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Resumo 

A avaliação é constante em nossa vida diária. Em todos os momentos estamos, de alguma 
forma, sendo avaliados. Este trabalho foi realizado pela inquietação decorrente de 
observações feitas em sala de aula, com a participação de 13 alunos, tendo como objetivo 
determinar os pontos de vista dos alunos do 9 º ano em uma escola particular na cidade de São 
Cristovão sobre os processos de avaliação que são adotados para os mesmos. Para isso 
utilizamos os conceitos e estudos de autores como Libâneo (1994), Luckesi (1999), Perrenoud 
(1999), Hoffman (1998). Os resultados obtidos durante a pesquisa, com base na coleta de 
informações através da análise de questões como: qual o método de avaliação que você mais 
gosta? Ou Qual o método que você não gosta? foram consistentes com pesquisas realizadas 
pelos autores antes citados, onde o método da prova foi o mais reclamado e uma "avaliação 
somativa" o mais amplamente aceito. 
 

Palavras-chaves: Alunos, Avaliação e Professores. 

 
Abstract 

The evaluation is constant in our daily. At all moments we are, in some way, being evaluated. 
This work was performed by the restlessness arising from observations made in the 
classroom, with the participation of 13 students, with the objective determine the views of 
students in 9th grade in a private school in the city of São Cristovão on the evaluation 
processes that are adopted to them. For this we used the concepts and studies by authors such 
as Libâneo (1994), Luckesi (1999), Perrenoud (1999), Hoffman (1998). The results obtained 
during the research, drawing on the collection of information through the analysis of issues 
such as: which valuation method you like best? Or Which method do you dislike? were 
consistent with research conducted by the authors before cited, where the method of proof 
was the most complained and a "summative" the most widely accepted. 
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Nos dias atuais uma das grandes preocupações vivenciadas pelos professores em sala de 

aula diz respeito ao modo de avaliação utilizado por eles. Estudar como essa avaliação é feita 

no ambiente escolar é uma questão interessante e, de certa forma, preocupante. 

 Os professores, a todo o momento, lidam com questões do tipo: como eu devo avaliar 

meu aluno? Como ele gostaria de ser avaliado? Será que meu método de avaliação é o mais 

coerente? Se não, qual devo adotar?  

Essas questões são corriqueiras na vida do professor e do aluno, uma vez que, no atual 

sistema escolar o docente tem a necessidade (diria até que a obrigação) de adotar uma forma 

na qual possa avaliar seu aluno e atribuir uma “nota” para ele, pois, nos diários de classe tem 

que constar uma “nota” a fim do mesmo atingir a “aprovação” ou “reprovação” ao final do 

ano letivo. 

O aluno, por sua vez, se vê numa situação difícil quando se depara com um método que 

não o agrada ou se identifique, sendo que em alguns casos, ele tem que simplesmente aceitar e 

encarar o resultado de tal avaliação. 

Por esse motivo e pela vivência em sala de aula, observando e ouvindo várias situações 

ditas pelos estudantes, houve a necessidade de realizar essa pesquisa, tendo como objetivo 

verificar as concepções dos alunos do 9 º ano de uma escola particular no município de São 

Cristovão sobre os processos avaliativos que lhes são adotados. 

Como objetivos específicos têm-se: identificar as opiniões dos alunos a cerca dos 

métodos avaliativos adotados, por meio de questionários com perguntas abertas; e analisar os 

resultados tendo como base as questões levantadas por alguns autores como: Libâneo (1994), 

Haydt (1994), Hoffmann (1998), Luckesi (1999) e Perrenoud (1999). 

A seguir será apresentada a pesquisa dando início com o referencial teórico mostrando o 

que os principais autores, citados anteriormente, pensam sobre o tema avaliação. 

Posteriormente, nos procedimentos metodológicos têm todos os passos realizados na 

pesquisa, como também o instrumento de coleta de dados e os sujeitos da pesquisa, os 

resultados foram discutidos e postos em gráficos para melhor compreensão dos dados. Por 

fim, têm-se algumas considerações finais e as referencias utilizadas no estudo em questão. 

 

O Processo Avaliativo Em Sala De Aula 

 

A avaliação é a reflexão transformada em ação. Ação essa que nos 

impulsiona a novas reflexões. (HOFFMANN, 1992, p. 18). 

 



Os estudos sobre a avaliação escolar, segundo Luckesi (1999), vêm sendo objeto de 

diversas pesquisas com vários enfoques. Estes estudos apontam um tipo de avaliação voltada 

para a aprovação ou reprovação do aluno, centrada no “processo de promoção”, tendo a nota o 

único fator de importância. 

É fato que o ato de avaliar é essencial e indispensável para a educação, uma vez que é 

por esse método que se verifica o processo de ensino-aprendizagem na sala de aula, como 

também é por meio do mesmo que constata se o aluno possui os pré-requisitos suficientes 

para ser encaminhado para a série ou ano seguinte.  

 Contudo, A avaliação é algo de extrema importância para o ensino  devendo ser um 

instrumento para estimular o interesse e motivar o aluno para maior esforço e aproveitamento, 

e não uma arma de tortura ou punição quando não usada corretamente pelo professor. 

(HAYDT 1992, p.26)  

Este, segundo Hoffmann (1998, p. 16), em alguns casos, “percebem a ação de educar e 

a ação de avaliar como dois momentos distintos e não relacionados. E exerce essas ações de 

forma diferenciadas”. A autora mostra que os professores só trabalham com um método 

avaliativo, em particular as provas, em certas épocas do ano letivo (especialmente ao final de 

cada unidade), não se preocupando com o desempenho do aluno em cada dia. 

Haydt (1992) mostra que um dos princípios básicos do processo avaliativo é seu caráter 

contínuo e sistemático, ou seja, ele não pode ser esporádica nem improvisada, mas sim 

constante e planejada, no intuito de fornecer um melhor feedback e permitir uma imediata 

recuperação quando necessário.   

Com isso, observamos que o processo avaliativo está presente na vida do docente e do 

aluno, sendo uma tarefa complexa que não deve se resumir à realização de provas e 

atribuições de notas, mas sim um ato de reflexão onde o nível de qualidade do trabalho 

escolar, tanto do professor quanto do aluno, é posto em verificação e análise. (LIBÂNEO, 

1994; LUCKESI, 1999; PERRENOUD, 1999). 

Este fato mostra-se bem visível para Haydt, quando o mesmo fala que “ao avaliar os 

seus alunos, o professor está, também, avaliando seu próprio trabalho. Portanto, a avaliação 

está sempre presente na sala de aula, fazendo parte da rotina escolar. Daí ser responsabilidade 

do professor aperfeiçoar suas técnicas de avaliação”. (1992, p.7). 
 

Dessa forma, cabe ao docente selecionar os tipos de avaliações que serão adotadas nas 

salas de aula, tendo como critério as condições da sua clientela, para não transforma o sistema 

avaliativo em uma simples forma classificatório e excludente. 



É urgente encaminhar a avaliação a partir da efetivação da relação professor e aluno em 

benefício da educação do nosso país, contrapondo-se à concepção sentenciva, grande 

responsável pelo processo de eliminação de crianças e de jovens da escola. (HOFFMANN, 

1998) 

Para evitar tal situação o profissional em sala de aula tem ao seu alcance várias formas 

de avaliar os seus alunos, utilizando: atividades, participação, estudo dirigido, argüição, 

recursos didáticos, enfim, durante todos os momentos de atividade docente. Contudo, o 

método mais utilizado pelos professores são as provas, que, segundo Libâneo (1994, p.200) 

“freqüentemente são empregadas apenas para medir a capacidade de memorização”. 

Ainda nesse pressuposto Hoffmann (1998) mostra  que as avaliações somente a base 

de testes e de conceitos desempenham um papel de medição, sendo que esta, por sua vez, leva 

a eliminação, ou exclusão, do aluno no processo de aprendizagem. Contudo, a mesma autora 

mostra que alguns professores trabalham de forma ingênua com esses processos de avaliação 

sem percebê-los como um mecanismo privilegiado de competição e seleção nas escolas. 

Observa-se ai um fato alarmante no processo de aprendizagem, pois a prova, exame ou 

teste (a depender do tratamento de cada educador) não permite a democratização do ensino, 

uma vez que dentro da sala de aula existem alunos diferentes, tanto no aspecto sócio-

econômico como nas suas características individuais, sendo que estes aspectos influenciam 

muito no processo educacional. (LIBÂNEO, 1994; LUCKESI, 1999). 

A escola é um espaço caracterizado pela multiplicidade. Experiências, 
realidades, cosmovisões, objetivos de vida, relações sociais, estruturas de 
poder, tradições históricas e vivencias culturais diversas se plasmam nos 
diversos discursos que se cruzam em seu cotidiano, pondo em dialogo 
conhecimentos produzidos a partir de varias perspectivas. (ESTEBAN 2002, 
p. 14) 
  

Como foi dito anteriormente, trabalhar com avaliação em sala de aula é algo que merece 

muito cuidado. O educador deve ter em mente que uma “má” avaliação pode provocar graves 

danos para a vida do seu aluno, podendo levar a desmotivação do mesmo.  

Perrenoud (1999) mostra que a avaliação pode ter dois sentidos, o primeiro sentido se 

refere à recompensa do aluno pelo esforço do estudo e, ao contrário, a segunda mostra a 

humilhação pelo mau-desempenho nesse processo, situação essa que pode levar ao fracasso 

escolar.   

A fim de amenizar esta situação e auxiliar o professor na sala de aula nos deparamos na 

literatura com uma série de processos avaliativos, que são classificados de acordo com suas 

funções. 



Estas podem ser consideradas como: diagnóstica, onde se permite verificar o progresso 

às dificuldades dos alunos como também a atuação do professor, a fim de verificar os 

problemas e identificar as possíveis causas; de controle, que se refere aos meios e à 

freqüência das verificações e das qualidades dos resultados escolares, possibilitando o 

diagnostico das situações; e a classificatória, tendo o único papel de classificar o aluno dentro 

do processo de aprendizagem. (HAYDT, 1992; LIBÂNEO, 1994) 

Ainda neste contexto, Haydt (1999) aponta dois tipos de avaliações que estão ligadas as 

funções de controle e classificatória, sendo respectivamente a avaliação formativa, que é 

realizada em todo período letivo e a somatória vista ao final do mesmo sendo a soma de todas 

as atividades desenvolvidas pelos alunos durante o ano letivo. 

Dessa forma, recomenda-se que os professores utilizem como meio de avaliação vários 

métodos e não atribua um único artifício para tal situação, no intuito de amenizar o grau de 

dificuldade do aluno adequando cada processo avaliativo com o seu grau de desenvolvimento. 

 

O Percurso Metodológico  

 

A metodologia é o conjunto descritivo das atividades a desenvolver ou desenvolvidas de 

passos, de etapas, fases metodológicas e de técnicas que serão ou foram utilizadas na 

elaboração ou execução de um projeto de pesquisa. (LEITE, 2008). 

Em relação à natureza da pesquisa a mesma se apresenta como um estudo do tipo 

qualitativo, possuindo um caráter descritivo. O método qualitativo é representado por 

trabalhos que não necessitam de ferramentas estatísticas, possuindo o poder de analisar os 

fenômenos com consideração do contexto, se baseando em objetivos classificatórios, onde 

utilizam de maneira mais adequada os valores culturais e a capacidade de reflexão do 

indivíduo. (LEITE, 2008; NEVES, 1996).  

Uma pesquisa descritiva relaciona-se com o processo de descrever fatos, fenômenos e 

dinâmicas sociais, tendo por finalidade observar, registrar e analisar os fenômenos, sendo que 

nesta pesquisa não há interferência do investigador, que apenas procura percebe, com o 

necessário cuidado, a frequência com que o fenômeno acontece. 

Isto é reforcado por Triviños quando o mesmo fala que 

 

O foco essêncial dos estudos descritivos reside no desejo de conhecer a 

comunidade, seus traços caracteristicos, suas gentes, seus problemas, suas 



escolas, seus professores [....] pretendendo descrever  “ com exatidão” os 

fatos e fenômenos de determinada realidade. ( TRIVIÑOS, 1999. p. 110) 
 

O método de coleta de dados utilizado foi o questionário, com perguntas abertas, que 

teve como objetivo alcançar os objetivos da pesquisa. O questionário é o instrumento 

investigativo mais utilizado na pesquisa qualitativa, uma vez que possibilita medir com mais 

exatidão aquilo que se deseja estudar. (LEITE, 2008). 

 Os sujeitos da pesquisa são 13 alunos do 9º ano de um colégio particular localizado no 

município de São Cristovão. A razão para a escolha dos mesmos deu-se pelo convívio, pois, a 

partir de conversas com os mesmos houve a inquietação de verificar e analisar com mais 

delicadeza as opiniões desses estudantes sobre os processos avaliativos que são postos para 

eles. 

Os resultados foram organizados e expostos em gráficos para uma melhor observação e 

entendimento, como mostrado a seguir.  

 

Resultados e Discussões  
 

Dos 13 alunos envolvidos na pesquisa 7 eram meninos e 6 eram meninas que tinha entre 

13 e 15 anos, sendo que nenhuma aluno é repetente ( todos estavam no 9º ano pela primeira 

vez) e todos os alunos moram próximo a escola. 

A fim de responder os objetivos específicos da pesquisa, que são: identificar as opiniões 

dos alunos a cerca dos métodos avaliativos adotados, por meio de questionários com 

perguntas abertas; e analisar os resultados tendo como base as questões levantadas por alguns 

autores como: Libâneo (1994), Haydt (1994), Hoffmann (1998), Luckesi (1999) e Perrenoud 

(1999), os alunos responderam a um questionário (vê apêndice A), cuja análise se dará a 

seguir. 

 Em relação à primeira pergunta feita para os alunos “o que é avaliação para você e 

quais os métodos avaliativos que conhece?” todos os alunos falaram que para eles a avaliação 

consiste na forma que o professor tem de “avaliar” e “verificar” se os alunos estão 

entendendo o conteúdo. Em relação aos métodos eles apontaram os seguintes: prova, 

arguição, micro-teste, atividade em grupo e individual, estudo dirigido. 

Na segunda questão “existi algum método de avaliação que você mais gosta? Por quê?” 

obtive-se as seguintes respostas: 46% dos alunos mostraram preferir como forma de avaliação 

o estudo dirigido e execução de trabalhos, uma vez que eles têm a oportunidade de consultar o 



material didático e ter a ajuda de outras pessoas; 23 % disseram que preferiam como método a 

prova, mas especificaram que só a de marcar “X” e a de verdadeiro ou falso, 16% falaram que 

não prefere nenhuma forma de avaliação, pois não consegui se identificar com nenhuma; e 

15% preferem arguição, pois tem mais oportunidade de falar com suas palavras o que 

entenderam sobre o conteúdo.( vê gráfico 1). 

Na concepção de Haydt (1992) esta preferência dos alunos por trabalhos em grupo se dá 

pela facilidade da construção do conhecimento; pela troca de opiniões entre eles, levando ao 

desenvolvimento da prática da cooperação a fim de conseguirem um bem comum. Em relação 

à segunda maior opção verificamos que os alunos apontaram a prova, porém especificaram 

que preferiam a do tipo objetiva. Uma das hipóteses mais plausível pode está no fato dos 

alunos terem dificuldades de expressarem com suas palavras o que a questão está 

perguntando.  

 
 
Gráfico 1: Gráfico mostrando os tipos de avaliações que os alunos mais gostam 
Fonte: SANTOS, L. C. M. 
 
Em relação à terceira pergunta “existe algum método de avaliação que você não goste? 

Por quê?” 50 % dos alunos falaram que não gostavam da avaliação feita por meio de provas, 

pois “não dá muito para pensar” e, às vezes, “esquece” muitas coisas; 29% não gostam de 

trabalho em grupo (com mais de duas pessoas), pois muita gente fica sem fazer nada e 

colocam todo o trabalho nas “costas deles”; 21 % não gostam da arguição, pois tem muita 

vergonha “de falar na frente de todo mundo”. (vê gráfico 2). 

O que foi observado nessa pergunta é a inquietação de muitos autores citados nessa 

pesquisa, como Libâneo (1994), Hoffmann (1998), Perrenoud (1999), Luckesi (1999) todos 

estes autores falam do impacto que há da prova como método de avaliação na vida do aluno, 



sendo este um dos métodos não vistos “com bons olhos” pelo mesmo, por causa do seu 

caráter excludente.  

Em relação ao trabalho em grupo, além dos pontos positivos expostos por Haydt (1992), 

o mesmo fala justamente o ponto negativo que os alunos expressaram, o dá falta de 

organização do grupo, ou seja, em alguns casos alguns alunos pode não dá muito 

“importância” ao trabalho em grupo, deixando de participar.  

 

 
Gráfico 2: Gráfico mostrando os tipos de avaliações que os alunos não gostam 
Fonte: SANTOS, L. C. M. 
 
Em relação à quarta pergunta “se você pode-se escolher uma forma de te avaliar qual 

seria? 46% falaram que queriam ser avaliados por meio de atividades diferentes como: jogos, 

“na observação do seu dia-a-dia”, por meio de pesquisas na internet e trabalhos em grupo e 

individual; 31% disseram que gostariam de ser avaliados por meio de estudo dirigido; e 23% 

preferem prova, mas de marcar “X” e verdadeiro ou falso. 

Haydt (1992, p. 175) expressa muito bem à opinião dos alunos quando falaram da 

preferência pela utilização dos jogos como forma de avaliação, pois “jogar é uma atividade 

natural do ser humana”, sendo que ao utilizar o jogo em sala de aula o professor cria na sala 

uma atmosfera de motivação que permite os alunos participar ativamente do processo de 

ensino-aprendizagem.  

Pela frase expressada pelos alunos “na observação do seu dia-a-dia” percebemos algo 

interessante já dito anteriormente aqui. Nesta fala observamos que, mesmo sem o 

conhecimento, os alunos falaram do conceito de um tipo de avaliação, a somatória, onde 

consiste na soma de todas as atividades desenvolvidas pelos alunos durante todo o ano letivo 

(HOFFMANN 1998, LUCKESE, HAYDT). 



 

 

 
Gráfico 3: Gráfico mostrando as preferências dos alunos por algumas avaliações 
Fonte: SANTOS, L. C. M. 
 

Considerações finais 
 

Tomando como análise os resultados levantados ao longo da pesquisa, pode-se verificar, 

através da análise de questões como: qual método você mais gosta? Ou qual método você não 

gosta?  Que os resultados obtidos foram compatíveis com as pesquisas realizadas por autores 

como Hoffmann (1998), Luckesi (1999) e Haydt (1992), onde o método da prova foi o mais 

recriminado e uma avaliação mais “somativa” a mais aceita. 

Dentro dessa avaliação somativa pode-se observar a presença de métodos como o 

estudo dirigido, arguição, trabalhos em grupos, notando uma mistura de métodos tanto 

individualizantes (feitos de forma individual) como socializantes (feito de maneira mais 

coletiva). 

Através dos resultados dessa pesquisa, pode-se constatar o que foi exposto no decorrer 

do referencial teórico, e mostrar que apesar dessas pesquisas serem realizadas em épocas 

distintas e em lugares diferentes, os seus resultados são praticamente iguais no que diz 

respeito à aceitação e a recusa de algumas formas avaliativas.  
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Apêndice A 
 

Questionário 
Nome: _____________________________________________________________________ 
Idade:____________ 
Sexo: ____________ 

1- O que é “avaliação” para você e quais os métodos que você tem contato? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

2- Existe algum método de avaliação que você goste? Por quê? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

3- Existe algum método de avaliação que você não goste? Por quê? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

4- Se você pude-se escolher uma forma de te avaliar qual seria? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

 
 

 


