 

que desta forma a avaliação propiciará o desenvolvimento individual, intelectual e 

social do aluno, pois enquanto for enfatizado o lado negativo dificilmente ocorrerá o 

desenvolvimento desejável das habilidades intelectuais do estudante. 

A avaliação inclui: definição de que medidas e critérios devem ser usados para  

presumir o desempenho - por exemplo, a altura do pulo mais alto conseguido com 

êxito, sem qualquer erro, na melhor perfumasse; determina que o critérios abrange; 

coleta de informações através de medida ou de outros meios; aplicação do critério 

para determinar o mérito do pulo.  

A ênfase à atribuição de notas (medida) na avaliação tem provocado alguns desvios, 

dentre os quais o de lhe dar um caráter meramente comercial, contabilístico,  

desconsiderando seu aspecto educacional de orientação do aluno.  

Conforme diz Luckesi (1984), as notas são comumente usadas para fundamentar 

necessidades de classificação de alunos, dentro de um contínuo de posições, onde 

a maior ênfase é dada à comparação de desempenhos e não aos objetivos  

instrucionais que se deseja atingir. O aluno é classificado como inferior, médio ou 

superior quanto ao seu desempenho e muitas vezes fica preso a esse estigma, não 

conseguindo desvelar seu potencial.  

Benvenutti (2002) diz que avaliar é mediar o processo ensino/aprendizagem, é  

oferecer recuperação imediata, é promover cada ser humano, é vibrar junto a cada 

aluno em seus lentos ou rápidos progressos. Portanto, enquanto a avaliação  

permanecer engessada a uma pedagogia ultrapassada, a evasão permanecerá, e o 

educando, o cidadão, o povo continuará escravo de uma minoria, que se considera a 

elite intelectual, voltada para os valores da matéria ditadora, fruto de uma  



democracia mascarada e opressora.  

Acreditamos que o grande desafio para construir novos caminhos, segundo Ramos 

(2001), é uma avaliação com critérios de entendimento reflexivo, conectado,  

compartilhado e autonomizador no processo ensino/aprendizagem. Desta forma, es-

taremos formando cidadãos conscientes, críticos, criativos, solidários e  

autônomos. 

Se sempre pensarmos a avaliação como aprovação ou reprovação, a nota torna-se 

um fim em si mesma, ocasionando assim o distanciamento e a perda da ligação que 

relaciona as situações de aprendizagem. Portanto é tão urgente e necessário que 

mudemos a nossa concepção de avaliar, basta que rompêssemos com os padrões 

estabelecidos pela própria história e realidade de uma sociedade elitista e desigual. 

Neste sentido, Perrenoud (1993) afirma que mudar a avaliação significa  

provavelmente mudar a escola. Automaticamente, mudar a prática da avaliação nos 

leva a alterar práticas habituais, criando inseguranças e angústias e este é um  

obstáculo que não pode ser negado, pois envolverá toda a comunidade escolar. 

Se as nossas metas são educação e transformação, não nos resta outra alternativa 

se não juntos pensarmos em uma nova forma de avaliação. Rompendo os  

paradigmas, mudando nossa concepção, e nossa prática, e assim poderemos  

construir uma nova escola. 

 

6.RESULTADOS 

Da quantidade de alunos que responderam ao questionário, na pergunta que  

indagava, se há uma forma correta para a avaliação da aprendizagem 7 alunos  

responderam que sim há uma forma correta, 14 responderam que não há uma forma 

correta para se avaliar a aprendizagem. (Figura 1) 

 

 

 

 

 

Figura 1 –Compreensão dos alunos se há uma forma correta de avaliar 



Fonte: Autor 

Em relação à melhor forma de avaliar a aprendizagem os 

para prova, 13 para trabalho e 9 

Figura 2 – Visão dos aluno

Fonte: Autor 

Muitos professores esquecem que é natural e espontâneo considerar, na avaliação, 

outros recursos, tais como trabalhos diários, observações e registros, enfim, todas 

as atividades que permitem inferi

Foi solicitado aos sujeitos que dessem sugestões sobre outras formas de avaliação, o 

quadro abaixo apresenta as respostas obtidas: (Quadro 1)

67%

Há uma forma correta para a avaliação da 

28%

Para você, qual é a melhor forma de 
avaliação da aprendizagem?

Em relação à melhor forma de avaliar a aprendizagem os sujeitos assinalaram

trabalho e 9 lista de exercício como. (figura 2) 

alunos da melhor forma de avaliar a aprendizagem

Muitos professores esquecem que é natural e espontâneo considerar, na avaliação, 

outros recursos, tais como trabalhos diários, observações e registros, enfim, todas 

as atividades que permitem inferir desempenhos. Depresbiteris (1989)

Foi solicitado aos sujeitos que dessem sugestões sobre outras formas de avaliação, o 

quadro abaixo apresenta as respostas obtidas: (Quadro 1) 

33%

67%

Há uma forma correta para a avaliação da 
aprendizagem?

31%

41%

Para você, qual é a melhor forma de 
avaliação da aprendizagem?

Prova

Trabalho

Lista de Exercício

 

sujeitos assinalaram, 10 

da melhor forma de avaliar a aprendizagem 

 

Muitos professores esquecem que é natural e espontâneo considerar, na avaliação, 

outros recursos, tais como trabalhos diários, observações e registros, enfim, todas 

r desempenhos. Depresbiteris (1989) 

Foi solicitado aos sujeitos que dessem sugestões sobre outras formas de avaliação, o 

SIM

NÃO

Trabalho

Lista de Exercício



Quadro 1 – Outras formas de avaliação

A forma como o professor olha para o aluno. O olhar atento é muito importante para 
que o professor consiga ver os estágios de seu aluno e a melhor forma de aplicar sua 
metodologia e sua avaliação para com os alunos.
Há diversas formas de avaliação, e para mim para se ter uma ava
completa dos educandos deveria ser utilizado diferentes métodos, como 
apresentações, projetos, recursos mediáticos, entre outros.
Dinâmica e extensões. 
Acompanhamento do professor em sala de aula.
Dinâmica entre alunos após a matéria dada,
Percebendo a participação do aluno individualmente.
Avaliações em trabalho em grupo, de forma individual, ou seja, pela produção e 
desenvolvimento individual. 
Avaliação continua. 

Fonte: Autor 

Sobre a questão que se refere a preparação dos alunos para as avaliações, 7 

responderam que se preparam estudando durante todo o semestre, 10 responderam 

que estudam na semana da prova e 4 responderam que estudam no dia da prova. 

(Figura 3) 

Figura 3 – Ferramentas de estudos 

Fonte: Autor 

Sucedeu uma justicativa para essa questão, o quadro abaixo apresenta as 

justificativas obtidas: (Quadro 2)

Quadro 2 – Justificativas 

48%

19%

Como você costuma se preparar para as 

Outras formas de avaliação 

olha para o aluno. O olhar atento é muito importante para 
que o professor consiga ver os estágios de seu aluno e a melhor forma de aplicar sua 
metodologia e sua avaliação para com os alunos. 
Há diversas formas de avaliação, e para mim para se ter uma avaliação mais 
completa dos educandos deveria ser utilizado diferentes métodos, como 
apresentações, projetos, recursos mediáticos, entre outros. 

Acompanhamento do professor em sala de aula. 
Dinâmica entre alunos após a matéria dada, para saber real aprendizado. 
Percebendo a participação do aluno individualmente. 
Avaliações em trabalho em grupo, de forma individual, ou seja, pela produção e 

Sobre a questão que se refere a preparação dos alunos para as avaliações, 7 

responderam que se preparam estudando durante todo o semestre, 10 responderam 

que estudam na semana da prova e 4 responderam que estudam no dia da prova. 

de estudos que os alunos utilizam 

cativa para essa questão, o quadro abaixo apresenta as 

justificativas obtidas: (Quadro 2) 

33%

Como você costuma se preparar para as 
avaliações?

Estudando durante todo o 
semestre

Estudando na semana da prova

Estudando no dia da prova

olha para o aluno. O olhar atento é muito importante para 
que o professor consiga ver os estágios de seu aluno e a melhor forma de aplicar sua 

liação mais  
completa dos educandos deveria ser utilizado diferentes métodos, como  

Avaliações em trabalho em grupo, de forma individual, ou seja, pela produção e  

Sobre a questão que se refere a preparação dos alunos para as avaliações, 7  

responderam que se preparam estudando durante todo o semestre, 10 responderam 

que estudam na semana da prova e 4 responderam que estudam no dia da prova. 

cativa para essa questão, o quadro abaixo apresenta as  

Estudando durante todo o 

Estudando na semana da prova

Estudando no dia da prova



Durante o semestre vou agregando as informações e na semana ou 
um estudada reforçada pra prova.
Presto atenção nas aulas e reviso a matéria no dia porque normalmente há muitos 
trabalhos e outras provas de no mesmo período então fica um pouco difícil estudar 
antecipadamente. 
Porque funciono melhor assim, não gosto de trabalhar sob pressão.
Por falta de tempo, pois trabalho, estudo e tenho minhas obrigações de mulher e 
dona de casa. 
Ao chegar em casa, recapitulo a aula e tiro as duvidas.
Estudo mais na semana da prova, mas sempre dou uma lida 
Tento colocar as matérias em ordem para não sobrecarregar a semana de prova, 
sando-a para tirar duvidas apenas.
Quando partido das aulas, estou estudando.

Fonte: Autor 

Com relação à melhor forma de compreender o conteúdo, 1

gravando a aula e ouvindo depois, 7 alunos assinalaram copiando tudo que o 

professor escreve, 12 alunos assinalaram prestando atenção na aula e 1aluno 

assinalou lendo os slides e textos disponibilizados pelo professor. (Figura 4)

Figura 4 – Entendimento dos alunos da melhor forma para compreenderem o 

conteúdo 

Fonte: Autor 

Foi solicitado aos sujeitos que dessem

compreenderem o conteúdo, o quadro abaixo apresenta as sugestões obtidas: 

(Quadro 3) 

4%

55%

9%

Para você qual a melhor forma de 
compreender o conteúdo?

emestre vou agregando as informações e na semana ou dia da prova dou 
um estudada reforçada pra prova. 
Presto atenção nas aulas e reviso a matéria no dia porque normalmente há muitos 
trabalhos e outras provas de no mesmo período então fica um pouco difícil estudar 

sim, não gosto de trabalhar sob pressão. 
Por falta de tempo, pois trabalho, estudo e tenho minhas obrigações de mulher e 

Ao chegar em casa, recapitulo a aula e tiro as duvidas. 
Estudo mais na semana da prova, mas sempre dou uma lida durante o semestre!
Tento colocar as matérias em ordem para não sobrecarregar a semana de prova, 

a para tirar duvidas apenas. 
Quando partido das aulas, estou estudando. 

Com relação à melhor forma de compreender o conteúdo, 1 aluno assinalou 

gravando a aula e ouvindo depois, 7 alunos assinalaram copiando tudo que o 

professor escreve, 12 alunos assinalaram prestando atenção na aula e 1aluno 

assinalou lendo os slides e textos disponibilizados pelo professor. (Figura 4)

Entendimento dos alunos da melhor forma para compreenderem o 

i solicitado aos sujeitos que dessem sugestões sobre outras formas de eles 

compreenderem o conteúdo, o quadro abaixo apresenta as sugestões obtidas: 

4%

32%

Para você qual a melhor forma de 
compreender o conteúdo?

Gravando a aula e ouvindo 
depois

Copiando tudo que o professor 
escrever

Prestando atenção na aula

Lendo os slides e textos 
diponibilizados pelo professor

dia da prova dou 

Presto atenção nas aulas e reviso a matéria no dia porque normalmente há muitos 
trabalhos e outras provas de no mesmo período então fica um pouco difícil estudar 

Por falta de tempo, pois trabalho, estudo e tenho minhas obrigações de mulher e  

durante o semestre! 
Tento colocar as matérias em ordem para não sobrecarregar a semana de prova, u-

aluno assinalou  

gravando a aula e ouvindo depois, 7 alunos assinalaram copiando tudo que o  

professor escreve, 12 alunos assinalaram prestando atenção na aula e 1aluno  

assinalou lendo os slides e textos disponibilizados pelo professor. (Figura 4) 

Entendimento dos alunos da melhor forma para compreenderem o 

 

sugestões sobre outras formas de eles  

compreenderem o conteúdo, o quadro abaixo apresenta as sugestões obtidas: 

Gravando a aula e ouvindo 

Copiando tudo que o professor 

Prestando atenção na aula

Lendo os slides e textos 
diponibilizados pelo professor



Quadro 3 – Outras formas de compreensão do conteúdo. 

Pesquisando mais sobre o assunto discutido e empregado em classe. 
Anotando o que o professor fala, se torna mais fácil de lembrar. 
A melhor forma de aprendizado para mim são aulas em que os alunos colocam a mão 
na massa, exemplo: o professor ensina como funciona uma câmera e logo após os 
alunos vão colocar em prática o que o professor ensinou. 
Acredito que um pouco de casa item a cima. 
Tenho dificuldade em entender o conteúdo. 
Escrevo as explicações do professor para facilitar a compreensão da matéria. 

Fonte:Autor 

A respeito de como o aluno considera a forma de avaliação da aprendizagem  

utilizada pelos professores do seu curso, alcançamos 21 respostas. O quadro abaixo  

apresenta as respostas que obtivemos: (Quadro 4) 

Quadro 4 – Como você considera a forma da avaliação da aprendizagem utilizada 

pelos professores do seu curso: 

Mediano para alguns. 
Na maioria são provas escritas, mas alguns utilizam métodos diversos e percebe-se 
que são mais eficazes em algumas situações. 
Old. 
Boa, porém poderia ser mais ampla a clara, não ser tão rápido e correndo, pois assim 
não se absorve nada. 
Mediana, poderiam utilizar outras formas para integrar os alunos, como a prática  
diretamente ligada à disciplina e mercado. 
Alguns ainda são bem tradicionais, o que pode prejudicar um pouco aquele aluno que 
não esteja muito bem no dia da avaliação. 
A maioria são bons, mas alguns se perdem na próprio método que defendem. 
Excelente. 
Geralmente, os professores passam trabalhos como forma de avaliação, que é uma 
forma importante de aprendizado, porém, há pouca prova... Fazer apenas trabalhos 
tende a deixar os alunos relaxados, seria interessante uma mescla entre provas e tra-
balhos. 
Razoável. 
Horríveis e injustas. 
Horrível. 
Não podemos generalizar,as a maioria foi boa.Alguns não foram como dito que  
seria. 
Regular. 
Depende da qualidade profissional do professor, quando um professor não se  
preocupa em perceber os desenvolvimentos do aluno no cotidiano, então qualquer 
forma avaliativa que faça não adiantará nada. 
Excelente,porém se a cd aula pudesse tirar duvidas dos alunos seria perfeito. 
Considero muito boa! 
Válida. 
Não gosto apenas das avaliações em trabalho em grupo. Já que a faculdade visa tra-
balhos em conjunto, que ao menos a avaliação desses trabalhos sejam individuais. 
Numa empresa ou colégio, quando há trabalhos coletivos, é observado também o que 
cada um contribuiu, como desenvolveu, etc. O que acontece são muitos atritos em 
trabalhos em grupo pelo fato de nem todos se dedicarem da mesma forma (já que 



cada um é diferente do outro) e no fim das contas receber a mesma avaliação. Talvez 
uma maneira de verificar esse tipo de avaliação é pedir relatório dos lideres de como 
cada um desempenhou o seu papel no trabalho, ou ainda, durante as apresentações, 
puxar dos componentes como eles fizeram para chegar em tais conclusões. No mais, 
estou muito feliz e contente com a instituição em que me encontro. 
Não sou a favor das provas,não prova em cada o aprendizado do aluno. 
Fraca, me sinto pressionada. 

Fonte: Autor 

Mudar a avaliação significa provavelmente mudar a escola. Automaticamente, mudar 

a prática da avaliação nos leva a alterar práticas habituais, criando inseguranças e 

angústias e este é um obstáculo que não pode ser negado, pois envolverá toda a 

comunidade escolar. Perrenoud (1993) 

7.CONSIDERAÇÕS FINAIS 

Pela ótica dos sujeitos, que participaram desta pesquisa, a avaliação no   ensino  

superior se dá por meio de trabalhos e provas, o instrumento de avaliação depende 

do perfil do docente. Os sujeitos entendem que a avaliação precisa acontecer de 

modo individual, grupo, e no pós aula para verificar o que os alunos aprenderam. Os 

alunos se preparam para a avaliação no dia desta e registraram que a melhor forma 

de aprender é prestando a atenção nas aulas. 

8.FONTES CONSULTADAS 

Almeida, A. M. F. P. M. Um estudo sobre a avaliação da aprendizagem em um curso 

superior de ciências agronômicas. Faculdade de Educação, Universidade Estadual 

de Campinas. Campinas-SP, 1992. 

 
Benvenutti, D. B. Avaliação, sua história e seus paradigmas educativos. Pedagogia: 
a Revista do Curso. Brasileira de Contabilidade. São Miguel do Oeste – SC:  n.01, 
p.47-51, 2002. 
 
Buriasco, R. L. C. Algumas considerações sobre avaliação educacional. Avaliação 
Educacional, p.155-178, 2000. 
 
Camargo, A. L. C. O discurso sobre a avaliação escolar do ponto de vista do aluno. 
Revista da Faculdade de Educação do Rio de Janeiro, 1997. 
 
Depresbiteris, L. O desafio da avaliação da aprendizagem; dos fundamentos a uma 
proposta inovadora. São Paulo: EPU, 1989. 
 
Kasai, R. C. B. Avaliação da aprendizagem: Um projeto vivido. Revista Diálogo  
Educacional, p. 41-49, 2000. 
 



Luckesi, C. C. Avaliação educacional escolar; para além do autoritarismo.  
Tecnologia Educacional, Rio de Janeiro, p.6-15, 1984. 
 
Martins, R. C. Avaliação crítica de uma experiência de ensino aprendizagem.  
Estudos de Psicologia, PUC- Campinas, p 54-64.1999. 
 
Perrenoud, P. Não mexam na minha avaliação! Para uma abordagem sistêmica da 
mudança pedagógica. In: Nóvoa, A. Avaliação em educação: novas perspectivas. 
Porto, Portugal: Porto Editora, 1993. 
 
Ramos, P. Os pilares para educação e avaliação. Blumenau – SC: Acadêmica, 
2001. 
 
Silva, Z. B. O processo avaliativo na aprendizagem baseada em problemas: Um  
estudo com alunos de medicina. Dissertação de Mestrado não-publicada, Faculdade 
de Ciências Humanas, Universidade São Francisco. Bragança Paulista, SP. (2001). 
 


