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RESUMO
O presente artigo é o resultado da aplicação do Projeto de intervenção Pedagógica sobre
Avaliação escolar no âmbito da educação profissional técnica de nível médio (EPTNM)
numa Instituição Estadual de Educação Profissional. Surgiu da necessidade de refletir e
repensar a avaliação, no espaço escolar e com seus atores a partir das reflexões, do
conhecimento dos instrumentos e de ações avaliativas que colaborem para a permanência
e promoção dos alunos. O trabalho foi norteado pelos seguintes questões: A cultura escolar
sobre a avaliação favorece o aumento dos índices de retenção e abandono do curso em
questão? Quais as principais dificuldades enfrentadas pelos professores na avaliação dos
alunos do ensino médio profissional? A reflexão dos professores quanto ao processo de
avaliação poderá contribuir para a diminuição dos níveis de retenção e abandono escolar?
Foram trabalhadas questões sobre o tema após aprofundamento teórico, reflexões e
discussões em quatro atividades propostas no Caderno Pedagógico. Concluiu-se que há
necessidade de oportunizar momentos para estudos, reflexões e discussões sobre as
diversas práticas educativas vivenciadas no espaço escolar. Os professores estão dispostos
a colaborar no aprimoramento dos instrumentos avaliativos e assim superar os índices de
abandono e retenção no curso que lecionam.

ABSTRACT
This article is the result of the application of design of Pedagogical intervention on school
evaluation within technical vocational secondary education (EPTNM) in a State Institution of
Professional Education. Arose from the need to reflect and rethink assessment, at school
and with his actors from the reflections, knowledge of instruments and evaluative actions that
contribute to the permanence and promotion of students . The work was guided by the
following questions: Does the school culture on assessment promotes increased retention
rates and abandons the course in question? What are the main difficulties faced by teachers
in assessing students in vocational high school? The reflection of the teachers regarding the
assessment process may contribute to the decreased levels of retention and dropout?
Questions on the topic after further theoretical reflections and discussions on four proposals
in the Book Teaching activities were worked . It was concluded that there is need to offer
moments for studies, reflections and discussions on the various life educational practices
within the school. Teachers are willing to collaborate in the improvement of evaluation
instruments and thus overcome the dropout rates and retention in the course they teach.
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1 INTRODUÇÃO

O presente artigo resulta do Projeto “Avaliação escolar e suas
relações com o abandono e reprovação no curso de Eletromecânica”, na
Rede Estadual de Educação do Paraná, desenvolvido no Programa de
Desenvolvimento Educacional – PDE.
Analisar a avaliação na escola pública, em particular a avaliação no

âmbito da educação profissional técnica de nível médio (EPTNM) numa
Instituição Estadual de Educação Profissional, é de grande importância já
que a permanência e a conclusão do curso técnico profissional são grandes
desafios em todas as modalidades da EPTNM. Ao aprofundar o estudo,
junto aos professores, sobre a avaliação escolar e sua importância como
instrumento auxiliar do processo de ensino e aprendizagem e na busca de
uma escola comprometida com o sucesso dos alunos efetivamente, os
sujeitos sociais envolvidos são por muitas vezes excluídos do sistema
educacional através de praticas consolidadas na cultura escolar. Há a
necessidade de refletir e repensar tais práticas, sendo a avaliação um delas,
no espaço escolar e com seus atores a partir das reflexões, do
conhecimento dos instrumentos e de ações avaliativas que colaborem para a
permanência e promoção dos alunos.
A grande procura no processo classificatório por parte da
comunidade em relação ao curso de Eletromecânica, assim como em todas
as modalidades ofertadas pela escola é uma constante ao longo dos anos,
percebe-se que os índices de retenção e evasão são elevados no curso em
questão. Nos três últimos períodos letivos, os dados levantados através do
SERE demonstram que os índices, variam em torno de 3,4% de retenção e
de reprovação em torno de 7,0%, na média.
O projeto foi realizado em uma escola de Curitiba, com o objetivo de
promover reflexões e posteriores ações que promovam a processo de
avaliação como instrumento que contribuir para a diminuição dos níveis de
retenção e abandono escolar.
A estratégia proposta buscou analisar junto aos professores quais as
dificuldades que a escola enfrenta ao avaliar, bem como as possibilidades
de práticas que se mostrem satisfatórias e contribuam na permanência e

promoção dos alunos.
O trabalho foi norteado pelos seguintes questões: A cultura escolar
sobre a avaliação favorece o aumento dos índices de retenção e abandono
do curso em questão? Quais as principais dificuldades enfrentadas pelos
professores na avaliação dos alunos do ensino médio profissional? A
reflexão dos professores quanto ao processo de avaliação poderá contribuir
para a diminuição dos níveis de retenção e abandono escolar?
Em suma o interesse pelo tema para elaboração deste foi motivado
pelos questionamentos direcionados às equipes gestora e pedagógica da
escola por representantes da comunidade escolar sobre os motivos de
responsabilidade da escola, que contribuem para os índices insatisfatórios
de abandono e de conclusão do curso.
A análise das questões propostas bem como as reflexões que
resultaram da importância do processo de Avaliação escolar no âmbito da
educação profissional técnica de nível médio (EPTNM), segundo Libâneo
(1994, p.195), ““... a avaliação é uma tarefa complexa que não se resume à
realização de provas e atribuição de notas.
Inicialmente foram realizados alguns levantamentos na Instituição de
Ensino, sobre a evasão e retenção dos alunos, bem como do perfil dos
professores atuantes no curso em questão. Na aplicação do caderno
pedagógico foram propostas leituras, discussões e reflexões objetivando um
maior conhecimento teórico sobre a Avaliação escolar, seus sujeitos e como
a avaliação está concebida no Projeto Politico Pedagógico da Instituição e
com está consolidada no cotidiano escolar.

2 Avaliação e Educação Profissional
Segundo Silva, Pelissari e Steimbach (2012), os jovens buscam os
cursos técnicos profissionais de nível médio por três motivos principais: a
influência da família; a influência de discursos ideológicos como: mercado
aquecido, falta de profissionais qualificados, garantia de altos salários; e a
visão do jovem sobre tecnologia.
Os motivos que levam ao abandono escolar, pesquisados pela autora

demonstram que:
... a falta de clareza a respeito dos cursos é o principal fator da
maioria dos casos de abandono. Os outros grupos de causas do
abandono, que apareceram em número menor de vezes,
englobam fatores como a incompatibilidade entre os horários das
aulas e o horário de trabalho ou entre o local da escola e o local
de moradia; a transferência para outra escola técnica na qual
procuravam vaga prioritariamente; e experiências com a escola
caracterizadas como fracasso escolar, o que compreende desde a
dificuldade de aprender até a reprovação em determinada(s)
disciplina(s) (Silva, Pelissari e Steimbach, 2012, p.12).

Na escola em questão, foram levantados dados e observou-se que a
grande maioria dos professores das disciplinas técnicas é do sexo
masculino. O que é inédito porque a profissão de professor sempre foi de
maioria feminina. A maioria destes professores leciona há mais de dez anos
na área o que facilita seu trabalho na tarefa de avaliar. O tempo de serviço
favorece a percepção sobre qual a melhor forma de avaliar e com isso usar
o tipo de avaliação mais condizente com o perfil da turma.
Uma
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dificuldades

encontradas

entre

os

professores

na

elaboração das avaliações é a sua formação. Professores que possuem
formação específica possuem mais dificuldades que os professores que
passaram por estudos pedagógicos. A maioria dos professores observados
se preocupa em aplicar uma avaliação diagnóstica nos alunos antes de
qualquer atividade curricular. Essa avaliação permite definir o ponto de
partida para o estudo. Durante o ano letivo os professores usam avaliações
somáticas. Dentro do bimestre aplicam provas que somando terão uma nota
100. Esta é o tipo de avaliação mais aplicada entre os professores do ensino
médio.
Vasconcelos (2000, p.68) menciona que a avaliação precisa ser vista
como uma avaliação permanente no trabalho do professor, que pode
acompanhar a evolução dos alunos no decorrer de sua aprendizagem. Ainda
pela avaliação é possível analisar os resultados obtidos pelo aluno
comparando-os aos objetivos propostos pelo professor, desta forma o
professor consegue verificar seus progressos e suas dificuldades. Já a
avaliação somativa, consiste em classificar os alunos de acordo com os
níveis de aproveitamento previamente estabelecidos, tendo em vista sua
promoção de uma série para outra:

O sistema de ensino está interessado nos percentuais de
aprovação/reprovação do total dos educandos; os pais estão
desejosos de que seus filhos avancem nas séries de escolaridade;
os professores se utilizam permanentemente dos procedimentos
de avaliação como elementos motivadores dos estudantes por
meio da ameaça; os estudantes estão sempre na expectativa de
virem a ser aprovados ou reprovados. (LUCKESI, 2001, p. 18).

Para os professores a função da avaliação é saber como está o
conhecimento do aluno com o propósito de se avaliar se o aluno aprendeu
os conteúdos propostos. Avaliar a aprendizagem implica em avaliar o ensino
oferecido, se não há a aprendizagem esperada é sinal que o ensino não
cumpriu sua função: a de fazer aprender.
A partir do questionário aplicado, no período de maio/junho, concluiuse que os professores afirmam que planejam suas avaliações de acordo
com o conteúdo trabalhado com os alunos, não somente através de provas
escritas

como

também

através

da

observação

da

participação

e

desempenho dos alunos em sala de aula. A avaliação procura verificar se
os alunos alcançaram os objetivos propostos do ensino, portanto os
instrumentos de avaliação devem levar em conta o alcance desses objetivos
e não somente os conteúdos.
De acordo com Haydt (2002, p. 23) se a avaliação permite verificar
diretamente o nível de aprendizagem do aluno, ela também permite
indiretamente, determinar a qualidade do processo de ensino, o êxito do
trabalho do professor.
Para alguns professores as notas atingidas pelos alunos expressam o
resultado dos conteúdos aprendidos, ela é expressão do desenvolvimento
dos alunos. Outros professores se posicionam admitem que a nota nem
sempre possa ser considerada, pois nem sempre ela é expressão fiel do
conhecimento apropriado pelo aluno, devido a fatores que atrapalham os
alunos no momento da prova, como nervosismo ou medo.
Haydt (2002, p. 24) menciona que as técnicas de avaliação,
apresentam de certa forma, vantagens na sua utilização, e também algumas
desvantagens. Portanto, ressalta-se novamente a importância de se utilizar
diferentes instrumentos de avaliação, cada um com seu objetivo, isso
ajudará o professor a escolher de forma adequada os recursos de avaliação,
selecionando aqueles que são mais condizentes com os objetivos previstos.

Na resolução nº 6, de 20 de setembro de 2012 que define as
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de
Nível Médio, no Capítulo I, que trata da Avaliação da Aprendizagem, em seu
art.3 a avaliação e definida como o processo que visa para o aluno à sua
progressão para o alcance do perfil profissional de conclusão, sendo
contínua e cumulativa, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os
quantitativos, bem como dos resultados ao longo do processo sobre os de
eventuais provas finais (BRASIL, 2012).
Na experiência escolar nos deparamos com práticas incorporadas na
cultura escolar, que se apresentam como formas de punição, chantagem ou
descontextualizadas das propostas curriculares e de difícil entendimento
pelos atores envolvidos no processo de ensino. A formação pedagógica dos
professores nem sempre colabora para um entendimento do papel da
avaliação no contexto escolar, através de consultas a bibliografia encontrouse as seguintes considerações sobre o tema proposto:
“A mensuração apenas proporciona dados que devem ser submetidos
a uma apreciação qualitativa.” Luckesi (1990, p. 71) afirma que:
avaliação da aprendizagem escolar adquire seu sentido na medida
em que se projeto pedagógico e com seu consequente projeto de
ensino. A avaliação tanto no geral quanto no caso específico da
aprendizagem, não possui uma finalidade em si; ela subsidia um
curso de ação que visa construir um resultado previamente
definido.

A apreciação qualitativa, dos resultados que se apresentam poderá se
dar através da análise de provas, realização das tarefas, trabalhos,
exercícios, pontualidade, participação, permitindo ao o professor pensar
suas ações no sentido de “[...] com e nos educandos conhecimentos,
habilidades e hábitos que possibilitem o seu efetivo desenvolvimento,
através da assimilação ativa do legado cultural da sociedade” (idem, p.71),
Ainda avaliação, como define Luckesi (1996, p. 33), "é como um julgamento
de valor sobre manifestações relevantes da realidade, tendo em vista uma
tomada de decisão" O valor atribuído à avaliação qualifica ou não o
estudante, segundo o instrumento escolhido e o significado que este tem no
processo. Também, reforça esse aspecto da avaliação a seguinte afirmação:

[...] significa ação provocativa do professor, desafiando o
educando a refletir sobre as situações vividas, a formular e
reformular hipóteses, encaminhando-se a um saber enriquecido.
Dialogar é refletir em conjunto (professor e aluno) sobre o objeto
de conhecimento. Exige aprofundamento em teorias de
conhecimento e nas diferentes áreas do saber. Acompanhar é
favorecer o “vir a ser” desenvolvendo ações educativas que
possibilitem novas descobertas (HOFFAMANN, 1993, p.153).

Para Luckesi (2010, p. 29), “[...] a avaliação da aprendizagem escolar
no Brasil, hoje, tomada in genere, está a serviço de uma pedagogia
dominante que, por sua vez, serve a um modelo social dominante. Belloni
(2001, p.15) afirma que avaliar é um “[...] processo sistemático de análise de
uma atividade, fatos ou coisas que permite compreender, de forma
contextualizada, todas as suas dimensões e implicações, com vistas a
estimular seu aperfeiçoamento.” A avaliação é um processo que permite
compreender de forma global o objeto, levando em conta os aspectos
sociais e históricos no contexto sócio-político-econômico do objeto ou da
política avaliada. “Avaliar significa compreender todas as dimensões e
implicações do objeto ou política avaliada” (idem, p.26), contemplando
aspectos sociais e políticos envolvidos na sua formulação até sua execução.
liberal conservador.” Dentro da atual sociedade, que exige a superação, por
esse motivo acabam garantindo o sistema na sua totalidade. (1993) destaca
que geralmente os professores se utilizam da avaliação para verificar o
rendimento dos alunos, classificando-os como bons, ruins, aprovados e
reprovados. Na avaliação com função simplesmente classificatória, todos os
instrumentos são utilizados para aprovar ou reprovar o aluno, revelando um
lado ruim da escola, a exclusão. Segundo a autora, isso acontece pela falta
de compreensão de alguns professores sobre o sentido da avaliação, reflexo
de sua história de vida como aluno e professor.
Na definição de Sobrinho (2008, p. 204-205) salienta que:
[...] a regulação, em muitos aspectos, estará em conformidade
com a norma, porém, não há de se constranger a um mero
cumprimento acrítico e burocrático das determinações exteriores.
A regulação deve guardar rica relação com a autoregulação, isto
é, com as oportunidades e possibilidades que se produzem no
exercício criativo da autonomia.

Belloni (2001, p.15) afirma que avaliar é um “[...] processo sistemático
de análise de uma atividade, fatos ou coisas que permite compreender, de
forma contextualizada, todas as suas dimensões e implicações, com vistas a

estimular seu aperfeiçoamento.” A avaliação é um processo que permite
compreender de forma global o objeto, levando em conta os aspectos
sociais e históricos no contexto sócio-político-econômico do objeto ou da
política avaliada. “Avaliar significa compreender todas as dimensões e
implicações do objeto ou política avaliada” (idem, p.26), contemplando
aspectos sociais e políticos envolvidos na sua formulação até sua execução.
É importante ressaltar que a avaliação deve ser pensada como um
elemento integrador e motivador e não como uma ameaça, terror ou
pressão, uma vez que “[...] sem normas de excelência, não há avaliação;
sem avaliação, não há hierarquias de excelência; sem hierarquias de
excelência, não há êxitos ou fracassos declarados e, sem eles, não há
seleção, nem desigualdades de acesso às habilitações almejadas do
secundário ao diploma” (PERRENOUD, 1999, p. 26).
A avaliação deve oportunizar a todos os envolvidos no processo
educativo momentos de reflexão sobre a própria prática. Na medida em que
direciona o trabalho, ao serem oportunizados aos alunos os conhecimentos
historicamente acumulados pela humanidade também se privilegia o aluno
integralmente, como um ser social com suas necessidades próprias e
também possuidor de experiências que devem ser valorizadas na escola.
Sob essa ótica se faz necessário repensar a prática de avaliação no
contexto escolar, para que todos os envolvidos na prática pedagógica
possam, através dela, refletir sobre sua própria evolução na construção do
conhecimento.
O educador deve buscar um conhecimento mais aprofundado da
realidade na qual vai atuar, para que o seu trabalho seja dinâmico, criativo,
inovador. Assim, colabora para um sistema de avaliação mais justo que não
exclua o aluno do processo de ensino-aprendizagem, mas o inclua como um
ser crítico, ativo e participante dos momentos de transformação da
sociedade.

2.1 Avaliação escolar, discussões e reflexões.

Após investigar junto aos professores do curso em questão e com
base nos dados obtidos anteriormente: se a avaliação é um dos fatores que

colaboram para os índices de desistência e retenção dos alunos, foram
propostos grupos de estudos pela adoção do caderno pedagógico que
orientou as reflexões sobre a Avaliação, divididas em quatro atividades: 1- O
que pratica a escola Avaliação ou exame: 2- Projeto de ensino e a
Avaliação; 3- A nota expressa o conhecimento dos alunos; 4- Avaliando.
Procurou-se elencar certezas provisórias e as duvidas temporárias sobre o
tema trabalhado com base no referencial teórico e dos registros das
questões trabalhadas durante os encontros propostos.
Foi apresentado aos professores o vídeo produzido com a
participação dos alunos com a visão dos mesmos sobre o processo de
Avaliação no curso em questão. Também foi realizada uma abordagem
histórica do processo de Avaliação através dos tempos, bem como da
importância de compreensão da importância da Avaliação na promoção e
sucesso dos alunos.
Com a aplicação da Atividade 1, Os professores citaram a importância
de se promoverem momentos, no espaço escolar, em que todos tenham
acesso a projetos/cursos voltados a formação pedagógica, incluindo aí a
temática voltada à avaliação, especialmente em cursos técnicos onde há
vários professores oriundos de cursos sem licenciatura, mas. Alguns
profissionais fazem a complementação pedagógica, mas muitos não a
fazem. Sendo fundamental que todos tenham a possibilidade de dispor de
uma boa bagagem didático-pedagógico, para uma boa atuação em sala de
aula. De acordo com os professores a maioria que concorda que a forma
como é realizada a avaliação pode colaborar para aumentar os índices de
retenção e abandono dos alunos. Citam que modelo proposto pelo sistema
de ensino favorece que o processo apenas classifique os alunos, por conta
dos prazos, preenchimento do livro registro de classe, há intenção de
recuperar os alunos que tem desempenho insatisfatório, mas nem sempre
isso é possível na prática. Ainda concordam que a Avaliação reflete a
qualidade do ensino, e que deve respeitar os sujeitos envolvidos nas suas
diferenças, mas o que nem sempre é possível. Concluem que: mesmo com
um sistema, e uma sociedade que exige resultados e diante de tantos
problemas, é necessário avançar na compreensão e na pratica avaliativa

ajustada ao referencial teórico, ou seja, a avaliação não é ferramenta de
controle, de seleção, de exclusão. A avaliação é um poderoso instrumento
de ensino e aprendizagem, é um meio eficiente de orientar a ação docente.
Que nós professores devemos discutir, devemos estudar, demos sim
aprender mais sobre o ato avaliativo.

O

educador

deve

buscar

um

conhecimento mais aprofundado da realidade na qual vai atuar, para que o
seu trabalho seja dinâmico, criativo, inovador. Assim, colabora para um
sistema de avaliação mais justo que não exclua o aluno do processo de
ensino-aprendizagem, mas o inclua como um ser crítico, ativo e participante
dos momentos de transformação da sociedade. Sob essa perspectiva
Luckesi (2006) afirma que:
Avaliar é o ato de diagnosticar uma experiência, tendo em vista
reorientá-la para produzir o melhor resultado possível; por isso,
não é classificatória nem seletiva, ao contrário, é diagnóstica e
inclusiva. O ato de examinar, por outro lado, é classificatório e
seletivo e, por isso mesmo, excludente, já que não se destina à
construção do melhor resultado possível; tem a ver, sim, com a
classificação estática do que é examinado. O ato de avaliar tem
seus focos na construção dos melhores resultados possíveis,
enquanto o ato de examinar está centrado no julgamento de
aprovação ou reprovação. Por suas características e modos de
ser, são atos praticamente opostos; no entanto, professores e
professoras, em sua prática escolar cotidiana, não (site Luckesi).

Foi compreendido pelo grupo que a avaliação escolar perpassa pelos
seguintes passos: Organização da escola; Situações de sala de aula;
Planejamento docente; Avaliação da aprendizagem.
Quanto aos processos avaliativos utilizados nas suas práticas
pedagógicas foram relatados os seguintes instrumentos: avaliação escrita,
prova objetiva, subjetivas ou teóricas com ou sem consulta a materiais de
apoio, listas de exercícios, pesquisa com discussão dos conteúdos,
seminários, pesquisa com apresentação do conteúdo, debates em sala de
aula, práticas de laboratório com entrega de relatório, desenvolvimento de
projetos e ensaios em laboratório, simulações por software, discussões
dirigidas após apresentação dos conteúdos e leituras para embasamento
teórico e resenhas de vídeos.
Em relação aos aspectos positivos, relatam que todos os processos

utilizados para a avaliação escolar, buscam de maneira complexa e
diversificada atender a todos os alunos e, ministrando de maneira adequada
os conteúdos propostos pelas disciplinas objetivando a promoção dos alunos
deva ser alcançada. Foram citados elementos que favorecem ao aumento
dos índices de retenção e desistência dos alunos, que não dependem da
escola, como por exemplo: situação econômica e social dos mesmos,
jornada de trabalho e, o desinteresse apresentado pelo curso ou ainda à
falta de hábitos de estudos por parte dos alunos.
De acordo com os professores em relação à atividade 2, foi muito
importante para a maioria de o grupo rever os marcos integrantes do Projeto
Politico Pedagógico (PPP) da escola alvo, os professores que não fazem
parte do quadro próprio do magistério do Estado do Paraná, desconheciam
ou as especificidades da educação profissional técnica de nível médio
(EPTNM), bem como o perfil dos atores envolvidos nessa modalidade de
ensino. Após analisadas as concepções que fundamentam o PPP, discutiuse as formas de avaliação proposta no PPP que devem ser diagnósticocontínua, formativa e somativa, além de contribuir para a capacitação dos
alunos e fazer valer os conhecimentos adquiridos ao longo do processo de
aprendizagem. Objetivando formar sujeitos capacitados para atuar no mundo
do trabalho com plena consciência dos acontecimentos ocorridos na
sociedade e que desenvolvam a capacidade de julga-los, atuando para sua
transformação. Com competência técnica, mas entendendo seu valor
pessoal, com consciências da repercussão social de suas atitudes e que
faça bem feito o que lhe cabe fazer.
Segundo relato dos professores a maioria aplica na sua prática as
formas de avaliação propostas no PPP, algumas disciplinas por suas
especificidades aplicam as avaliações permeando o proposto. Os mesmos
concordam que nem sempre há tempo hábil no bimestre para serem
propostas formas diferenciadas de avaliação ou ainda que as disciplinas
técnicas de caráter prático, não favorecem ao desenvolvimento ou aplicação
de outras formas avaliativas. Bem como foi citado que a retomada de
conteúdos seja de um período letivo para o outro, ou ainda no mesmo
período deve ser realizada para não comprometer o desenvolvimento dos
conteúdos seguintes e necessários a promoção dos alunos. Alguns colegas

relatam que a dificuldades nos conhecimentos básicos das disciplinas de
base nacional comum, principalmente de matemática,

dificultam o

desenvolvimento das aulas e a promoção dos alunos, ainda lembram que a
escola oferece aulas de reforço no contra turno, na tentativa de melhorar o
grau de conhecimento dos alunos. O envolvimento e comprometimento dos
alunos nesse processo são de suma importância.
Alguns professores relataram que ao se aproximarem mais das
turmas, promovendo atividades diferenciadas, dirigidas ou além do que se
propõem em sala de aula, conseguiram um maior e melhor envolvimento dos
alunos. Acordos firmados, sobre a composição das notas, calendário das
disciplinas e critérios de avaliação, entre professor e alunos foram citados
como experiências exitosas. Também as visitas técnicas orientadas e
articuladas com os conteúdos se mostraram eficientes e refletiram no melhor
desempenho das turmas. Ações com integração dos conteúdos entre as
disciplinas afins, resultando numa produção que atenda as diversas
disciplinas envolvidas também tem se demostrado como uma estratégia
interessante e que amplia a visão dos alunos para a integração dos
conteúdos. Requer dos professores envolvidos um planejamento detalhado
e cuidadoso da proposta a ser implementada.
A maioria dos participantes do grupo demostrou interesse em inovar
nas práticas avaliativas, mas novamente citam que o sistema proposto pelo
estado não favorece a estas inovações, seja por conta da obrigatoriedade
das notas bimestrais ou pela divisão do calendário escolar que engessa as
práticas de aprendizagem.
Na Atividade 3, realizou-se uma reflexão sobre os desafios de avaliar
os conhecimentos e o desenvolvimento dos alunos, com base nos
apontamentos de Luckesi e Celso Vasconcelos. Tendo em vista as
concepções sobre a Avaliação a que se propõe no CEEP Curitiba, podemos
refletir sobre os instrumentos utilizados para avaliar os alunos. Se podem ou
não

expressar

os

conhecimentos

de

maneira

qualitativa

e

consequentemente quantitativa. Segundo Luckesi, a avaliação deve ocorrer
durante todo o processo de ensino e aprendizagem:
O ato de avaliar a aprendizagem implica em acompanhamento e
reorientação permanente. E, assim sendo, a avaliação exige um

ritual de procedimentos, que inclui desde o estabelecimento de
momentos no tempo, construção, aplicação e contestação dos
resultados expressos nos instrumentos; devolução e reorientação
das aprendizagens ainda não efetuadas. Para tanto, podemos nos
servir de todos os instrumentos técnicos hoje disponíveis, contanto
que a leitura e interpretação dos dados sejam feita sob a ótica da
avaliação, que é de diagnóstico e não
de classificação. O
que, de fato, distingue o ato de examinar e o ato de avaliar não
são os instrumentos utilizados para a coleta de dados, mas sim o
olhar que se tenha sobre os dados obtidos: o exame classifica e
seleciona, a avaliação diagnostica e inclui. (Entrevista concedida a
Aprender a Fazer, publicada em IP – Impressão Pedagógica,
publicação).

Também Celso Vasconcellos nos convida a uma reflexão para além
dos instrumentos de avaliação, mas sim através da sistematização das
práticas avaliativas de forma sistematizada e visando transpor e superar as
práticas de seletivas e na tentativa de reversão dos quadros de repetência e
evasão escolar. Desafiando-nos a encontrar os modelos que atendam a
realidade escolar na qual estão inseridos os professores e alunos, em nosso
cotidiano escolar e que atendam as pressupostos do PPP da escola:
O professor normalmente espera sugestões, propostas,
orientações para sua tão desafiadora prática; muitos gostariam até
de algumas “receitas”, sabemos, no entanto, que estas não
existem dadas a complexidade e dinâmica da tarefa educativa.
Entendemos que é necessário o professor desenvolver um método
de trabalho, justamente para não ficar escravo de
simples
técnicas e procedimentos, que podem variar muito de acordo com
a “onda” do momento. (www.celsovasconcellos.com.br, Avaliação
de Aprendizagem).

Os professores participantes do grupo concluem que os instrumentos
avaliativos que poderão superar os índices de reprovação e desistência dos
alunos, dependem do aprofundamento teórico dos professores, sejam
reconhecendo seus conteúdos de maneira articulada com as demais
disciplinas, realizando o planejamento de forma integrada, buscando
momentos de trocas de experiências, compreendendo e respeitando que
cada série/turma tem seu tempo de aprender e valorizando os saberes que
os alunos trazem como bagagem e que pode ser remodelado para atender a
educação formar. Também a contextualização, o casamento dos saberes
escolares com o mundo para além da escola pode estimular e promover o
comprometimento dos professores e alunos com o conhecimento e, assim
contribuir para a promoção de todos os alunos.

A atividade 4, refletiu-se sobre a importância das práticas avaliativas
que podem contribuir na promoção, permanência dos alunos e que
contribuam de maneira positiva no processo ensino/ aprendizagem. Para
Libâneo (1994, p.195), “[...] a avaliação é uma tarefa complexa que não se
resume à realização de provas e atribuição de notas. A mensuração apenas
proporciona dados que devem ser submetidos a uma apreciação qualitativa.”
Luckesi (1990, p. 71) afirma que:
avaliação da aprendizagem escolar adquire seu sentido na medida
em que se projeto pedagógico e com seu consequente projeto de
ensino. A avaliação tanto no geral quanto no caso específico da
aprendizagem, não possui uma finalidade em si; ela subsidia um
curso de ação que visa construir um resultado previamente
definido.

A apreciação qualitativa, dos resultados que se apresentam poderá
se dar através da análise de provas, realização das tarefas, trabalhos,
exercícios, pontualidade, participação, permitindo ao o professor pensar
suas ações no sentido de “[...] com e nos educandos conhecimentos,
habilidades e hábitos que possibilitem o seu efetivo desenvolvimento,
através da assimilação ativa do legado cultural da sociedade” (idem, p.71),
Ainda avaliação, como define Luckesi (1996, p. 33), "é como um julgamento
de valor sobre manifestações relevantes da realidade, tendo em vista uma
tomada de decisão" O valor atribuído à avaliação qualifica ou não o
estudante, segundo o instrumento escolhido e o significado que este tem no
processo. Também, reforça esse aspecto da avaliação a seguinte afirmação:
[...] significa ação provocativa do professor, desafiando o
educando a refletir as situações vividas, a formular e reformular
hipóteses, encaminhando-se a um saber enriquecido. Dialogar é
refletir em conjunto (professor e aluno) sobre o objeto de
conhecimento. Exige aprofundamento em teorias de conhecimento
e
nas diferentes áreas do saber. Acompanhar é favorecer o
“vir a ser” desenvolvendo ações educativas que possibilitem novas
descobertas (HOFFMANN, 1993, p.153).

Para Luckesi (2010, p. 29), “[...] a avaliação da aprendizagem escolar
no Brasil, hoje, tomada in genere, está a serviço de uma pedagogia
dominante que, por sua vez, serve a um modelo social dominante. Belloni
(2001, p.15) afirma que avaliar é um “[...] processo sistemático de análise de
uma atividade, fatos ou coisas que permite compreender, de forma
contextualizada, todas as suas dimensões e implicações, com vistas a

estimular seu aperfeiçoamento.” A avaliação é um processo que permite
compreender de forma global o objeto, levando em conta os aspectos
sociais e históricos no contexto sócio-político-econômico do objeto ou da
política avaliada. “Avaliar significa compreender todas as dimensões e
implicações do objeto ou política avaliada” (idem, p.26), contemplando
aspectos sociais e políticos envolvidos na sua formulação até sua execução.
liberal conservador.” Dentro da atual sociedade, que exige a superação, por
esse motivo acabam garantindo o sistema na sua totalidade. (1993) destaca
que geralmente os professores se utilizam da avaliação para verificar o
rendimento dos alunos, classificando-os como bons, ruins, aprovados e
reprovados. Na avaliação com função simplesmente classificatória, todos os
instrumentos são utilizados para aprovar ou reprovar o aluno, revelando um
lado ruim da escola, a exclusão.
Os professores citaram que devem realizar diversas estratégias para
que os alunos aprendam os conteúdos, que nunca devem duvidar da
capacidade de aprendizagem dos alunos, propor métodos de estudos para
os alunos em grupo ou individual, orientar quanto a materiais didáticos para
reforço escolar, atender mais a relação pratica x teoria e aproximar a escola
da indústria ou do mundo do trabalho, valorizar a educação técnica
profissional junto aos alunos, propor mudanças ou adequações no sistema
de ensino (tempo de aula, currículo, grade de disciplinas, formas de
avaliação, estágio, entre outras). A partir dessas ações desenvolverem
processos metodológicos avaliativos que realmente atendam aos anseios
dos professores e as necessidades dos alunos. Cabe ao professor buscar
capacitações, realizar leituras e assim obter aprofundamento teórico para
realizar as suas avaliações de maneira mais apropriada.

3 Considerações finais

O presente artigo tem a intenção de apontar como os professores
consideram a Avaliação no processo de aprendizagem e como suas práticas
avaliativas podem colaborar com a permanência e promoção dos alunos.
A partir do aprofundamento teórico e das reflexões propostas, o grupo
sinalizou a importância de se promover no espaço escolar momentos para

estudos e discussões sobre as diversas práticas educacionais, que apesar
de estarem presentes no cotidiano escolar, necessitam serem revistas,
discutidas e reavaliadas. Dois pontos durante a implementação do projeto
podem ser destacados: o primeiro diz respeito ao (re) conhecimento do
Projeto Politico Pedagógico como norteador do trabalho escolar. Devido ao
grande numero de professores e rotatividade dos mesmos, durante a
implementação foram discutidos os marcos situacionais e o processo de
avaliação proposto pela instituição. O segundo ponto a ser destacado foi o
dialogo entre os professores, com troca de impressões e experiências de
práticas avaliativas.
O grupo de professores participantes da educação profissional técnica
de nível médio (EPTNM) demostrou disposição para superar os índices de
abandono e retenção dos alunos, mas ressaltam que outros aspectos podem
ser focados como o currículo que favoreça o ensino da tecnologia e
acompanhe a evolução do mundo do trabalho e maior incentivo às práticas
inovadoras no espaço escolar.
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