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Resumo: 

O princípio da autonomia universitária baseia-se no entendimento de que cada instituição, 

através de seus colegiados, é o juiz das suas condições de trabalho e é quem pode tomar as 

decisões com relação ao seu funcionamento, definindo seus perfis, os cursos que quer oferecer e 

a sua forma de organização. Contudo, a autonomia universitária é permeada de 

responsabilidade, exercida em formas de avaliar os processos de produtos, relativos à formação 

de recursos humanos e na construção e difusão do conhecimento por ela gerado. Assim, junto a 

processos de Avaliação Educacional, buscam-se os princípios que levem a Instituição refletir 

sobre como ela está construindo seu entendimento em relação à sua realidade, resgatando sua 

história,sua origem, seus valores, de modo que a comunidade acadêmica compreenda melhor 

seu contexto social e suas possibilidades no futuro. A opção pela avaliação criterial consiste na 

compreensão que a avaliação normativa impõe a comparação entre instituições, que na realidade 

não possuem as mesmas condições e seguiram diferentes trajetórias, já a avaliação criterial tem 

o caráter essencialmente formativo,onde os resultados serão analisados com base em parâmetros 

definidos na missão institucional e expressos no seu PDI – Plano de Desenvolvimento 

Institucional e, com eles, deverão ser comparados. A avaliação criterial formativa, desde o 

planejamento até a própria avaliação, estimula a participação da comunidade acadêmica uma 

vez que busca incentivar a ação de assumir as responsabilidades individuais e coletivas no 

processo educacional, visto em função do paradigma do colegiado. Assim, a avaliação deve ser 

plural e multidimensional, com aplicação de diferentes instrumentos como questionários, 

provas, entrevistas, análise de documentos, discussão em grupos específicos. Além de 

observações sobre clima institucional e sobre infraestrutura,visando identificação de marcas 

culturais psicológicas e afetivas dos alunos,docentes e servidores. Todas estas informações em 
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forma de bancos de dados e analisadas com rigor estatístico, servem para descrever e quantificar 

os resultados do processo avaliativo. O gerenciamento do processo de avaliação coube à 

Vunesp, instituída pelo Conselho Universitário da UNESP há 33 anos, com fins específicos de 

realizar os processos seletivos de ingresso aos cursos de graduação, mas a notável experiência 

adquirida pela instituição propiciou à Fundação Vunesp também atuar na área de Avaliação 

Educacional. Este trabalho reúne as informações obtidas na aplicação das provas a alunos dos 

Colégios Técnicos dos Campus de Bauru, Guaratinguetá e Jaboticabal, em avaliações realizadas 

em 2009 e 2010, bem como as análises realizadas, tendo como subsídios as propostas 

pedagógicas de cada colégio. A realização desse tipo de projeto tem permitido a concepção de 

instrumentos capazes de atender as diferentes especificidades dos programas educacionais 

situando o rendimento escolar do aluno num contexto mais amplo que o da medida dos 

conhecimentos que possui, pois tão importante quanto a mensuração da aprendizagem discente 

para atender e comentar novas demandas de mercado,é o conhecimento do nível de qualidade 

do ensino profissional que se pratica na UNESP. 

Palavras-chave: 

Avaliação Educacional, Educação Profissional. 

 

1. – Introdução 

Considerada a avaliação como campo de trabalho e investigação da Vunesp - Fundação para o 

Vestibular da Universidade Estadual Paulista,  a experiência adquirida pela instituição na realização de 

concursos e processo seletivos motiva a sua inserção na área de Avaliação Educacional. Na condição 

de agente avaliador externo, a fundação tem experimentado avanços, em especial na concepção de 

instrumentos de avaliação capazes de atender as diferentes especificidades de programas educacionais. 

Dessa experiência emergem procedimentos de análise de resultados, que não reduz-se apenas à 

apuração do rendimento dos alunos, mas que leva em conta o processo, situando o rendimento do 

aluno num contexto mais amplo que o da medida dos conhecimentos que possui.  

A perspectiva de avançar na aplicação de novas metodologias de obtenção, interpretação e análise de 

resultados do rendimento escolar, inspirou a concepção do Programa de Avaliação Educacional 

destinado ao Ensino Profissionalizante.  

 

A escolha dessa modalidade de ensino como objeto de estudo justifica-se pela expansão da Educação 

Profissional de nível médio, em particular no sistema público paulista, com a oferta de mais cursos. 

Em 2009, o Estado de São Paulo, reunia 1.224 estabelecimentos de educação profissional técnica de 

nível médio, o equivalente a 35% do total nacional, com quase 315 mil matrículas. (Investe São Paulo, 
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2010) Com o crescimento econômico em contínua expansão, o mercado de trabalho paulista é dos 

primeiros a sentir demandas de mão de obra qualificada para suprir, inclusive, a inovação tecnológica 

que vem acompanhando o crescimento econômico do país.  

Além disso, o funcionamento de Colégios Técnicos nos campi de Bauru, Guaratinguetá e Jaboticabal, 

que integram o conjunto de 23 campi mantidos pela UNESP no Estado de São Paulo, favoreceu a 

escolha do ensino profissionalizante de nível médio como objeto da avaliação. Considerando ainda 

que a oferta dessa modalidade de ensino na UNESP está associada a eixos de formação em 

Informática, Engenharia e Agropecuária, abre-se a perspectiva de uma avaliação abrangente, 

multidisciplinar e endereçada a públicos de três diferentes regiões do Estado de São Paulo, que se 

materializa no Programa de Avaliação Educacional dos Colégios Técnicos da Universidade Estadual 

Paulista – UNESP.  

 

2. Marco referencial da avaliação: a educação profissional de nível médio na UNESP 

De acordo com a legislação federal, Resolução CNE/CEB No 4/2010 (MEC 2010) a educação 

profissional e tecnológica, integra-se aos diferentes níveis e modalidades de educação, e às dimensões 

do trabalho, da ciência e da tecnologia, e articula-se com o ensino regular e com outras modalidades 

educacionais.  

A educação profissional de nível técnico tem organização curricular própria e independente do ensino 

médio, podendo ser oferecida de forma articulada (integrada ou concomitante) ou subsequente a este. 

Os Colégios Técnicos da UNESP organizam o ensino técnico em todas as formas previstas em lei. 

O modelo adotado pela legislação brasileira para a educação profissional, tornando-a complementar à 

educação básica, pressupõe que o processo educativo deverá propiciar situações de ensino-

aprendizagem onde o aluno possa consolidar e integrar as competências e habilidades adquiridas no 

ensino médio. 

Em razão dessa articulação, os cursos profissionalizantes oferecidos na UNESP, atendem aos objetivos 

daquela etapa da Educação Básica mediante a inserção de conteúdos de caráter de formação básica 

com ênfase no desenvolvimento de habilidades e competências que possam integrar-se àquelas 

necessárias para sua formação profissional.  Nas propostas pedagógicas dos Colégios Técnicos 

encontram-se os objetivos do ensino técnico e do ensino médio, apresentados em separado, e nos 

termos da legislação vigente: 

- Consolidar e aprofundar os conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o 

prosseguimento de estudos. 
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 - Preparar o educando para o trabalho, para o exercício da cidadania e para continuar aprendendo, de 

modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento 

posteriores. 

 - Aprimorar o educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da 

autonomia intelectual e do pensamento crítico. 

 - Assimilar os fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria 

com a prática, no ensino de cada disciplina. 

São objetivos específicos da Educação Profissional oferecida nos Colégios Técnicos da UNESP: 

 - Promover a transição entre a escola e o mundo do trabalho, capacitando jovens e adultos com 

conhecimento e habilidades gerais e específicas para o exercício de atividades produtivas. 

 - Proporcionar a formação de profissionais, aptos a exercerem atividades específicas no trabalho, com 

escolaridade correspondente ao nível médio. 

 - Especializar, aperfeiçoar e atualizar o trabalhador em seus conhecimentos tecnológicos. 

 - Qualificar, reprofissionalizar e atualizar trabalhadores jovens e adultos, com qualquer nível de 

escolaridade, visando a sua inserção e melhor desempenho no exercício do trabalho. 

 

A formação técnica de nível médio envolve dois momentos: 

1. Formação Geral do Ensino Médio 

a) Base curricular comum 

� Linguagens e Códigos e suas Tecnologias: Língua Portuguesa, Língua Estrangeira, Artes, 

Educação Física, Informática. 

� Ciências Humanas e suas Tecnologias: História, Geografia, Sociologia, Filosofia. 

� Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias: Matemática, Química, Física, Biologia.  

b) Parte diversificada  

� Ética e Cidadania  

� Biologia Ambiental  

� Higiene e Segurança no Trabalho  

� Meio Ambiente 

� Inglês Técnico  

2. Formação Profissional de Nível Técnico 

O ensino profissional de nível médio é regulamentado pela Resolução CNE/CEB no 04/99 (MEC 

1999) que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de Nível Técnico, 
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tendo a sua observância obrigatória a partir de 2001. Esta Resolução traz as competências a serem 

obtidas pelo aluno durante a sua formação. 

Entende-se por competência profissional a capacidade de mobilizar, articular e colocar em ação 

valores, conhecimentos e habilidades necessários para o desempenho eficiente e eficaz de atividades 

requeridas pela natureza do trabalho, sendo que as competências requeridas pela educação 

profissional, consideradas a natureza do trabalho, são: competências básicas, constituídas no ensino 

fundamental e médio, competências profissionais gerais, comuns aos técnicos de cada área e 

competências profissionais específicas de cada qualificação ou habilitação. 

Os Referenciais Curriculares Nacionais da Educação Profissional de Nível Técnico (MEC 2000) 

oferecem orientação para a composição dos conhecimentos necessários ao desenvolvimento das 

competências na formação profissional de nível técnico. Nesses referenciais, organizados em 

diferentes áreas profissionais, é possível identificar um conjunto de competências profissionais 

comuns, interprofissionais, que são requeridas na preparação geral para o trabalho, realizada no âmbito 

da educação básica. Assim, ética, atenção a normas técnicas e de segurança, redação de documentos 

técnicos, raciocínio lógico, além da capacidade de trabalhar em equipes com iniciativa, criatividade e 

sociabilidade, integram necessariamente o elenco de conteúdos em um programa de formação técnica 

integral. As peculiaridades técnicas de cada formação, explicitadas nos documentos de área, permitem 

a estruturação dos conteúdos necessários ao desenvolvimento das competências. 

Em Linguagens e Códigos, os projetos de curso têm o propósito de desenvolver as seguintes 

habilidades: 

 - compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes linguagens como meios de organização 

cognitiva da realidade pela constituição de significados, expressão, comunicação e informação. 

- confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes e suas manifestações especificas. 

- analisar, interpretar e aplicar os recursos expressivos das linguagens, relacionando textos com seus 

contextos, mediante a natureza, função, organização, estrutura das manifestações, de acordo com as 

condições de produção e recepção. 

- compreender e usar a língua portuguesa como língua materna, geradora de significação e integradora 

da organização do mundo e da própria identidade. 

- conhecer e usar língua(s) estrangeira(s) moderna(s) como instrumento de acesso a informação e a 

informações e  outras culturas e grupos sociais. 

- entender os princípios das tecnologias da comunicação e da informação, associá-las aos 

conhecimentos científicos, às linguagens que lhes dão suporte e aos problemas que se propõem 

solucionar. 
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 - entender a natureza das tecnologias da informação como integração de diferentes meios de 

comunicação, linguagens e códigos, bem como a função integradora que elas exercem na sua relação 

com as demais tecnologias. 

 - entender o impacto das tecnologias da comunicação e da informação na sua vida, nos processos de 

produção, no desenvolvimento do conhecimento e na vida social. 

 - aplicar as tecnologias da comunicação e da informação na escola, no trabalho e em outros contextos 

relevantes para sua vida. 

O técnico de nível médio tem o exercício da profissão regulamentada pela Lei No 5.524/1968. 

Posteriormente, essa lei foi regulamentada pelo Decreto N° 90.922/1985 tendo este sido alterado, por 

sua vez, pelo Decreto 4.560/ 2002. Segundo essa legislação, os técnicos industriais e técnicos 

agrícolas, poderão: 

 - conduzir a execução técnica dos trabalhos de sua especialidade; 

 - prestar assistência técnica no estudo e desenvolvimento de projetos e pesquisas tecnológicas; 

 - orientar e coordenar a execução dos serviços de manutenção de equipamentos e instalações; 

 - dar assistência técnica na compra, venda e utilização de produtos e equipamentos especializados; 

 - responsabilizar-se pela elaboração e execução de projetos compatíveis com a respectiva formação 

profissional. 

No desenvolvimento de habilidades e competências da qualificação em áreas profissionais, os planos 

escolares definem que a qualificação dos técnicos é realizada em atividades de apropriação de 

conteúdos de suporte e de bases tecnológicas, necessários ao desenvolvimento dos projetos, 

problemas, questões ou desafios típicos do mundo do trabalho. Para cada curso oferecido, há um 

conjunto de competências profissionais gerais que compreende:  

 - a capacidade de abordagem interdisciplinar do conhecimento, dentro da perspectiva da estética, da 

política e da ética, no contexto das diversas situações em que se desenvolvem as atividades do curso; 

 - o domínio de conteúdos conceituais, através das bases científicas e tecnológicas abordadas nas 

diversas disciplinas;  

 - o domínio de conteúdos procedimentais, pelas diversas habilidades psicomotoras trabalhadas; 

 - o domínio de conteúdos atitudinais, pela incorporação do conjunto de regras, normas e princípios 

éticos necessários ao convívio social, no pleno exercício da cidadania e de atividades profissionais; 

- a capacidade de tomada de decisão, traduzida pela ação de partir em busca dos conhecimentos 

necessários á resolução de problemas; 
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- capacidade de mobilizar, elencar e articular as competências e habilidades adquiridas na educação 

básica para a aquisição de novas competências de caráter profissional; 

- capacidade de utilizar metodologia adequada para resolver problemas: ensaio e erro, análise da 

adequação dos meios aos fins, pesquisa de modelos, levantamento de dados, análise crítica de 

resultados, formulação de hipóteses e propostas, entre outras. 

 

3. Metodologia  

Na definição da metodologia a ser aplicada na avaliação, proposta como um processo institucional 

externo, isento e independente, considerou-se que os resultados a serem obtidos deveriam responder 

questões tais como:  

� Qual o perfil do aluno das habilitações profissionalizantes? 

� Como os documentos institucionais orientam a organização do ensino na instituição? 

� Que subsídios teóricos orientam os professores no desenvolvimento do ensino? 

� Quais as características e expectativas de gestores, corpo docente e técnico-administrativo 

responsável pelo desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem? 

� Quais as condições existentes nas escolas para o desenvolvimento do processo de ensino e 

aprendizagem? 

� Que estratégias didáticas e pedagógicas identificam e distinguem esta modalidade de ensino 

no conjunto institucional? 

� Até que ponto as habilidades e competências desenvolvidas pelos estudantes se ajustam aos 

pretendidos perfis profissionais?  

� Que usos se faz da avaliação e dos processos avaliativos? 

� Que dificuldades ainda estão por serem vencidas? 

� Quais as potencialidades dessa modalidade de ensino na UNESP? 

 

Para atender a esse propósito, optou-se pela metodologia de avaliação criterial formativa, desde o 

planejamento até a própria avaliação, uma vez que o que se busca é incentivar a ação de assumir as 

responsabilidades individuais e coletivas no processo educacional. Esta compreensão, como 

paradigma de avaliação, requer a avaliação institucional. Só assim ela vai além de números e 

estatísticas, é plural e multidimensional, identifica problemas e sucessos de uma instituição e do 

ensino que ela oferece.  
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“Só assim os partícipes de uma avaliação são, ao mesmo tempo, sujeitos e objetos dos 

contextos sociais. Apesar de suas interpretações contribuírem para determinar esses 

contextos, não conseguem explica-los, uma vez que mecanismos de socialização limitam a 

percepção da realidade social” (KATO 2007). 

 

Há ainda que destacar que a opção pela avaliação formativa ajusta-se a um processo de avaliação 

externa destinado a proporcionar informação para gestores e comunidades de cada colégio e a ele pode 

agregar contribuição significativa. Fernandes (2005), ao tratar de exames ou avaliações externos, 

considera que essas avaliações, podem vantagens que incluem:  

“1. Exercer um efeito moderador importante nas avaliações internas; 

2. Induzir práticas inovadoras de ensino e de avaliação; 

3. Contribuir para avaliar o sistema educativo e ajudar a melhorar a tomada de decisões a 

todos os níveis; 

4. Alertar as escolas para a necessidade de melhorarem os seus projectos educativos; 

5. Dar indicações úteis às escolas, aos professores e aos alunos acerca do que é importante 

ensinar e aprender.” 

 

Quanto ao processamento dos resultados apurados nos diferentes instrumentos de avaliação além da 

obtenção dos escores de cada aluno nas diferentes provas, os resultados foram também analisados 

estatisticamente por técnicas clássicas, como a Teoria Clássica de Testes (Vianna 1989, RODRIGUES 

2006) e por aplicação da Teoria da Resposta ao Item – TRI, (ANDRADE 2000), usando o modelo 

logístico de três parâmetros (a,b,c): o parâmetro de discriminação (a), o parâmetro de dificuldade (b) e  

o parâmetro que representa o acerto ao acaso (c). A aplicação da TRI, em lugar de descrever 

rendimentos individuais, fornece um diagnóstico mais preciso sobre o percentual da população 

avaliada que tem a capacidade de por em prática uma série de habilidades e prevendo inclusive, até 

que ponto vai essa capacidade, utilizando Escalas de Habilidade e/ou de Proficiência.  

A importância da utilização de escalas preparadas com a aplicação da TRI é a garantia de que o que se 

obtém é uma medida precisa do desempenho do alunado, medida essa que independe do nível de 

dificuldade das provas e do grupo específico que a elas se submeteu. Na presente avaliação, a 

aplicação da TRI permitiu a comparação entre populações submetidas a provas que tinham alguns 

itens comuns, que é exatamente o que ocorreu nas provas de Linguagens e Códigos aplicadas aos 

Colégios Técnicos, e também a comparação entre indivíduos da mesma população que foram 

submetidos às provas de conhecimentos específicos. 
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4. - Abrangência da avaliação educacional 

A Avaliação Educacional foi realizada nos 03 (três) Colégios Técnicos mantidos pela UNESP. Os 

colégios estão instalados nos mesmos endereços onde são oferecidos os cursos de graduação e pós-

graduação das unidades da UNESP em Bauru, Guaratinguetá e Jaboticabal. O Quadro 1, reúne as 

informações sobre os cursos oferecidos, nas áreas profissionais da Indústria e Agropecuária. 

 

Quadro 1. – CT/UNESP: Relação de Cursos  

Unidade de Ensino Curso/Habilitação 
Profissional Modalidade Turno 

Colégio Técnico Industrial Prof. Isaac Portal Roldán 
UNESP - Campus de Bauru 
 

Eletrônica 
Integrado D 

Técnico N 

Informática 
Integrado D 

Técnico N 

Mecânica 
Integrado D 

Técnico N 

Colégio Técnico Industrial Prof. Carlos Augusto 
Patrício Amorim 
UNESP - Campus de Guaratinguetá 
 

Eletroeletrônica Técnico I 

Eletrônica Técnico I 

Informática Industrial Técnico I 

Mecânica Técnico I 
Colégio Técnico Agrícola José Bonifácio 
UNESP - Campus de Jaboticabal Agropecuária Integrado I 

 

5. Instrumentos de avaliação 

5.1. - Medidas e Procedimentos  

A avaliação educacional foi realizada mediante a aplicação de diferentes instrumentos de medida, 

conforme indicado no Quadro 2. Os diferentes documentos institucionais ali indicados permitiram 

conhecer e analisar as propostas pedagógicas de cada Colégio, suas histórias e realidades.  

 

Quadro 2. – CT/UNESP: Instrumentos de Avaliação 

Instrumento Assunto Composição Duração 
(h) Observação Informação 

Prova Escrita 

Linguagens e Códigos: 
Língua Portuguesa e 
Inglesa, Informática, 
Educação Física, Saúde e 
Segurança no Trabalho. 

40 itens, 
múltipla escolha, 
5 alternativas 4 

Prova aplicada a 
todos os alunos 
participantes da 
avaliação. 

Nível 
alcançado 
em 
habilidades e 
competências 
básicas 1 Redação 
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Conhecimento Específico 
60 itens, 
múltipla escolha,  
5 alternativas 

4 
Prova aplicada aos 
concluintes de 
cada Curso  

Nível 
alcançado 
em 
habilidades e 
competências 
da carreira. 

Questionário 

Perfil do Entrevistado  
(alunos, docentes, 
servidores, 
coordenadores e pais) 

20 questões 
(média) n.d. 

Questionários 
para coleta de 
dados sobre o 
entrevistado  

Variáveis de 
contexto e de 
recursos 

Percepção sobre o 
Projeto Educacional 

70 aspectos 
(média) n.d 

Questionários 
específicos para 
coleta de 
percepções por 
segmento  

Variáveis de 
recursos e de 
processos. 

Entrevista Processo Educacional 55 categorias 
(média)  2h 

Roteiro específico 
para o segmento 
entrevistado 

Variáveis de 
recursos e de 
processos 

Análise 
Documental 

Proposta Pedagógica e 
Plano Escolar 6 documentos  24h 

2009: concepção 
das provas e 
questionários 
2010: análise de 
resultados  

Variáveis de 
processos 

 

As provas de Linguagens e Códigos bem como as de Conhecimentos Específicos foram organizadas 

tendo como referenciais o elenco de habilidades e competências estabelecidas no plano escolar ou 

proposta pedagógica de cada um dos cursos avaliados. Essa metodologia de avaliação é muito 

adequada ao ensino profissionalizante dada a explícita associação entre essa modalidade de ensino e a 

abordagem de conteúdos de caráter de formação básica com ênfase no desenvolvimento de habilidades 

e competências para preparar o cidadão trabalhador. Além disso, os resultados da investigação das 

habilidades e competências básicas do alunado fornecem diagnósticos que subsidiam propostas de 

revisão e de melhoria do projeto educacional e essa perspectiva fortalece a adequação da metodologia 

adotada aos objetivos de um projeto de avaliação formativa.  

Nas duas edições da prova escrita de Linguagens e Códigos aplicadas nos Colégios Técnicos em 2009 

e 2010, as questões da prova foram distribuídas em: 12 de Língua Portuguesa, 08 de Língua Inglesa, 

10 de Informática e 10 de Educação Física. Considerada essa abrangência, a prova se propôs a 

investigar: 

▪ a competência em comunicação lingüística; 

▪ a competência em tratamento da informação e a capacidade digital; 

▪ a competência profissional, social e cidadã; 

▪ a competência para aprender a aprender e 
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▪ a autonomia e iniciativa pessoal.  

 

As provas de Linguagens e Códigos, os Cadernos de Redação e as Provas de Conhecimento Específico 

- Eletrônica, Informática e Mecânica, para o CT/Bauru; Eletroeletrônica, Eletrônica, Informática 

Industrial e Mecânica, para o CT/Guaratinguetá e Agropecuária, para o CT/Jaboticabal, formaram um 

conjunto de 12 diferentes instrumentos de medida. 

 

5.2. - Questionários 

As experiências de avaliação educacional têm mostrado que o desempenho dos estudantes é 

influenciado pelo contexto social em que vivem, em particular o nível sócio-econômico, a situação de 

trabalho das suas famílias e os recursos culturais a que têm acesso. Além disso, quando se trata de 

colher informações úteis para analisar resultados de provas que apuram competências básicas, é 

fundamental conhecer outras variáveis de contexto além daquelas que caracterizam a situação social 

dos alunos.  

No presente projeto, considerou-se relevante conhecer, além da experiência e a formação dos docentes 

responsáveis pelos cursos, um conjunto de variáveis associadas ao processo educacional: interesse e 

com o projeto pedagógico, clima escolar, atividades realizadas no curso, mecanismos de discussão e 

aplicação de resultados da avaliação do ensino-aprendizagem, materiais didáticos disponíveis, e 

recursos físicos existentes na escola. 

A Fundação Vunesp organizou cinco questionários (alunos, pais de alunos, funcionários, docentes, 

coordenadores de cursos e pedagógicos), com 90 itens em média, os quais, depois de validados pela 

Direção de cada uma das escolas participantes, foram aplicados de forma censitária aos participantes.  

 

6. – Resultados e discussão 

As provas escritas e os questionários foram aplicados em outubro e novembro de 2009. Em agosto de 

2010, a prova de Linguagens e Códigos foi aplicada uma segunda vez, em todos os Colégios. 

Participaram das provas escritas 230 alunos em 2009 e 280 em 2010.  

No presente trabalho, considerando os limites disponíveis para a produção textual, estão sendo 

apresentados e discutidos os resultados referentes à avaliação em que foram aplicadas as provas de 

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. 

 

6.1. - Resultados em Linguagens e Códigos  

6.1.1. – Prova de Redação 
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As provas de redação foram organizadas de modo a solicitar do aluno uma produção textual de 

argumentação sobre um determinado tema, com o apoio de referenciais extraídos do contexto em que 

se inseria o tema sugerido. A avaliação se fez tanto na adequação da produção do aluno ao tema 

quanto na escrita de acordo com a norma padrão. Os resultados são expressos em número de pontos 

obtidos pelo aluno numa escala de 0,0 a 10,0 e estão reunidos na tabela e gráfico seguintes. 

 

Tabela 1. –Média de Redação, segundo Colégio Técnico – 2009-2010 

 
CT/Bauru  CT/Guaratinguetá CT/Jaboticabal  

 
2009 2010 2009 2010 2009 2010 

Média 5,3 6,2 6,2 6,9 4,7 4,5 
 

Os resultados de redação permitem concluir que o intervalo de pontos entre 5,0 e 7,0 alcança mais de 

80% dos alunos dos CT/Bauru e Guaratinguetá, nos dois períodos avaliados, enquanto que no 

CT/Jaboticabal a faixa de notas é caracterizada no intervalo entre 4,0 e 6,0. Isso põe em evidência que 

entre os três colégios há diferenças no que se refere à facilidade de construir argumentação e produzir 

textos corretos.  

 

Gráfico 1. – Distribuição percentual de alunos segundo a média de Redação – Prova 2009 

 

6.1.2. - Prova Escrita de Linguagens e Códigos  

O quadro seguinte anota a distribuição das questões da prova de Linguagens e Códigos, aplicada em 

2009, segundo as habilidades que ela se propunha medir naquela avaliação. 
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Quadro 3. – Habilidades em Linguagens e Códigos e suas Tecnologias  

Habilidade Descrição 

H1 Compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes linguagens como meios de organização 
cognitiva da realidade pela constituição de significados, expressão, comunicação e informação. 

H2 Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes e suas manifestações especificas. 

H3 Analisar, interpretar e aplicar os recursos expressivos das linguagens, relacionando textos com 
seus contextos, mediante a natureza, função, organização, estrutura das manifestações, de acordo 
com as condições de produção e recepção. 

H4 Compreender e usar a língua portuguesa como língua materna, geradora de significação e 
integradora da organização do mundo e da própria identidade. 

H5 Conhecer e usar língua(s) estrangeira(s) moderna(s) como instrumento de acesso a informações e 
outras culturas e grupos sociais. 

H6 Entender os princípios das tecnologias da comunicação e da informação, associá-las aos 
conhecimentos científicos, às linguagens que lhes dão suporte e aos problemas que se propõem 
solucionar. 

H7 Entender a natureza das tecnologias da informação como integração de diferentes meios de 
comunicação, linguagens e códigos, bem como a função integradora que elas exercem na sua 
relação com as demais tecnologias. 

H8 Entender o impacto das tecnologias da comunicação e da informação na sua vida, nos processos 
de produção, no desenvolvimento do conhecimento e na vida social. 

H9 Aplicar as tecnologias da comunicação e da informação na escola, no trabalho e em outros 
contextos relevantes para sua vida. 

 

Após a aplicação das provas, as respostas dos alunos foram coletadas e processadas pela Vunesp e 

fornecidas para análise juntamente com os gabaritos de sua correção. Os dados foram preparados e 

processados pelo Programa Bilog MG 3.0 e SPSS.  

 

Com os resultados de escores aferidos na prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, foi 

traçado o Gráfico 2 que mostra a distribuição dos itens da prova segundo o índices de acerto e permite 

concluir que a tendência da dificuldade da prova situou-se no nível médio.  

Gráfico 2. - Linguagens e Códigos 2009: Acerto por Item 
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O tratamento dos itens segundo a metodologia estatística da Teoria da Resposta ao Item, permitiu a 

construção de uma Escala de Habilidade, cuja média é de 250 pontos, com um desvio padrão de 25 

pontos e limites que vão de 175 a 325 pontos caracterizando uma escala ancorada em sete níveis de 

habilidade. As propriedades estatísticas obtidas pela aplicação da TRI permitiram também a seleção 

dos itens âncora que descrevem os níveis da escala da habilidade adotada nesta avaliação.  

 

A Tabela 2 reúne os quantitativos de alunos classificados segundo os níveis de habilidade propostos 

em Linguagens e Códigos. Cabe destacar que a análise estatística dos itens revelou que nas provas 

aplicadas tanto em 2009 quanto em 2010 não havia questões cujas propriedades permitissem sua 

localização no Nível 1 (175,0 pontos) da escala. Segundo Oliveira e colaboradores, (2009) uma das 

limitações da TRI é a incerteza prévia quanto ao número de itens âncora a serem selecionados para 

cada nível de proficiência e quanto à existência mesma de itens âncora para todos os níveis de 

proficiência delimitados. Certamente, o fato de não terem sido usados itens pré-testados nesta 

avaliação, explica em grande parte a lacuna deixada pela inexistência de itens âncora para descrever o 

Nível 1.  

 

Tabela 2. – Níveis de Habilidade em Linguagens e Códigos  

2009 x 2010 

 Nível  Total 

2 3 4 5 6 7 

No de Alunos 2010 1 33 99 111 34 2 280 

No de Alunos 2009 9 48 63 45 32 2 199 

Total 10 81 162 156 66 4 479 

 

A comparação da distribuição dos quantitativos de alunos por nível de habilidade em 2009 e 2010 

revelou que o desempenho dos concluintes de 2010 desloca-se dos níveis de habilidade 2 e 3 para os 

níveis superiores, em particular os níveis 4 e 5. O resultado é importante porque, quando se trata de 

promover a melhoria de um programa educacional, é mais difícil fazer evoluir positivamente os alunos 

cujo desempenho é mais fraco.  
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Gráfico 3. - Linguagens e Códigos 2009 e 2010: Distribuição de Alunos por Habilidade 
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6.1.3. Escala de Proficiência em Linguagens e Códigos– CT/UNESP 2009/2010 

A interpretação pedagógica dos itens âncora, tornou possível a descrição da escala de proficiência 

conforme apresentado.  

 

 

 

No nível 2, o aluno é capaz de: 

 - Analisar recursos expressivos da linguagem, relacionando textos com seus contextos;  

 - Localizar informação, orientando-se por um critério, em texto simples, escrito em português; 

 - Reconhecer o tema principal ou a intenção do autor de um texto sobre assunto comum; 

 - Realizar uma correlação simples entre a informação científica apresentada em um texto e o 

conhecimento habitual e cotidiano. 

 

 

No nível 3, além de terem consolidado as habilidades anteriores os alunos demonstram conhecimentos 

que os capacitam a: 

NÍVEL 2 (entre 175,01 e 200) 

NÍVEL 3 (entre 200,01 e 225) 
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- Interpretar fragmentos de informação separados, expostos em textos verbais compostos por um 

número razoável de frases em português ou em única figura; 

 - Compreender relações, aplicar categorias simples, comparar o texto/imagem ao contexto externo, 

social ou profissional,  

 - Explicar uma característica do texto fazendo uso de conhecimentos que adquiriu na escola; 

- Refletir de forma direta e tirar conclusões baseadas em investigações simples; 

 - Mostrar interesse e familiaridade com informações científicas.  

 

 

No nível 4, além de terem consolidado as habilidades anteriores os alunos demonstram conhecimentos 

que os capacitam a 

 - Localizar e/ou reconhecer a relação entre distintos fragmentos de informação expostos em textos 

verbais compostos por um número razoável de frases em português, inglês ou linguagem técnica, ou 

em figuras, mapa simples, tabela, gráfico linear ou de barras; 

 - Integrar distintas partes de um texto para identificar uma idéia principal, compreender uma relação 

ou interpretar o significado de una palavra ou frase; 

 - Comparar, contrastar ou classificar considerando vários critérios; 

 - Gerenciar informação contraditória ou conflitante; 

 - Refletir de forma direta e fazer interpretações literais de resultados de pesquisas científicas ou de 

soluções de problemas tecnológicos; 

 - Mostrar interesse e familiaridade com tecnologias de informação. 

 

 

No nível 5, além de terem consolidado as habilidades anteriores os alunos demonstram conhecimentos 

que os capacitam a: 

 - Compreender texto técnico ou científico, integrando informações; 

 - Associar ou comparar, explicar ou avaliar características de um texto, usando conhecimentos 

técnicos específicos; 

 - Trabalhar com esquemas e diagramas a partir de exemplos; 

 - Tirar conclusões a partir de dados numéricos; 

 - Conhecer o uso de instrumentos em procedimentos ou medidas técnicas; 

NÍVEL 4 (entre 225,01 e 250) 

NÍVEL 5 (entre 250,01 e 275) 
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 - Refletir sobre o papel da Ciência e da Tecnologia no mundo de hoje.  

 

 

 

No nível 6, além de terem consolidado as habilidades anteriores os alunos demonstram conhecimentos 

que os capacitam a: 

 - Localizar e ordenar ou combinar vários fragmentos de informação, que não estão postos com 

evidência em um texto longo e complexo associado a um contexto comum; 

 - Inferir, em um texto complexo e longo, as informações relevantes para a execução de uma dada 

tarefa; 

 - Utilizar conhecimentos públicos ou formais para formular hipóteses ou analisar criticamente um 

texto; 

 - Selecionar e integrar explicações de diferentes disciplinas, relacionando-as diretamente a aspectos 

de situações do cotidiano; 

 - Combinar vários fragmentos de informação espacial, verbal ou numérica, em um gráfico ou mapa 

para extrair conclusões sobre a informação representada; 

- Identificar o conhecimento científico usado para argumentar e embasar recomendações, decisões ou 

análises em situações pessoais, profissionais e sociais. 

 

 

No nível 7, além de terem consolidado as habilidades anteriores os alunos demonstram conhecimentos  

que os capacitam a; 

 - Realizar uma leitura rápida de um texto técnico ou científico detalhado para encontrar informação 

relevante sem contar com a orientação de elementos organizadores tais como marcadores ou 

diagramação especial; 

 - Identificar, explicar e aplicar conhecimentos científicos em uma grande variedade de situações de 

vida complexas; 

 - Relacionar diferentes fontes de informação e usar evidência retirada de tais fontes para justificar 

decisões; 

 - Analisar textos científicos ou técnicos complexos para discernir a relação entre partes específicas do 

texto e o tema ou intenção implícitos no mesmo; 

 - Gerenciar ambiguidades e ideias contrárias às convencionais; 

NÍVEL 6 (entre 275,01 e 300) 

NÍVEL 7 (entre 300,01 e 325) 
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 - Selecionar e integrar diferentes linguagens, incluindo algumas simbólicas, relacionando-as 

diretamente com aspectos do cotidiano. 

 

6.1.4.. - CT/UNESP: Proficiência em Linguagens e Códigos  

Os resultados apresentados (Gráfico 3) mostraram que a proficiência dos alunos, em Linguagens e 

Códigos, situa-se no Nível 4, correspondente a um intervalo de valores 225,01 até 250 numa escala 

que alcança 325 pontos. Isto quer dizer que a maior parte dos alunos dos Colégios Técnicos da 

UNESP, desenvolveu habilidades que os capacitam a  

- Localizar e/ou reconhecer a relação entre distintos fragmentos de informação expostos em textos 

verbais compostos por um número razoável de frases em português, inglês ou linguagem técnica, em 

figuras, mapa simples, tabela, gráfico linear ou de barras.  

 - Integrar distintas partes de um texto para identificar uma idéia principal, compreender uma relação 

ou interpretar o significado de una palavra ou frase.  

 - Comparar, contrastar ou classificar considerando vários critérios.  

 - Gerenciar informação contraditória ou conflitante. 

 - Refletir de forma direta e fazer interpretações literais de resultados de pesquisas científicas ou de 

soluções de problemas tecnológicos. 

 - Mostrar interesse e familiaridade com tecnologias de informação. 

Considerada a metodologia da concepção de escalas de proficiência neste projeto de avaliação, é 

importante lembrar que as capacidades características do Nível de Proficiência 4, incorporam as 

competências dos níveis situados em pontos mais baixos da escala.  

O tratamento estatístico dos resultados permitiu também apurar o desempenho dos alunos em cada 

curso, conforme indicado nos gráficos seguintes. 
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Gráfico 4. - Alunos por Nível de Habilidade em Linguagens e Códigos por Curso CT/Bauru - 2009 e 
2010  

 

 
Gráfico 5. - Alunos por Nível de Habilidade em Linguagens e Códigos, por Curso CT/Guaratinguetá - 

2009 e 2010 
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Gráfico 6. - Alunos por Nível de Habilidade em Linguagens e Códigos por Curso CT/Jaboticabal - 
2009 e 2010  

 
 

 

7. Conclusões 

Os resultados aqui apresentados põem em evidência a eficiência de uma prova de Linguagens e 

Códigos para aferir o desenvolvimento da formação geral no ensino profissionalizante de nível médio. 

Foi possível concluir que, no que respeita aos conhecimentos, habilidades e competências que 

desenham essa etapa da formação, o ensino oferecido nos Colégios Técnicos da UNESP, tem bons 

padrões de qualidade, mas pode avançar na formação geral básica dos alunos, fortalecendo a sua 

autonomia, a sua capacidade de expressão e a sua compreensão dos aspectos científicos, tecnológicos 

e culturais.  

Foi possível também comparar o desempenho dos alunos em cada curso, mostrando onde estão e quais 

são os programas mais consolidados e a evolução que ocorreu de um ano para outro, na aquisição de 

habilidades pelos alunos. Essas informações tornam possível rever e atualizar os projetos dos 

cursos de formação profissionalizante oferecidos pelos Colégios Técnicos vinculados à 

UNESP. Mais do que isso, incentivam o diálogo entre os gestores dos diferentes cursos, no 

sentido de aprimorar a qualidade da formação básica dos alunos dos cursos técnicos, seja pelo 

fortalecimento da articulação de conteúdos essenciais para a formação profissional ou pela 

diversificação da metodologia de ensino ou ainda pela inovação na prática da avaliação da 

aprendizagem. 
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