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Resumo: 

Este trabalho analisa a avaliação da aprendizagem realizada pelos professores de uma instituição 

pública de Educação Profissional e Tecnológica – EPT, do sistema público federal de ensino do 

Brasil, visando compreender como a mudança da concepção orientadora taylorista que possuía 

como fundamentação psicológica as teorias behavioristas para o modelo pedagógico das 

competências, atualmente fundamentada nas teorias construtivistas vem sendo incorporado 

pelos professores em sua prática pedagógica, considerando também a perspectiva de 

convivência dos alunos com essa questão. Vale destacar, que a mudança orientadora da 

organização do currículo fundamentada nos princípios do taylorismo para o modelo pedagógico 

das competências, que de acordo com o discurso oficial se encontra fundamenta no 

construtivismo, ocorreu sob a égide da Lei 9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
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Nacional, que instituiu a reforma na Educação Profissional. Ressalta-se, ainda, que a avaliação 

do processo ensino-aprendizagem merece destaque, pois exerce forte influência sobre o ato de 

aprender, sem esquecer da importância de analisar a relação entre o escrito e o vivido. Destarte, 

a relevância deste texto reside em esclarecer para o público acadêmico, e em especial aos 

docentes da EPT, elementos de reflexão sobre a avaliação de aprendizagem, em tempo de 

mudança do paradigma educacional. O estudo empírico baseou-se numa metodologia 

qualitativa, que adotou os seguintes procedimentos: análise documental, aplicação de entrevista 

semi-estruturada, questionário de avaliação do docente pelo discente que integra à sistemática 

de avaliação institucional. No referencial teórico, contamos com a contribuição dos seguintes 

autores: NÓVOA (1996), ROMÃO (1998), SOBRINHO (2003), CUNHA E HOLANDA (2007 

e 2011), SACRISTÁN (2011), dentre outros. Os achados da investigação revelaram que o 

modelo de competência prescrito nas Diretrizes Curriculares dos Cursos de Tecnólogos não 

vem encontrando materialidade na avaliação da aprendizagem dos alunos da referida instituição. 

Adicione-se, a isso, uma coexistência das duas funções da avaliação: formativa e somativa, 

apresentando uma predominância da somativa mais voltada para as questões contraditórias sem 

a preocupação evidente com uma avaliação de aprendizagem processual, que deve ser 

trabalhada pela instituição continuadamente. O presente estudo é um recorte de uma 

investigação em desenvolvimento no âmbito de um grupo de pesquisa denominado, avaliação 

curricular, registrado no CNPq. 

Palavras-chave: 

Avaliação de aprendizagem, taylorista, pedagogia das competências. 

 

O presente trabalho é um recorte de uma investigação intitulada Graduação Tecnológica: uma análise 

da cultura avaliativa dos professores, a qual foi desenvolvida no âmbito do estágio científico no curso 

de Pós-Doutorado em Educação da Universidade de Brasília (UNB). 

A opção de realizar uma pesquisa sobre os Cursos Superiores de Tecnologia63 deve-se a atenção que 

esses cursos vêm recebendo na legislação brasileira em relação a outras modalidades de cursos, não só 

pelo seu caráter profissionalizante, mas por irem além da perspectiva dos tradicionais cursos de nível 

médio (cursos técnicos) e dos cursos seqüenciais que, embora sejam de nível superior, não se 

constituem cursos de graduação. No sentido, de contribuir para uma melhor compreensão da dinâmica 

desses cursos, este trabalho tem como objetivo analisar a avaliação da aprendizagem realizada pelos 

professores de uma instituição pública de Educação Profissional e Tecnológica – EPT, do sistema 

                                                      
63 Os cursos superiores tecnológicos estão incluídos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB – 
Nº 9394/96) e, no artigo 44, § I e II, encontram-se as seguintes modalidades de cursos a serem desenvolvidos no 
âmbito da Educação Superior: seqüenciais, tecnológicos, bacharelados e licenciaturas. 
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público federal de ensino do Brasil, visando compreender como a mudança da concepção orientadora 

taylorista que possuía como fundamentação psicológica as teorias behavioristas para o modelo 

pedagógico das competências, atualmente, baseada nas teorias construtivistas vem sendo incorporado 

pelos professores em sua prática pedagógica, considerando também a perspectiva de convivência dos 

alunos com essa questão. Vale destacar, que a mudança orientadora da organização do currículo 

baseada nos princípios do taylorismo para o modelo pedagógico das competências, que de acordo com 

o discurso oficial se encontra fundamentada no construtivismo, ocorreu sob a égide da Lei 9394/96 – 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que instituiu a reforma na Educação Profissional. 

Para tanto, foi feita uma opção pela pesquisa qualitativa, por entendê-la como aquela que apresenta 

mais condições de responder, de forma satisfatória, a natureza das questões levantadas por este 

trabalho, ou seja, capaz de captar a avaliação da aprendizagem desenvolvida no âmbito do Curso 

Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental do IF64. Dentre as classificações que a pesquisa 

qualitativa pode assumir, a descritiva foi a mais adequada aos objetivos da investigação realizada. Gil 

(2007, p. 42) defende que essa tipologia de pesquisas é a mais apropriada para estudar características 

de grupo, bem como suas opiniões, crenças e atitudes, fato comprovado na presente pesquisa.  Foram 

adotados os seguintes procedimentos: análise documental, utilização de entrevista semi-estruturada e 

análise do questionário de avaliação do docente pelo discente pertencente à sistemática de avaliação 

institucional. No referencial teórico contamos com a contribuição dos seguintes autores: Villas Boas 

(2004), Sobrinho (2003), Cunha e Holanda (2007 e 2011), Nóvoa (1996), Romão (1998), dentre 

outros. 

A análise de dados foi elaborada por um processo indutivo, a medida que buscou centrar-se na 

efetividade dos processos avaliativos vivenciados pelos sujeitos da pesquisa. Foi dado um enfoque 

analítico da relação professor x avaliação, ou seja, a análise dos dados se voltou para compreender 

como o professor caracteriza suas formas de avaliar (se somativa, formativa, objetiva, subjetiva), 

como ele à explicita e executa e como julga a influência da sua forma de avaliar, na aprendizagem de 

seus alunos e, por último, se atende ou não o que é prescrito pela pedagogia das competências.  

Sem a pretensão de esgotar o tema, vislumbramos a possibilidade de este estudo esclarecer para o 

público acadêmico, e em especial aos docentes do ensino superior que trabalham com formação 

docente nos Cursos Superior de Tecnologia, elementos de reflexão sobre a avaliação de aprendizagem. 

 

                                                      
64 Segundo a legislação, faz parte da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, definido 
nos seguintes termos no Cap I, Art. 2º: 
Os Institutos Federais são instituições de educação superior, básica e profissional e pluricurriculares e 
multicampi, especializados na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de 
ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com as suas práticas pedagógicas, nos 
termos desta Lei. 
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2. Avaliação da aprendizagem (diagnóstica, formativa e somativa) 

A avaliação da aprendizagem nos dias atuais pode ser considerada um dos aspectos mais complexos e 

polêmicos no âmbito das preocupações da educação. Essa complexidade se encontra relacionada  ao 

fato de que ela deve ser compreendida a partir de suas relações com a prática pedagógica. 

Dentre os múltiplos aspectos que integram a prática pedagógica do professor, a avaliação do processo 

ensino-aprendizagem merece destaque, pois exerce forte influência sobre o que os professores 

ensinam e o que os alunos aprendem. A forma como esta se realiza nas unidades de ensino do sistema 

educacional também é merecedora de reflexão. 

Por esse motivo, ao estudarmos a avaliação da aprendizagem não podemos deixar de pensá-la de 

forma contextualizada contemplando os seguintes aspectos: o que ela é; como deve ser feita,  em que 

circunstâncias e momentos deve ser aplicada, com qual finalidade e em quem deve ser aplicada. 

Tais aspectos explicitam que a avaliação da aprendizagem se encontra inextricavelmente associada à 

prática que em última instância, fundamentada em um dado conceito de educação determina o tipo de 

avaliação de aprendizagem adotada. Por conseguinte, se a prática pedagógica é transformadora a 

avaliação da aprendizagem tenderá se caracterizar como diagnóstica65, processual e formativa66. Em 

contrapartida, se a prática pedagógica for tradicional certamente a avaliação da aprendizagem tenderá 

a ser quantitativa, somativa67, classificatória e periódica.  

Contudo, supondo-se a avaliação como mecanismo propiciador da melhoria contínua do ensino-

aprendizagem, cumprindo a sua função de diagnosticar, reforçar e permitir crescer, o processo 

pedagógico deve ser uma de suas finalidades. Villas Boas (204, p. 19) corrobora com esse pensamento 

ao defender a necessidade do desenvolvimento de práticas avaliativas correspondentes a uma 

concepção de avaliação que seja aliada do aluno e do professor.  Por esses motivos, a autora defende 

a avaliação formativa como mais eficaz, por estar baseada em critérios, adotar o aluno como referência 

e considerar os erros dos alunos como manifestação do estágio de aprendizagem, no qual ele se 

encontra. 

                                                      
65 É recomendável que no início do curso seja aplicada a avaliação diagnóstica  com a finalidade  de investigar as 
necessidades individuais dos alunos, que por sua vez dará subsídios para o professor planejar as atividades para 
serem desenvolvidas ao longo do curso. 
66 A avaliação formativa visa informar sobre o andamento do  progresso alcançado pelos alunos no seu processo 
de aprendizagem.  Outrossim, fornece elementos para o professor ter um feedback sobre sua prática pedagógica, 
a medida que indica se ele está ensinando o conteúdo certo respeitando o ritmo de aprendizagem dos alunos. 
Esse tipo de avaliação está voltada para a formação e não só para informação. 
67 Avaliação somativa mede o desempenho do aluno no final de um curso  a partir da soma total de todas as 
prova realizadas no seu desenvolvimento.  
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De acordo com o pensamento de Holanda e Cunha (2011) não se pode deixar passar desapercebido 

que a avaliação nos últimos tempos tem estado mais voltada para as avaliações externas do que para as 

avaliações pedagógicas, aquelas que têm como principal propósito entender o que se passa em sala de 

aula, ajudando alunos e professores a compreenderem este como um processo eminentemente 

pedagógico de regulação e melhoria. Isso vai exigir, por outro lado, uma intensa e deliberada 

mobilização de processos cognitivos e metacognitivos bastantes complexos. Villas Boas (2004, p. 18) 

chama atenção para a complexidade da avaliação, ao afirmar que sua investigação em avaliação é 

realizada, no contexto do trabalho pedagógico com base no pressuposto de que ela não acontece 

isoladamente, mas articulada a toda a escola/curso e ao da “sala de aula” (esta entendida como os 

espaços tempos em que ocorre a interação professor/alunos).  

 Luckesi (1995: 17), por sua vez, manifesta sua preocupação com os rumos que a avaliação vem 

tomando, ao afirmar: a característica que de imediato se evidencia na nossa prática educativa é de que 

a avaliação da aprendizagem ganhou um espaço tão amplo nos processos de ensino, que nossa prática 

educativa escolar passou por uma pedagogia de exame. 

Dessa forma, pode-se perceber que a avaliação da educação é uma temática abrangente (tanto em nível 

da aprendizagem, da instituição, dos sistemas educacionais) em relação às diversas formas e modelos 

que assume – somativa, formativa, diagnóstica, dialógica, emancipadora – baseada em norma ou 

critério, controladora, punitiva etc. Santos e Jardilino (2002, p.10) afirmam que  

mesmo que se traga como resposta que os fatos educacionais devem ser vistos desde uma 

perspectiva dialética e dialógica, em que os termos aqui postos se referenciam mutuamente, 

restarão indagações ainda muito amplas, tais como: quem avalia, para quê e numa sociedade 

de classes, para quem? 

 

Santos e Jardilino (Op. cit), com sua reflexão, chamam-nos atenção para as mudanças 

socioeconômicas, políticas, culturais e cognitivas que as Instituições de Ensino Superior vêm 

enfrentando atualmente frente à demanda do novo mundo do trabalho. Por conseguinte, se 

pretendemos analisar a avaliação da aprendizagem realizada pelos professores de uma instituição 

pública de Educação Profissional e Tecnológica – EPT, do sistema público federal de ensino do Brasil, 

visando compreender como a mudança da concepção orientadora taylorista que possuía como 

fundamentação psicológica as teorias behavioristas para o modelo pedagógico das competências as 

práticas avaliativas dos docentes do IF-CE e como os alunos convivem com essa questão, é necessário 

que seja feita uma reflexão sobre o seu contexto, no sentido de lançarmos luzes para a compreensão de 

sua cultura avaliativa. 
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2. A Educação profissional e tecnológica no cenário educativo atual   

Com o início do governo lula, em 2002, a educação profissional e tecnológica surge no cenário 

educacional brasileiro como uma das preocupações da política educacional, durante o seu governo. 

Haja vista, que desde 1909, quando o presidente Nilo Peçanha fundou 19 escolas técnicas, até Lula 

assumir a presidência do Brasil havia 140 escolas técnicas espalhadas no território do Brasil, que em 

seu governo deu um salto para 214 escolas técnicas. 

A expansão da educação profissional e tecnológica é vista como um meio de atender às exigências do 

contexto de uma sociedade que vive sob o efeito da globalização da economia. Nesse quadro, o aporte 

educacional tornar-se imprescindível em qualquer ramo do trabalho formal ou informal, e sua inserção 

ocorre em todos os níveis e modalidades. Por outro lado, não se pode esquecer que o crescimento 

econômico e o aumento da oferta de empregos geram uma demanda por profissionais qualificados que 

o país não consegue responder.  

Tais indicadores sinalizaram para a nova ordem educacional para o país, demonstrando que a 

educação voltada para o trabalho deve ocupar maior espaço no foco das políticas educacionais.  No 

discurso das politica educacionais era propagado que essa seria uma estratégia para promoção de uma 

maior inclusão social. Apenas para informar uma dessas diretrizes, citaremos que a universalização do 

Ensino Médio virá com a implementação do Ensino Médio Integrado, em que o ensino propedêutico é 

articulado com a educação profissional. Essa ação governamental para a Educação Nacional abrirá 

uma nova demanda de formação de professores para atuarem na Educação Profissional e Tecnológica. 

No final do governo lula, percebe-se que a política do governo na educação profissional representou 

uma disputa entre os setores e progressistas e conservadores da sociedade, de acordo com o 

pensamento de Frigotto, Ciavata e Ramos (2005).      

Assistimos, local e nacionalmente, ao concurso das iniciativas pública e privada para ofertar cursos, 

sobretudo em nível superior, tais como os cursos seqüenciais, os de graduação nas modalidades de 

licenciatura, bacharelado, e tecnológico, sem esquecer as perspectivas ofertadas pela educação 

continuada como os cursos de pós-graduação (lato sensu e stricto sensu). 

 Tais políticas não surgiram por acaso nem tiveram sua inspiração apenas no Brasil; surgiram, sim, 

como conseqüência da influência das mudanças no pensamento ocidental com a crise do paradigma da 

Modernidade, as mudanças e transformações no campo social e cultural, com a finalidade de 

sintonizar com as novas exigências do mundo do trabalho. Santos e Jardilino (2002, p.8), ao comentar 

sobre a nova reorganização capitalista, afirmam:  

...... a cultura é refém do mercado – bens culturais precisam, tanto quanto quaisquer 

produtos que tenham materialidade, submeter-se à lei de oferta e procura, à racionália da 
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relação custo-benefício, a fixação de uma imagem e configuração adequada ao gosto médio, 

ou ao do consumidor médio. 

 

Para atender a tais exigências, o discurso da reforma educacional coloca a necessidade de 

redimensionar o papel da educação profissional, tomando como referência o pensamento de Jacques 

Delors retratado em seu relatório encomendado pela UNESCO, em 1994. Nesse relatório são dadas 

diretrizes da Educação para o séc. XXI no mundo, o qual propugna a tese de que a educação para o 

século XXI deve assentar-se em quatro pilares de aprendizagens para as próximas décadas: aprender a 

conhecer; aprender a fazer; aprender a viver junto e aprender a ser.  

Os pressupostos do relatório supracitado submetem a educação a um duplo compromisso que a 

primeira vista parecem ser contraditórios. A educação diante do século atual no mundo, se resignifica 

na produção maciça e eficiente de saberes com novos saberes, em um espontâneo processo 

intrínseco/contínuo de retro-alimentação, pois assim devem ser os projetos educacionais que se 

propõem ser consistentes e ajustados à sociedade do conhecimento. Essa nova educação deve também 

ser vigilante diante da ameaça em larga escala de informações sem bases técnico—científicas. 

Colhemos desse relatório à consciência de que devemos nos adaptar aos novos tempos, pois estamos 

convivendo com essa nova realidade preconizada há mais de uma década, que se faz sentir no modus-

operandi educacional versus mercado de trabalho. Percebemos que a educação permeia um mundo 

turbulento e de complexa decodificação, motivo pelo qual a educação do século XXI deve dar 

condições para que o processo de aprendizagem seja articulado através dos eixos Como Conhecer e 

Como Saber-Fazer. 

Tais circunstâncias, sob a influência da economia globalizada, favorecem o surgimento da noção de 

competência na Lei de Diretrizes e Bases da Educação – 9394/96, a qual apesar de apresentar alguns 

avanços permanece apresentando uma visão utilitarista da educação voltada para atender ao mercado 

de trabalho. 

 

 3. Currículo do Curso de Tecnologia e Avaliação da aprendizagem 

 Os cursos superiores de tecnologia não se constituem uma criação das políticas educacionais atuais. O 

surgimento desses cursos na história dos Centros Federais de Educação Tecnológica datam de 1968, 

pois a formação de tecnólogo se encontram vinculado a criação dessas instituições. 

A história educacional brasileira explicita que a intenção de construir um ensino superior alternativo 

ao modelo universitário vem desde a reforma universitária promovida pela Lei Federal Nº 5.540/68, a 

qual previa a possibilidade de oferta de cursos com currículo mais flexíveis para atender as exigências 

do setor empresarial. 
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Os currículos dos cursos superiores de tecnologia elaborados na década de 70 estavam fundamentados 

na teoria da Administração Científica de F. W. Taylor (1895). Baseada  nessas idéias, nos EUA no 

início da década de 60 surgiu a Pedagogia por objetivos 60. Uma de suas principais característica 

consiste em recortar os conhecimentos em unidades simples, dando origem a objetivos definidos em 

termos de comportamentos concretos, observáveis, mensuráveis, 

No Brasil de acordo de acordo com o pensamento de Silva (1990), essa proposição de currículo de 

1960 a 1970, no Brasil, encontra-se na pedagogia tecnicista, dominada pelo movimento da tecnologia 

educacional, com forte influência americana, possuindo como princípios: racionalidade, eficiência, 

neutralidade científica e produtividade.  

Esse currículo aproxima-se do currículo por objetivo, o qual tem semelhanças com o currículo por 

competência que vem sendo adotado nos Estados Unidos desde as décadas de 1960 e 1970, tendo 

como uma de suas principais características a definição do perfil do egresso do curso identificando as 

competências que o aluno deveria apresentar. Quanto à avaliação da aprendizagem dos alunos, esta era 

feita com base na definição dos comportamentos finais a serem alcançados e dos critérios, os quais 

possibilitavam avaliar os níveis de desempenho desejável dos alunos, caracterizando-se como uma 

avaliação somativa, à medida que está mais voltada para determinar o domínio do aluno sobre 

determinado conteúdo e dando ênfase aos aspectos quantitativos.  

Diante do exposto, pode-se observar que essa teoria pedagógica tem em sua fundamentação a forte 

presença do behaviorismo nesse tipo de currículo, uma vez que a ênfase está centrada no controle do 

comportamento, que é encarado como um procedimento curricular por meio dos objetivos 

educacionais. 

Nos dias atuais, o modelo do currículo por competência permanece presente, no entanto apresentando 

modificações advindas da influência da tecnologia, por conceber a competência da mesma forma que 

as indústrias e empresas, as quais defendem a formação de um profissional mais flexível e polivalente 

para atuar num mundo em constantes mudanças. Vale destacar que, para os organismos internacionais 

e para as empresas, a pedagogia das competências se apresenta como mais adequada para formar um 

perfil de um profissional voltado para atender às exigências da empregabilidade do mundo atual. A 

concepção de competência estabelecida pelo Conselho Nacional de Educação vai ao encontro das 

idéias supracitadas ao defini-las, nos seguintes termos, o Parecer CNE/CP Nº 29/2002: 

Pode-se dizer, portanto, que alguém tem competência profissional quando constitui, articula e 

mobiliza valores, conhecimentos e habilidades para a resolução de problemas não só 

rotineiros, mas também inusitados em seu campo de atuação profissional. Assim, age 

eficazmente diante do inesperado e do habitual, superando a experiência para a criatividade e 

a atuação transformadora.[...] 

( p. 37) 
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A adoção da pedagogia das competências encontra-se presente no plano de Curso Superior de 

Tecnologia em Gestão Ambiental do IF-CE, a qual vai refletir na aprendizagem dos alunos, na 

organização do trabalho pedagógico, como seleção de conteúdos, na metodologia de trabalho e na 

forma de avaliação. Isso pode ser percebido na fala de um dos docentes do curso e conceptor da 

proposta pedagógica, ao manifestar sua opinião sobre a concepção de aprendizagem presente na 

proposta curricular do curso: 

Quando a gente pensou a gente colocou mais em termos de objetivos... ao final do curso o 

aluno tem que ser capaz disso. Mais voltado pra pedagogia das competências. Porque na 

época, quando a gente montou o projeto pedagógico, o MEC estava exigindo que as ementas e 

os programas fossem por competências de habilidades. Então, inclusive essa parte aí, houve 

uma grande polêmica, teve algumas reuniões com formações pedagógicas na instituição toda 

pra definir isso aí. E ficou muito claro o que era competência e habilidade. Eu acho que talvez 

porque a grande maioria do professores da instituição não tenha formação voltada pra 

educação. Então, eu não sei se é porque eu sou bastante prática, eu não sei a distinção entre 

competência e habilidade, também não quero perder meu tempo com isso, já que eu tenho que 

fazer eu coloquei como você viu lá: competência/habilidade. Botei tudo junto e os pedagogos 

que se arranjem em saber o que é competência e habilidade, eles que separem aí. Então, eu 

tenho até uma emenda aqui só pra ver como é que eu coloquei, então eles que achem aí o que 

é certo.” 

 

 O depoimento do docente deixa transparecer que a opção pela pedagogia das competências favorece 

que os professores referenciem sua prática pedagógica numa racionalidade técnica, à medida que 

enfoca prioritariamente as capacidades e estratégias de ensino, bem como um certo esquecimento das 

condições sociais de ensino. Por outro lado, o depoimento do docente evidencia que o fato de ela ter 

seguido a orientação das Diretrizes Curriculares para os Cursos Superiores de Tecnologia sem fazer 

uma crítica ao seu conteúdo, reflete em certa medida a falta de rigor que existe na formação de 

professor. Conforme Moura (2008, p.31), essa situação pode ser atribuída ao quadro atual da educação 

profissional e tecnológica, que deixa a formação do docente unicamente sob a sua responsabilidade e 

exime de responsabilidade as instituições, uma vez que “...tanto a educação chamada profissional, 

como os cursos superiores formam profissionais que são formados por profissionais que atuam como 

professores, embora, na maioria das vezes, não tenham formação específica para esse fim”.  

A formação pedagógica pobre dos docentes do curso que, aliás, é uma das características encontrada 

com muita freqüência entre os docentes de nível superior, evidencia-se de forma particular quando se 

trata da avaliação da aprendizagem dos alunos, no entanto percebemos uma certa preocupação dos 

docentes em introduzirem no seu trabalho uma dimensão qualitativa na sua avaliação, fato que pode 

ser constatado por intermédio do depoimento de um dos docentes do curso: 
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 P-1 Tem uns que são visitas técnicas, depende muito da disciplina. Como a disciplina de 

legislação ambiental. Então a legislação ela é muito complexa, não podemos querer que em 

dois créditos o aluno domine a legislação, então o aluno precisa de atividades, de pesquisas, 

de situações, ser convidado a avaliar tal coisa... Como profissional você teria que fazer o quê? 

Então o objetivo é que eles saibam onde está a lei pra poder consultá-la. Tem algumas 

atividades de pesquisa, tem que ter a atividade formal e também fiz a atividade escrita na sala 

de aula, que também poderia consultar, mas muito de opiniões. Qual a importância da 

legislação? Onde é que pode interferir nessa situação? A grande polêmica que quiseram 

fechar a Itaparica, eles deram prazos legais? Então, coisas assim também muito voltadas para 

o dia-a-dia, porque fica mais fácil dele dar uma opinião e vai precisar também de conteúdos 

anteriores da disciplina que ele estudou. Eu sempre faço questões abertas, me arrependo na 

hora de corrigir porque as letras são terríveis, nossa as letras são de matar, mas eu sempre 

digo só aceito no tamanho 14. Dá muito trabalho corrigir, mas eu acho que é mais justo 

porque você consegue ...tem cada maluquice...umas coisas que você acaba é se 

divertindo...porque parece que a pessoa chegou de Urano no dia da prova e num tem coisa 

com coisa...As vezes eu coloco opções e eles tem que justificar tudo. Ai eles perguntam por que 

não tem questão com opções? Porque é um trabalho a mais você botar um X, aí tem que 

justificar. 

 

 P-2 Às vezes eu passo para eles estudos dirigidos...as vezes realizo rodas de discussão...as 

vezes aplico provas majoritariamente com questões abertas. Passo também trabalhos 

individuais, em grupo. Peço relatório das visitas técnicas... etc. 

 

No entanto, no depoimento dos gestores e dos técnicos-pedagógicos fica evidente essa transição de 

concepção do modelo de avaliação do quantitativo para o qualitativo, a partir dos seguintes 

depoimentos: 

 

P_1Inclusive, pra você ter uma idéia, teve um caso aqui de uma turma, [...] que a turma 

inteira foi reprovada. Não passou um único aluno. O Prof. X, coordenador do curso. E isso me 

chamou muita atenção, essa turma, porque eu já era gestor na época. Não veio um único 

aluno reclamar, não veio. Fazer aquela confusão, de tirar o professor. Tem uma teoria aí que 

diz que se mais de 50% tirar nota baixa, que eu não sei nem se isso aí é real, acho que nem é. 

Mas, eu sei que não veio nenhum aluno. Então, depois eu perguntei à alguns alunos. Então, 

isso me chamou atenção, perguntei primeiro ao professor: ’X, por que esse povo não tá aqui 

no meu pé pra reclamar?’ Ele disse: ‘Não, é porque eu sou o coordenador’. Eu disse: ‘Não 
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isso não vale’. Por que eles não vieram aqui reclamar ou foram na coordenação pedagógica. 

Aí ele disse: ‘Porque eu fui justo. Quem não estudou foram eles. Eu nunca faltei, eu dei as 

aulas, eu expliquei. Quem falhou foram eles e não eu.’ E eu perguntei ainda pra esses alunos 

também: ‘Por que vocês não reclamaram?’ ... ‘É porque a gente viu que não ia passar 

mesmo’. E não reclamaram e isso me surpreendeu. Porque era pra ter reclamado pelo menos 

um. 

Senti falta da reclamação porque no ensino médio o pessoal não dá moleza não. Achei 

estranho. E no semestre seguinte foi ofertada a disciplina com outro professor e tinha quase 

60 matriculados e a gente não podia permitir uma turma assim. No entanto, o sistema 

acadêmico aceitou, mas depois teve que fazer uma triagem, porque não é possível 60 alunos 

em uma sala. Quando souberam que ele não ia pegar a disciplina, todo mundo correu pra 

outro professor e foi uma enxurrada de aluno. Mas ele disse de jeito nenhum, vão ficar os 

alunos da turma e os que perderam vão fazer quando tiver. Ficaram os alunos do semestre 

mesmo que tinha preferência e os mais antigos vão pra pendência. Tivemos que arranjar um 

critério porque não podia jogar todo mundo numa sala de aula e dar aula dentro de um 

auditório. 

 

A fala da gestora deixa transparecer certa contradição com o exposto no plano da disciplina, que 

consta na proposta pedagógica do curso, descrita a seguir: 

 

A avaliação será desenvolvida ao longo do semestre, de forma processual e contínua, 

utilizando os seguintes instrumentos: prova escrita, exercícios, presença e participação nas 

atividades propostas. 

 

Na perspectiva dos alunos, estes também se manifestam denunciando certa contradição na avaliação 

das disciplinas, ao responderem sobre como é feita a avaliação da aprendizagem:  

A-1 Acho a avaliação ainda muito com enfoque nos mesmos padrões do ensino médio, o que 

ainda acho impróprio para a instituição. 

A-2 – A avaliação da aprendizagem da disciplina é feita através de provas, seminários e 

questionários. 

A-3 A avaliação contém três notas que, na maioria das vezes, são bem divididas pelos 

professores que fazem uma ou duas provas, um seminário e, às vezes, um trabalho para fazer 

em casa. 

A-4 Geralmente avaliações escritas, trabalhos e seminários ou avaliação oral. 
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A oscilação entre avaliação qualitativa e quantitativa fica mais evidenciada quando indagamos aos 

alunos se a relação professor-aluno pode interferir na avaliação da aprendizagem: 

 A-1 Sim, pois o professor que se relaciona bem com seus alunos sabe a melhor forma de 

avaliá-los, ou seja, não avalia seus conhecimentos apenas pela nota das provas, mas também 

pelo seu desempenho em sala, realização de tarefas, entre outras atividades.   

A-2 Com certeza. Em salas com poucos alunos, como as deste curso, alunos que não têm boa 

relação com os professores geralmente ficam “marcados” e acabam tendo um aproveitamento 

irregular na disciplina. Muitas vezes o que cria este problema na relação aluno-professor é a 

insatisfação do aluno no método de ensino do professor. 

A-3 Sim. Pois os professores, alguns, ainda “mascaram” os alunos, dando notas que muitas 

vezes, não condizem com a aprendizagem do aluno; dão notas por simpatia aos alunos. Ainda 

acontece isso! 

A-4 Essa relação pode influenciar o aluno a seguir melhor caminhos e traçar metas em sua 

carreira profissional. 

  

As falas dos sujeitos da pesquisa transparecem uma convivência entre a avaliação qualitativa 

(formativa) e quantitativa (somativa), que é recomendável se estas forem usadas em sintonia no 

processo avaliativo dos alunos. Entretanto, tanto os relatos dos alunos como os dos professores 

apresentam uma predominância dos aspectos quantitativos, em detrimento da verificação do conteúdo 

ensinado e do que o aluno aprendeu desse conteúdo. Isso nos leva a deduzir que, apesar de o plano de 

curso apresentar um rompimento com o modelo positivista de avaliação da aprendizagem, ela ainda 

permanece na prática avaliativa dos professores do curso. 

Adicione-se a isso o fato de o olhar dos alunos sobre a avaliação da sua aprendizagem nos ofertar 

subsídios para deduzirmos que as avaliações, da forma como vêm ocorrendo na instituição, não estão 

ainda prevalecendo como diagnósticas e formativas enquanto instrumento de aperfeiçoamento nos 

métodos didático-pedagógicos e, sim, como um teor mais classificatório, vinculadas às formas de 

avaliações somativas.    

Por outro lado, esses depoimentos nos levam a refletir sobre cultura avaliativa do curso 

supramencionado, o qual parece ainda perseverar um ensino superior, em que seus  alunos são vistos 

como sendo do Ensino Médio, uma vez que os alunos são conduzidos a reproduzirem o que lhe é 

transmitido em sala de aula, recebendo o conteúdo passivamente, externando raramente suas críticas, 

participando de forma rarefeita no processo de sua aprendizagem. A manutenção dessa cultura, que 

poderíamos denominar de cultural colegial, é reforçada pelas exigências, no próprio meio acadêmico, 

à medida que, em algumas situações, enfatiza como critério de aprendizagem a permanência do aluno 

em sala de aula. A esse respeito Oliveira (s/d, 3) nos diz: 
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.... Esta perpetuação do que pode ser chamado de mentalidade colegial é ressaltada pela 

exigência, no meio acadêmico, da freqüência do aluno à sala de aula, utilizada, inclusive 

como critério de retenção, em algumas ocasiões. Como parte de uma proposta mais ampla, 

com a finalidade de permitir avaliações verdadeiramente iluminadoras, insere-se a liberdade 

acadêmica, conservando a autonomia intelectual dos professores e concebendo ao estudante 

adulto – um adulto – a responsabilidade sobre si mesmo. 

  

Dessa forma, a construção de uma nova cultura avaliativa favorece uma maior integração com o 

processo de ensino-aprendizagem, a qual iria refletir tanto no âmbito da sala de aula como em outros 

espaços institucionais e nas relações interpessoais. Ao utilizar métodos apropriados de avaliação de 

aprendizagem, esta ocorreria após a transmissão de conteúdo, bem como durante a medida que 

observaria a verificação da qualidade dos conceitos, critérios, opiniões, práticas, ideias com oportunas 

intervenções do professor, que passaria a conduzir os aprendizes na busca de conhecimentos sólidos e 

pertinentes (OLIVEIRA, s/d: 4).  

 

Considerações Finais 

Atualmente, percebe-se no discurso oficial que o Estado aponta como principal elemento propulsor de 

mudanças no sistema educativo à inserção do país na nova ordem econômica mundial. 

Nesse cenário surgem os cursos de graduação tecnológica nos IF’s assumindo características que lhes 

são peculiares e que conferem à formação profissional elementos que conciliam qualidades e 

exigências legais do Ensino Superior, além da utilização dos conteúdos inerentes ao mundo do 

trabalho fundamentados na pedagogia competências .  

Destarte, é importante ficar atento a recomendação de Pacheco (2001) que entende que a ligação entre 

objetivo e competência independente dos discursos oficias usados  nas reformas educacionais  

assumirem atônica da trasndisciplinaridade  ocorre através de “critérios de ordenação de conhecimento 

segundo um código burocrático e disciplinar”, que em ultima instância se encontra fundamentada 

numa racionalidade técnica.  

No que concerne a avaliação da aprendizagem por competência ela ocorrerá através dos seguintes 

momentos: 1; definição dos objetivos; 2. levantamento de evidências; 3. comparação das evidências 

com os objetivos; 4. Resultado (competente ou não competente). Como se pode observar esse tipo de 

avaliação centrada no desempenho do aluno vai ao encontro da avaliação somativa.  

Entretanto, é recomendável que por ocasião da avaliação da aprendizagem dos alunos dos cursos de 

tecnologia, é importante adotar uma avaliação formativa, uma vez que essa concepção de avaliação 

propicia ao docente espaço para considerar aspectos socioeconômicos, culturais e cognitivos dos 
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discentes. Tal conduta propicia o afloramento das competências requeridas ao tecnólogo. Sem 

esquecer, que é necessário fazer uma avaliação da aprendizagem, que considere o perfil do 

profissional exigido pelo mercado de trabalho, lembrando-se de incluir a formulação de propostas 

metodológicas voltadas para o ensino no âmbito da tecnologia. 

Como programação educacional, o currículo é um documento prescritivo que contém intenções, 

objetivos, conteúdos culturais e experiências de aprendizagem, com materiais didáticos adequados, 

formalmente sistematizados, visando sempre a resultados esperados de aprendizagem. É uma acepção 

de natureza tecnológica. 

Nessa perspectiva, a avaliação formativa é a mais adequada para essa modalidade de curso, por 

conceder ao aluno a oportunidade de ele verificar seus avanços e recuos, compará-los aos padrões 

desejáveis e traçar suas metas de superação pessoal. 

Dessa forma, o foco da avaliação não é a verificação do desempenho, mas a articulação em torno de 

uma proposta de ensino na qual sejam definidos claramente os objetivos do curso e sua abrangência. 

Tal postura vai estimular o caráter crítico-reflexivo dos alunos, do desenvolvimento de posturas e 

atitudes, à proporção que favorecem a formação de profissionais empreendedores de si mesmos. 
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