
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

 
 
 
 
 
 
 

MARIELZA FARIA KATO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVALIAÇÃO A PARTIR DA LÓGICA DAS 

COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: 

POSSIBILIDADES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÃO PAULO – 2007 



 

MARIELZA FARIA KATO 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO A PARTIR DA LÓGICA DAS COMPETÊNCIAS NA 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: POSSIBILIDADES 

 

 

 

 

Dissertação apresentada como exigência para 

obtenção do Grau de Mestre em Educação/Currículo. 

Linha de Pesquisa: Avaliação da Aprendizagem à 

Comissão julgadora da Pontif ícia Universidade 

Católica de São Paulo. 

 

Orientadora: Profa. Dra. Isabel Franchi Cappelletti 

 

 

 

São Paulo – 2007 

 

 



MARIELZA FARIA KATO 

 

 
 
 
 

AVALIAÇÃO A PARTIR DA LÓGICA DAS COMPETÊNCIAS NA 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: POSSIBILIDADES 

 

 
 
 
 
 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 
 

 
 

Dissertação submetida como requisito 

para obtenção do Grau de Mestre. 

 

____________________________________ 

Inst i tuição____________________________ 

____________________________________ 

Inst i tuição____________________________ 

____________________________________ 

Inst i tuição____________________________ 

____________________________________ 

Inst i tuição____________________________ 

São Paulo,   de maio de 2007. 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

A Oscar Kato, marido, parceiro e revisor 

competente, e a Marcelo, filho querido e 

entusiasta, agradeço a colaboração e o 

carinho, dedicando-lhes este trabalho. 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinceros agradecimentos à Profa. Dra. Isabel 

Franchi Cappelletti pela valiosa orientação, à 

amiga Dra. Thereza Cristina Machado, pelo 

estímulo e apoio, aos amigos professores 

Maria Heloísa Moreira Marmo e Laércio 

Marques Machado, incansáveis colaboradores. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nosso tempo, o dos educadores, é este hoje 

em que já se encontra, em gestação, o 

amanhã. Não um qualquer, mas um amanhã 

intencional, planejado, provocado agora. Um 

amanhã sobre o qual não possuímos certezas, 

mas que sabemos possibilidade. 

Mário Sérgio Cortella 

 

 



 

SUMÁRIO 
 

Resumo...................... ........................ ...................... .......................

PAG.

 

01 

 

1. Introdução: O interesse pela Avaliação Educacional: justif icativas e 

objeto da pesquisa.............................................................. .............

 

 

03 

      
2. Legislação da Educação Profissional no Contexto da Nova 

Conjuntura Sócio-Econômica........................ .....................................

 

 

18 

 

3.  As Competências no Contexto do Mundo do Trabalho: Signif icados 

e Aportes Teóricos........................ ...................................... .............

 

 

 

27 

 

4. Avaliação das Competências na Educação Profissional 

 

4.1 Aspectos Sociológicos e Concepções de Avaliação: Relações 

com a noção de competências................ .................. ................. 

 

4.2 Avaliação Formativa: uma proposta para avaliar 

competências.......... .................. .................. ..................... . . . . . . . . .  

 

 

 

 

 

41 

 

 

52 

 

5. Perspectivas Metodológicas.................... ......................................

 

62 

 

 

6. Análise Crít ica do Discurso do Sujeito Coletivo............... ................

 

72 

 

7. Referencias Bibliográficas.................... ........................ .................

 

96 



 
8. Apêndices 

 

 

8.1 Apêndice A – Modelo de Instrumento de Análise do Discurso do 

Sujeito Coletivo... ............................................................... ..............

 

 

8.2 Apêndice B - Discurso do Sujeito Coletivo: curso de química........ .  

 

 

8.3 Apêndice C – Discurso do Sujeito Coletivo: curso de 

publicidade............ ...................... ........................ ......................

 

8.4 Apêndice D - Relatórios de observação: apresentação 

semestral de projeto: curso de química............................ ............

 

 

8.5 Apêndice E - Relatórios de observação: apresentação semestral 

de projeto: curso de publicidade................. ........................ ...............

 

 

8.6 Apêndice F - Relatórios de observação: atividade experimental......

 

 

 

 

 

 

104 

 

 

106 

 

 

 

117 

 

 

127 

 

 

 

129 

 

 

131 

 

 



 
 

1

RESUMO 

 

 

Esta pesquisa teve por objetivo analisar, de forma crít ica, os 

procedimentos da avaliação da aprendizagem na educação profissional 

de nível técnico a partir da lógica das competências preconizadas pela 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/1996. 

Tomamos como objeto de investigação as práticas avaliativas das 

competências uti l izadas pelos professores e coordenadores. As 

análises incidiram sobre a legislação pertinente à educação profissional 

técnica de nível médio, buscando explicitá-la na perspectiva de seus 

avanços e retrocessos. Construímos a rede teórica de pesquisa 

abordando: de um lado, a apropriação da noção de competências nessa 

formação, dentro do quadro das mudanças da nova organização do 

trabalho; e, de outro, a teoria da avaliação da aprendizagem, 

estabelecendo diálogo entre alguns autores: Perrenoud (1995a; 1999b, 

c;  2002d), Hadji (1995a; 2001b), Dolz (2004), Ropé e Tanguy (2001), 

Bonniol (2001), Cappellett i (1999), Lüdke (1992) e outros especialistas 

na área, sobre os múlt iplos aspectos da avaliação da aprendizagem e 

suas relações com a noção das competências. Propusemos essa 

avaliação numa lógica formativa, como alternativa eficaz. Definimos a 

metodologia da pesquisa: Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) - 

(LEFRÈVE e LEVRÈVE, 2006) e a observação do cotidiano escolar, 

para recolha dos dados da pesquisa. Com base nos referenciais 
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teóricos, elaboramos a análise crít ica desse “Discurso” que representa 

o pensamento dos investigados, um “eu” semântico e coletivo, que 

expressa as opiniões, teorias, valores, enfim, as subjetividades. A 

pesquisa revelou a aplicação de uma avaliação a caminho da 

formatividade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT

The main goal of this research was to crit ically analyze the

learning evaluation procedures based on the competencies logic

within the professionalizing education in high school, as defined in

the law number 9.394/1996 (Lei de Diretr izes e Bases da Educação

Nacional).

It was defined as the inquiry object for this research the

competencies evaluation procedures applied by teachers and

coordinators.

The analysis was focused on the pert inent legislation,

exposing its advances and retrocessions. The theoretical basis was

built upon the use of the competencies concept in the

professionalizing education considering the changes in the

production system and work in general, and the learning theory,

establishing a dialogue among authors: Perrenoud (1995; 1999;

1999), Hadji (1995; 2001), Dolz (2004), Ropé e Tanguy (2001),

Bonniol (2001), Cappellett i (1999), Lüdke (1992) and other

specialists on the subject, over the mult iple aspects of the learning

evaluation  and its connections with the notion of competencies. The

evaluation of competencies was proposed in a learning support

logic, as an effective alternative.



The research methodology was defined “The Discourse of

the Common Person” or “Group Representat ive Discourse”

(LEFRÈVE; LEFRÈVE, 2006) and the daily observation of school

habits, used for data retrieval. Based on theoret ical references, we

elaborate the crit ical analysis of this "Discourse" that represents the

thought of the teachers and coordinators involved - a generic person

who express the opinions, theories, values and at last, the

subject ivity of the group. The research revealed the application of

the evaluation as supporting the student to develop competencies

and to surpass dif f icult ies.

Keywords: Learning Evaluation, Competencies,

Professionalizing Education.
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INTRODUÇÃO 

 

 

 O INTERESSE PELA AVALIAÇÃO EDUCACIONAL:  

JUSTIFICATIVAS E OBJETO DA PESQUISA 

 

 

Para alcançar os objetivos estabelecidos no Programa de Pós-

Graduação em Educação/Currículo da Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo, optamos por desenvolver, em nossa dissertação de 

mestrado, a análise crít ica da avaliação da aprendizagem na educação 

profissional técnica de nível médio, a partir da lógica das 

competências. 

Nestas páginas iniciais procuramos situar nosso interesse e 

expor a natureza do estudo realizado. Mas, antes disso, cabe breve 

esclarecimento sobre o título do trabalho: ao nomear - avaliação da 

aprendizagem a partir da lógica das competências 1 -, propusemo-nos 

discutir esse modelo que tem, como referencial primordial, as 

competências o que, entretanto, não deve ser entendido como 

submissão da avaliação a tal lógica. 

 

 

                                                 
1 Ropé e Tanguy (1997) empregam competências no plural para designar os conteúdos 

particulares de cada qualificação em uma organização de trabalho. É esse uso que privilegiamos 
neste trabalho. 



 
 

4

A opção pela educação profissional tem raízes em nossa 

experiência docente no antigo Ensino de 2º Grau Técnico, no qual 

desempenhamos com entusiasmo em busca de alternativas que lhe 

conferissem qualidade, num exercício que procurou mesclar afeto e 

compromisso com o desenvolvimento dos alunos.     

Durante anos, atuando como professora e coordenadora 

pedagógica em Escola Técnica, convivemos com expressiva cl ientela 

de alunos-trabalhadores economicamente desfavorecidos, direcionada 

para diferentes habil i tações profissionais e atraída por seu caráter de 

terminalidade. O ensino propedêutico, do antigo colegial, não atendia o 

imediatismo das necessidades de profissionalização e acadêmicas 

desses alunos e não lhes possibil i tava acesso ao mercado de trabalho. 

Sensibil izava-nos descobri- los preocupados com estágios e com a luta 

pela empregabil idade. Poucos sonhavam, num futuro, cursar a 

universidade que, historicamente, tem estado reservada às classes 

privi legiadas.  

Hoje, percebemos, em novo contexto, os mesmos anseios e 

dif iculdades de inserção dos alunos-trabalhadores no mundo produtivo. 

Para Antunes (2006), o caráter mundializado e globalizado do capital 

promoveu profundas transformações no capital ismo recente do Brasil, 

particularmente na década de 1990, quando se desencadeou uma 

enorme onda de desregulamentações nas mais distintas esferas 

produtivas.  
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O próprio avanço tecnológico nos primórdios da abertura 

comercial, como instrumento de resposta às crescentes pressões por 

maior competit ividade e produtividade das empresas, tornou-se 

condição indispensável ao desenvolvimento econômico-social, 

causando impacto no emprego, no conteúdo e nas relações de trabalho.  

Embora não se tenha uma visão conclusiva dessas mudanças 

ainda em processo, observamos enorme taxa de desemprego estrutural 

e aumento do trabalho precário e do setor de serviços que incorpora 

um crescente contingente feminino excluindo os mais jovens e os mais 

velhos. 

Em conseqüência dessas mudanças, houve perda de qualidade 

e de signif icado do trabalho, descumprimento dos direitos trabalhistas, 

baixa remuneração, terceirização, subcontratação, rotatividade, 

trabalho temporário e informalidade que afl igem a classe dos 

trabalhadores.  

Nessa nova configuração, aumentaram as dif iculdades para o 

aluno-trabalhador com a intensif icação da competição pelos postos de 

trabalho, obrigando-o a lutar por diploma que lhe confira qualif icação 

ou requalif icação profissional.  

Dessas observações, emergiu o interesse em realizar pesquisa 

sobre a avaliação da aprendizagem na educação profissional.  

Em reuniões de planejamento pedagógico constatamos a 

dif iculdade dos professores e coordenadores em construir uma 

proposta para avaliar competências. Propusemos-nos, então, a discutir 
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essa prática de avaliação e sua interface com o novo paradigma das 

competências, questionando sua relevância teórica, signif icação social, 

eficácia e procedimentos. Nosso propósito foi contribuir, pelo menos 

em parte, para desatar o “nó” que esse modelo de avaliação representa 

para os professores, ampliando-lhes a compreensão sobre o processo. 

Além disso, ajudá-los a confiar mais na própria ação avaliativa, muitas 

vezes percebida de forma “intuit iva”, sem vínculos com a teoria para, a 

partir daí, poder aplicá-la de forma mais consciente e crít ica. 

A vivência na coordenação pedagógica levou-nos à reflexão 

sobre o agir docente e a tomar como objeto de estudo a experiência de 

avaliação em dois cursos de educação técnica, selecionados para esse 

f im. O fato de trabalhar na mesma instituição em que efetuamos esta 

pesquisa, deu-nos a  sensação de que conhecíamos toda sua realidade, 

mas, aos poucos, percebemos que, embora partíssemos de um 

conhecimento tácito, havia muitos outros aspectos a serem 

apreendidos pela pesquisa.  

No início da pesquisa tínhamos algumas suposições 

imprecisas sobre os procedimentos avaliativos usados pelos 

professores da educação profissional, que apontavam na direção dos 

tradicionais procedimentos de avaliação de aprendizagem impregnados 

de pressupostos éticos, epistemológicos e metodológicos com forte 

influência do paradigma do tecnicismo posit ivista e uma visão 

mecanicista do mundo. Tais premissas justif icam-se devido a nossa 
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experiência docente nessa formação técnica, na qual observamos parte 

dos professores aplicar o tradicional modelo avaliativo.  

Sobre a visão reducionista e simplista da avaliação, 

considerada sinônimo de medida, Cappellett i  (1999, p. 2), ressalta: 

 

 A precariedade das práticas aval iat ivas predominantemente 

tecnicistas, nas quais a aval iação signif ica medir,  atr ibuir  nota a 

si tuações de prova como único resultado de aprendizagem, 

acarretam em grande parte os problemas de repetência, fracasso e 

exclusão escolar .  

 

Conhecemos as dif iculdades inerentes ao processo de 

avaliação da aprendizagem desse modelo que, numa abordagem 

quantitativa e, sob a crença da falsa neutralidade do professor opera 

com instrumentos objetivos, valorizando exclusivamente aspectos 

observáveis do comportamento. Nesse modelo o foco da preocupação 

centra-se nas mudanças comportamentais que podem ser 

“cientif icamente” observadas e sempre que possível, quantif icadas, 

separando os julgamentos de fato dos julgamentos de valor. Portanto, a 

avaliação, como um processo tecnicista, não considera as 

subjetividades, as ideologias, as opiniões e o contexto social no qual 

interagem alunos e professores. Para Saul, (2000 p. 44), essa 

modalidade burocrática preocupa-se somente com a neutralidade ética 

da intervenção pedagógica e com a comprovação do grau em que os 

objetivos foram alcançados. 
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Para Afonso (2000), esses procedimentos ocorrem no cotidiano 

escolar e contribuem para fabricar imagens e representações sociais 

posit ivas ou negativas que, consoante os casos, levam à promoção ou 

estigmatização dos alunos, justif icando a sua distribuição diferencial na 

hierarquia social.  

Diferentes trabalhos revelam que a experiência do cotidiano 

dos alunos é construída tendo como base relações assimétricas de 

poder, ou seja, as relações sociais têm como base redes de poder ou 

de micropoderes que se originam em múlt iplas fontes. Destacam-se, 

entre elas, a avaliação e os julgamentos de excelência. Assim, o ato de 

avaliar estabelece uma relação de poder entre o avaliador e o avaliado 

à medida que impõe, de forma unilateral, uma interpretação da 

realidade que tem conseqüências importantes na vida escolar e pós-

escolar dos alunos.  

Observamos essa tradicional prática avaliativa, de caráter 

seletivo e excludente, que reprovava e ali java os alunos-trabalhadores 2 

da escola técnica em que atuávamos. Aqueles que tinham o privi légio 

de cursar essa escola particular, muitas vezes, viam-se injustiçados 

pela lógica perversa dessa avaliação que os reprovava, obrigando-os a 

abandonar o curso.  

Ocorriam-nos questionamentos e uma grande vontade de 

contribuir, em nível teórico, para a identif icação dos focos 

                                                 
2 Usaremos “aluno-trabalhador”, termo que se refere ao aluno do período noturno, que procura 

uma atividade remunerada ou que já esteja inserido no mercado de trabalho e busca, na escola, a 
qualificação profissional necessária para melhorar sua colocação, ou mesmo, conseguir novo 
emprego. 
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obstaculizadores daquela modalidade de avaliação, pois tínhamos a 

convicção de que a prática avaliativa “[...]  tem por objetivo legít imo 

contribuir para o êxito do ensino, isto é, para a construção dos saberes 

e competências dos alunos”  (HADJI, 2001b, p. 15).  

As transformações implantadas no ensino profissional técnico 

de nível médio pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Profissional 

(LDB) nº 9.394/1996 que implicaram em reformas nas matrizes 

curriculares, nas orientações metodológicas e, principalmente, no 

sistema de avaliação, dimensionado a partir das competências, 

obrigaram as escolas técnicas a efetuar alterações estruturais.   

Participando do movimento de mudanças implantadas na Escola 

Técnica em que atuávamos, surgiu a idéia de pesquisar em avaliação 

da aprendizagem no novo paradigma das competências que se 

implantava na educação profissional. Ao ingressar no Curso de Pós-

graduação encontramos a oportunidade de contribuir, por meio de 

trabalho de pesquisa, com os professores que atuam nessa formação. 

Atualmente, no mundo do trabalho, o paradigma das 

competências, de cunho individualista e subjetivo, reconfigura os 

códigos que os sujeitos sociais uti l izam-se para se comunicar e tomar 

decisões sobre quem são, que lugar ocupam e que oportunidades têm 

no mercado de trabalho. 

Acreditamos que a educação profissional, apesar das 

l imitações, pode representar uma estratégia de inclusão no mundo 

produtivo e um caminho de novas possibil idades de cidadania.   



 
 

10

Antunes (2006), concebe o trabalho como um movimento de 

realização do homem em ser social e ponto de partida para sua 

humanização, ou seja, valoriza o trabalho como momento de 

desenvolvimento das potencialidades individuais e sociais e confere o 

poder de transformar as circunstâncias, materiais e humanas, 

estabelecendo controle sobre elas. Referimo-nos ao trabalho 

signif icativo que vai além do capital e provoca mudanças no modo de 

ser dos trabalhadores, atingindo o universo da sua consciência e sua 

subjetividade.  

 

O momento da omnilateral idade humana (que tem como 

formas mais elevadas a arte, a ét ica, a f i losofia, a ciência etc.) 

transcende evidentemente em muito a esfera do trabalho (a 

real ização da necessidade), mas deve encontrar nesse plano a sua 

base de sustentação  (ANTUNES, 2006, p. 93). 

 

Para reiterar a importância da educação profissional, cabe 

aqui mencionar algumas iniciativas do Governo Federal como o Plano 

de Expansão da Rede Federal de Educação Tecnológica. Há, ainda, 

outros projetos público-privados de iniciativa do Ministério da Educação 

(MEC) e da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

(SETEC): o Programa Escola da Fábrica e o de Apoio à Pesquisa em 

Educação Profissional de Jovens e Adultos. O primeiro visa à inclusão 

de jovens de baixa renda no mercado de trabalho por meio de cursos 

de iniciação profissional em unidades formadoras na própria empresa; 
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o segundo pretende financiar grupos de estudos para produção 

científ ica e criação de novos cursos profissionalizantes. Podemos citar, 

também, o Plano Nacional de Qualif icação (PNQ), iniciativa do 

Ministério do Trabalho e do Emprego financiado pelo Fundo de Amparo 

ao Trabalhador (FAT), em parceria com empresas privadas e 

sindicatos, que oferece cursos aos trabalhadores de baixa renda e de 

menor escolaridade e às pessoas mais sujeitas à discriminação social e 

com maior dif iculdade de acesso ao mercado de trabalho.  

Essas iniciativas são recentes, e precisam ser avaliadas para 

evitar desperdício de recursos públicos e demora na implementação 

das urgentes e necessárias polít icas de profissionalização.  

A questão da qualidade das escolas profissionalizantes não 

representa desenvolvimento democrático se não for acompanhada de 

maior oferta de vagas que atendam à demanda, caso contrário, pode 

contribuir para perpetuar as diferenças sociais.  

 

A qual idade da Educação passa, necessariamente, pela quantidade. 

Em uma democracia plena, quantidade é sinal de qual idade social 

e, se não se tem a quantidade total  atendida, não se pode falar em 

qual idade. Af inal,  a qual idade se obtém [. . . ]  pela diminuição 

drástica da evasão e pela democrat ização (CORTELLA, 2000a, p. 

14).  

 

Cabe a essa formação, que tem o trabalho por princípio 

educativo, reavaliar seu projeto pedagógico e cumprir suas funções: 
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quer a de possibil i tar ao aluno-trabalhador acesso aos saberes gerais, 

que lhe permitirão reconhecer-se como cidadão e ampliar seus espaços 

de participação cultural, polít ica e econômica; quer a de acesso aos 

conhecimentos sobre o trabalho, que lhe garantam a sobrevivência e 

sejam fonte e base para sua emancipação.  

Atualmente, ainda, a educação prof issional destina-se a jovens 

e adultos trabalhadores, economicamente desfavorecidos e, por isso 

mesmo, tradicionalmente estigmatizada pelo preconceito e considerada 

“menor”. O “saber-fazer” sempre foi identif icado como desprovido de 

atividade intelectual, não usufruindo a mesma posição dos 

conhecimentos acadêmicos, que são valorizados e apropriados pelas 

elites gestoras.  

Ao adotar uma abordagem que enfatiza o “saber-fazer”, 

encontramos concepções que, apesar das controvérsias sobre a 

relação teoria/prática, enfatizam sua importância.  Assim, Dolz (2004), 

crit ica a condição atribuída à atividade que não goza da mesma 

legit imidade científ ica e dignidade epistêmica atribuídas ao clássico 

triângulo didático: saber, professor e aprendiz. 

Barata (2004), ao abordar a natureza do conhecimento técnico 

também lhe confere status  epistemológico próprio, cuja origem e 

fundamento é a própria ação, sem uma moldura teórica que a anteceda. 

Parte do pressuposto de que “[...] técnicas de trabalho são um tipo 

particular de conhecimento e não podem (nem devem) serem reduzidas 

a práticas [...]”  (BARATA, 2004, p.16).  A partir desse pressuposto, 
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considera possível entender as atividades produtivas como um 

conhecimento particular que engaja trabalhadores em “fazeres 

inteligentes” 3. Essa concepção está na contra-mão do pensamento 

acadêmico hegemônico, a qual não desvincula a teoria como subsídio 

da prática.  

Apesar da polêmica sobre a questão da precedência ou não da 

teoria sobre a atividade, f ica muito clara sua importância, mesmo 

porque não exclui os saberes teóricos que i luminam nossas leituras do 

mundo.  

 

 [ . . . ]  A verdadeira at iv idade – a práxis – é crít ico/prática, o que 

signif ica que ela é transformadora: teórica sem ser mera 

contemplação, uma vez que é a teoria que guia a ação, e é prática, 

ou ação guiada pela teoria  (VASQUEZ, 1968, apud KUENZER, 

1997b, p. 143).  

 

Não há como conhecer à margem da atividade prática, por 

meio somente da consciência. O movimento da teoria para a prática e 

desta para a teoria, transforma o homem e concede controle sobre a 

realidade social e material. Nesse processo, a escola educa o homem 

para que seja, ao mesmo tempo, sujeito e objeto de transformação e, 

não mero espectador (KUENZER, 1997b). 

                                                 
3 Essa expressão, usada por Barata, 2006, pressupõe que há inteligência nos “fazeres 

técnicos”, e que a visão bipolar, teorizar para depois fazer, é insuficiente para explicar a 
aprendizagem técnica. 
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Temos consciência das l imitações da formação técnica que, ao 

adotar o profissionalismo estreito sem o domínio dos princípios 

científ icos sobre o trabalho, descarta os conhecimentos humanísticos, 

imprescindíveis à formação do cidadão, na suposição de escolarização 

anterior. 

Assim, a formação técnica ao basear-se exclusivamente no 

aprendizado que permite compreender e executar apenas parcialmente 

certos processos e tarefas articula-se somente com as necessidades do 

mercado.  

Vale ainda questionar uma questão teórico/prática: até que 

ponto será possível viabil izar uma proposta de formação 

técnica/humanística numa sociedade em que o interesse capital ista é 

hegemônico? 

Embora não seja o tema deste trabalho, mas somente o 

contexto em que a educação profissional se insere, é uma questão 

contraditória e de difícil  enfrentamento, que recebe distintas 

interpretações de acordo com o ponto de vista que se adota.  

Na perspectiva do sistema produtivo, a valorização do capital 

precisa de mão-de-obra mais barata para tarefas simplif icadas e 

rotineiras e, na visão do trabalhador, a questão é oposta: como 

cidadãos, têm direitos e aspiram uma formação profissional que atenda 

aos seus interesses, independentemente das demandas do mercado.  

A formação para o trabalho pode cumprir a importante função 

de inclusão social por meio de reformas educativas que atendam as 
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necessidades do aluno-trabalhador e da realidade sócio-econômico e 

cultural. Reformas não submissas ao mercado de trabalho, mas que o 

tenha como horizonte. O grande compromisso é assegurar – não 

pretender – uma educação para todos de qualidade, o que está 

evidentemente relacionado com uma polít ica do Estado que transcenda 

a polít ica de governo.  

Para a formação técnica superar o academicismo clássico e o 

profissionalismo estreito precisa trabalhar conhecimentos científ ico-

tecnológicos, que estão na raiz da sociedade contemporânea, de modo 

a estabelecer relação entre cultura e ciência por meio da tecnologia, 

num currículo que articule o fazer-saber  ou “fazeres inteligentes”  aos 

saberes teóricos, numa concepção histórico-humanística.  

 

A democrat ização do saber deve revelar-se, então como objetivo 

úl t imo [. . . ]  na educação da classe trabalhadora (agora, 

freqüentando-a, em maior número) com uma sól ida base cientí f ica, 

formação crí t ica de cidadania e sol idariedade de classe social 

(CORTELLA, 2000a, p. 15). 

 

No entanto, acreditar que a educação seja a única alternativa 

capaz de operar grandes transformações sociais, denuncia uma visão 

ingênua.  No caso brasileiro, o problema da educação precisa ser 

equalizado como dependente da reorientação do Estado, no sentido de 

efetivar reformas nas polít icas de inclusão social e no trabalho, na 

promoção de maior justiça social, na retomada do crescimento em 
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novos padrões, na ética, na gestão racional dos bens públicos, na 

preservação dos direitos dos trabalhadores e outras ações.  

Não há alternativas simplesmente pedagógicas ou 

administrativas. É a soma dessas medidas junto à forte vontade polít ica 

e mobil ização da sociedade que promoverão a inclusão econômica e 

social de alunos-trabalhadores.  

O assunto, por ser desafiante, motivou-nos a escolher como 

tema de nossa pesquisa de dissertação, a análise crítica do Processo 

de Avaliação da Aprendizagem a partir da lógica das competências 

na Educação Profissional Técnica de Nível Médio, do período 

noturno. 

Em meio a dúvidas e indagações, fomos levados a observar o 

processo de avaliação adotado pelos professores da educação 

profissional em módulos das habil itações de Publicidade e de Química.  

A proximidade, a famil iaridade e o amplo conhecimento da 

Instituição facil i taram o exame da experiência de avaliação desses 

cursos, e tomá-los como referência além de dinamizar o trabalho de 

observação, coleta de dados dos protagonistas - professores e 

coordenadores. Embora, os alunos não tenham participado das 

entrevistas, foram sistematicamente observados no cotidiano escolar. 

Esse problema exigiu ampla pesquisa e reflexão sobre 

algumas questões que orientaram a coleta de dados e nossas 

observações. Entre as mais signif icativas destacamos: 
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•  Qual o perfi l  do aluno das habil i tações profissionalizantes? 

•  Como os Documentos legais orientam, na Instituição em 

questão, o processo de avaliação? 

•  Quais os subsídios teóricos que orientam os professores nas 

práticas avaliativas e na construção das competências? 

•  Quais as estratégias didático-pedagógicas uti l izadas pelos 

docentes na construção das competências? 

•  Quais os procedimentos ut i l izados nos processos de 

avaliação?  

•  Quais as representações e signif icados dos professores acerca 

dos processos avaliativos? 

Tal decisão levou-nos à necessidade de analisar, sob 

perspectiva crít ica, aspectos relevantes da dinâmica dos cursos. Isso 

implicou em discuti- los como prática social no dia-a-dia escolar, nos 

múlt iplos aspectos e contradições que viabil izam a ideologia do 

sistema, e permitiu compreender seu processo de avaliação, nomeado 

por competências.  

Em busca das respostas, iniciamos a pesquisa! 
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1º CAPÍTULO 

 

 

LEGISLAÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO CONTEXTO DA 

NOVA CONJUNTURA SÓCIO-ECONÔMICA 

 

 

É relevante analisar os documentos legais que explicitam a 

introdução do “novo paradigma” das competências na Educação 

Profissional no atual quadro das transformações do mundo do trabalho. 

Faremos uma síntese das suas principais orientações que devem servir 

de inspiração para elaboração de programas e currículos dos cursos de 

formação para o trabalho. O que não signif ica que essas sejam, de 

fato, implementadas nos Cursos investigados, ou que as aceitamos sem 

reservas.  

Na década de 1990 ocorreram, especialmente nos países de 

capital ismo avançado, profundas transformações no mundo do trabalho, 

em suas formas de inserção na estrutura produtiva e nas formas de 

representação sindical e polít ica. Com essas transformações, tornaram-

se necessários o alinhamento do Brasil na economia mundial e a 

resposta ao desafio das demandas por um novo tipo de trabalhador. 

Sua formação está pautada no individualismo e na meritocracia que 

tornam o sujeito o único responsável pelo seu sucesso ou fracasso em 
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relação ao trabalho e à ascensão social, omitindo-lhe, assim, todos os 

seus condicionamentos históricos e sociais.  

Porém, as condições impostas pelo capitalismo recente no 

Brasil e a atual configuração assumida pelo mundo do trabalho, em que 

a riqueza e a miséria estão presentes na nossa formação social, 

justif icam a educação profissional. Daí, a necessária cautela, em não 

negá-la, e sim direcioná-la conforme os interesses dos trabalhadores. 

 

É incongruente propor o direi to à educação de jovens e adultos que 

não seja prof issional izante, porque [ . . . ]  incide na separação 

art i f ic ial  entre educação e mercado, [ . . . ]  seria o caso de conclamar 

o enfoque integrado do desenvolvimento que gira em torno da 

educação e do conhecimento, mas não pode afastar-se, para ser 

real ista, do mundo capital ista, da necessidade de interferir no 

mercado. [ . . . ]  É cada vez maior a convicção de que estar ia na 

educação a estratégia efet iva para enfrentarmos a modernidade, 

sobretudo no sentido de uma cidadania plantada na competência 

humana de manejar bem o conhecimento moderno (DEMO, 1997, p. 

92).  

 

Em resposta às mudanças, foi implantada reforma educacional 

pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 9.394/1996. 

Seus princípios orientadores e normativos são instituídos pelas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional, que 

são mandatárias, e pelos Referencias Curriculares que acrescentam 
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subsídios adicionais, consubstanciados no Parecer CNE/CEB 

nº16/1999 e na Resolução CNE/CEB nº 04/1999. Nessas orientações 

está preconizado o processo de avaliação por competências que vem a 

ser o foco central desta pesquisa.  

Num recorte específico, faremos exame da legislação 

pertinente à educação profissional no contexto determinado pela 

conjuntura sócio-econômica e polít ica. Não há pretensão de se fazer 

uma análise de especialista da área, mas sim de lançar um olhar 

interessado e compreender sua lógica e implementação.  

Segundo Demo (1997), essa LDB embora “pesada” não é 

inovadora em termos do que seriam os desafios modernos da 

educação. Introduz alguns componentes atualizados, mas, no todo, 

predomina uma visão tradicionalista e ela não reflete o quanto às 

oportunidades de desenvolvimento dependem da qualidade educativa 

da população. 

O Art. 36 e os Artigos 39 a 42 da Lei nº 9.394 regulamentados 

pelo Decreto Federal nº 2.208/1997 revogado e, posteriormente, 

substituído pelo Decreto nº 5.154/2004, definem os objetivos da 

educação profissional técnica de nível médio e dispõem sobre sua 

organização curricular.  

Em relação à qualif icação para o trabalho, esse novo Decreto 

em seu Art. 6º, estabelece uma importante mudança ao prever que os 

cursos e programas de educação profissional técnica de nível médio 

“[...] quando estruturados e organizados em etapas com terminalidade, 
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incluirão saídas intermediárias, que possibil i tarão a obtenção de 

certif icados de qualif icação para o trabalho, após sua conclusão”.  

Dessa forma, o aluno-trabalhador tem possibil idade de progressividade 

e cumulatividade na formação e certif icação, ou seja, agora ele pode 

complementar seu it inerário formativo 4 com certif icações gradativas 

que melhor o qualif icarão para o mercado de trabalho.  

Aqui parece inegável a proposta de f lexibi l ização dos sistemas 

educacionais, prevista na Lei, quando permite a organização curricular 

de múltiplas formas, sempre que o interesse do processo de 

aprendizagem assim recomendar.  

A f lexibil idade concede maior l iberdade à escola na construção 

de seu currículo. Constitui-se em meio pedagógico para a 

concretização do perfi l  profissional de conclusão definidor da 

identidade de cada curso.  

O tradicional currículo, entendido como “grade discipl inar”, 

passa a ser substituído por um conjunto de situações-meio, organizado 

de acordo com as peculiaridades e necessidades locais. Votado à 

construção das competências, esse currículo pode ser atualizado e 

renovado, segundo as emergentes e mutáveis demandas do mundo do 

trabalho (PARECER CNE/CEB nº 16/1999).  

Os currículos, representados pelos componentes pedagógicos 

e estruturados em blocos de competências, discipl inas de suporte, 

                                                 
4 De acordo com o § 1º do Artigo 3º do Decreto nº 5.154/2004, “considera-se itinerário formativo 

o conjunto de etapas que compõem a organização da Educação Profissional em uma determinada 
área, possibilitando o aproveitamento contínuo e articulado de estudos”.  
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etapas, conjuntos de situações de aprendizagem, podem ser agrupados 

sob a forma de módulos.  

O conjunto de módulos de cada curso corresponde a uma 

habil i tação profissional que, ao término, confere diploma de técnico, 

desde que comprovada a conclusão do estágio supervisionado, quando 

exigido, e a conclusão do ensino médio.  Para tanto, deve contemplar 

as seguintes dimensões: 

•  Competências teóricas e práticas específ icas da profissão; 

•  Conhecimentos gerais relativos à profissão; 

•  Atitudes e habil idades comuns a área profissional e ao 

mundo do trabalho. 

A Secretaria de Educação Prof issional e Tecnológica (SETEC) 

indica as principais etapas de construção curricular baseadas em 

competências: análise do processo de trabalho, construção de matriz 

referencial de competências, elaboração de projeto pedagógico e plano 

de curso. Esses documentos devem fazer transposição didática da 

matriz referencial de competências, adotar organização curricular 

modular e abordar metodologia baseada em projetos ou resolução de 

problemas.  

Poderá haver aproveitamento de estudos de disciplinas ou 

módulos cursados. Trata-se, nesse caso, de importante inovação 

prevista na legislação: a possibil idade de avaliação, reconhecimento, 

aproveitamento e certif icação de competências e conhecimentos 

adquiridos na escola, em estudos não formais ou no próprio trabalho. 
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Segundo as Diretrizes Curriculares Oficiais, essa nova 

concepção de formação técnica pretende superar o enfoque tradicional 

centrado no treinamento operacional, segmentado e rotineiro. O que 

nos parece uma proposição pouco realista frente às precárias 

condições dos currículos desses cursos. Para tais avanços impõe-se a 

compreensão global do processo produtivo e do saber tecnológico, bem 

como dos saberes sócioprofissionais l igados ao desempenho nas 

relações sociais. São esses os conhecimentos que devem subsidiar a 

qualif icação e possibil i tar a construção de competências.  

Um conjunto de princípios f i losóficos de valores estéticos, 

polít icos e éticos contidos nos Referenciais Curriculares Nacionais 

orientam a educação profissional na perspectiva do desenvolvimento de 

aptidões para a vida social e produtiva. Propõe que a educação 

profissional se organize em torno de quatro aprendizagens 

fundamentais que, ao longo da vida, serão os pilares do conhecimento: 

aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver junto, e, 

f inalmente, aprender a ser, via essencial que integra as precedentes. 

Enfim, a realização competente tem nela agregadas aprendizagens 

cognit ivas, psicomotoras e sócio-afetivas fundadas em valores 

estéticos, polít icos e éticos.  

Outros princípios definem a identidade e especif icidade da 

educação profissional e se referem à interdiscipl inaridade, à 

contextualização da organização curricular e à atualização permanente 

dos cursos e currículos. 
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Entre os diferentes signif icados que tem recebido a noção de 

competência, as Diretrizes Oficiais a entendem “como a capacidade de 

articular, mobil izar e colocar em ação valores, conhecimentos e 

habil idades necessárias ao desempenho eficiente e eficaz de 

atividades requeridas pela natureza do trabalho”.  De forma que o 

trabalhador se capacite para manter-se em atividade produtiva própria 

de um tempo de globalização e de novas tecnologias determinantes da 

produtividade e da competit ividade - condições de sobrevivência no 

mundo econômico e produtivo.  

A reforma educacional implantada na educação profissional 

tem objetivos ambiciosos, pretende formar profissionais que saibam 

aprender e gerar conhecimento e, também, capacitados a resolver 

problemas e que incorporem as recentes contribuições científ icas e 

tecnológicas.  

Esse conjunto de proposições, entretanto, não considera as 

condições concretas do Brasil, como a drástica redução dos gastos 

sociais da educação, as precárias condições do ensino público e as 

deficiências da formação de professores. Apontamos, ainda, a falta de 

condição da educação profissional dar conta das responsabil idades que 

o documento lhe atribui, especialmente no que se refere à produção e 

atualização dos conhecimentos tecnológicos e às demandas de um 

mercado mutante (FERRETTI, 2000, p. 118). 

Os Referenciais Curriculares enfatizam a prática profissional 

configurada numa metodologia de ensino que contextualiza e põe em 
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ação o aprendizado. Essa indicação sinaliza um processo avaliativo 

que considere a junção dos aspectos teór icos às atividades de caráter 

prático e que revele as competências e habil idades construídas e 

requeridas nos módulos profissionalizantes. 

Finalmente, a LDB consagra o princípio da avaliação como 

parte central da “organização da educação nacional”  (Art. 8º). Dentre 

as incumbências da União, (Art. 9º, inciso V) destaca-se a ênfase em 

coleta e análise dos dados sobre a educação como subsídios à 

implementação de ações que imprimam qualidade ao processo de 

aprendizagem escolar. 

Na elaboração dos Planos de Curso são exigidos os critérios a 

serem usados na avaliação, concebida como verif icação contínua e 

efetiva da apropriação de competências. Mas causa estranheza e deixa 

entrever falta de conhecimentos, ou a pouca importância atribuída à 

área de avaliação, a constatação de ausência de orientação sobre 

procedimentos de avaliação das competências requeridas nas 

diferentes áreas profissionais pela equipe da Secretaria de Educação 

Profissional e Tecnológico (SETEC), responsável pela legislação do 

ensino profissional. 

A LDB, no Art. 41, propõe considerar-se na avaliação “o 

conhecimento adquirido na educação profissional, inclusive no 

trabalho” .  Porém, Demo, 2006, considera a expressão “conhecimento 

adquirido” uma visão superada, pois à revelia das teorias modernas, 
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remete a um processo de acumulação, ignorando, portanto, que a sua 

reconstrução é efetuada pelo próprio indivíduo num contexto social.   

Os documentos legais atribuem à centralidade da educação o 

fator do desenvolvimento econômico, entretanto descartam outras 

mediações, como a necessária intervenção do Estado no mercado, 

“ignorando” que o mundo profissional precisa conectar-se com a 

questão da empregabil idade que aparece como pano de fundo na Lei.  

O problema consiste em encontrar um meio termo entre a 

expectativa do mercado - imprescindível à sobrevivência - e a 

competência humana que a ela deve poder se contrapor, privi legiando 

a cidadania em detrimento da produtividade econômica. 
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2º CAPÍTULO 

 

 

AS COMPETÊNCIAS NO CONTEXTO DO MUNDO DO TRABALHO: 

SIGNIFICADOS E APORTES TEÓRICOS 

 

 

Analisando os momentos históricos em que acontecem 

mudanças nas relações sociais, nos âmbitos econômico, cultural e 

polít ico, verif icam-se embates teóricos e ideológicos e surgem novas 

concepções educativas. Reformam-se, então, os processos de 

formação humana que podem sinalizar “ranço ou avanço” 5. Assim foi a 

reforma educacional brasileira, contida na LDB nº 9.394/1996, que 

instituiu a noção de competências como ordenadora das relações 

educativas e do trabalho. A crença era de que essa ordenação seria 

capaz de promover o vínculo entre formação e emprego, atendendo às 

demandas sociais e produtivas. 

 O debate sobre as competências nasceu na Europa em 

decorrência do movimento de apropriação dessa noção na formação e 

aprendizagem profissional e, como resultado das mudanças, nas 

formas de organização do trabalho e dos processos seletivos nas 

empresas. 

                                                 
5 Expressão contida na obra de Pedro Demo: A Nova LDB: ranços e avanços, 1997.  
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Embora esta não seja a oportunidade para análise detalhada 

desse processo, em curso no mundo do trabalho, ampliamos nosso foco 

de análise e, em um recorte específico para contextualizar o tema, 

apontamos alguns traços particulares e singulares das mudanças 

desencadeadas no universo do trabalho urbano, ao longo da década de 

1990, já visíveis durante a década de 1980, que afetaram 

profundamente o universo dos trabalhadores.  

É oportuno reiterar que o fordismo teve predominância na 

grande indústria capital ista, ao longo do século XX. Nesse modelo, o 

processo de produção era em série, por meio do controle dos tempos e 

movimentos dos trabalhadores, pela separação entre elaboração e 

execução no processo de trabalho, pela existência de unidades fabris 

verticalizadas e pela instituição do trabalhador coletivo. 

Para Antunes (2004), o binômio fordismo/taylorista de 

produção foi substituído pelo toyotismo que se expandiu em escala 

mundial e sob formas diversas. A ocidentalização desse modelo insere-

se na busca de uma saída para a cr ise do capital ismo nos anos de 

1980. Essa saída consistiu no desenvolvimento de uma nova forma 

produtiva baseada na especialização flexível 6 de organização do 

trabalho, de regulação e em um novo ordenamento social fundado na 

aceitação da lógica de mercado. Desta, emergem a competição e a 

                                                 
6 É uma nova forma produtiva que articula desenvolvimento tecnológico e desconcentração 

industrial em empresas médias e pequenas, “artesanais”. Na nova concepção, essa forma de 
reengenharia industrial denomina-se “empresa enxuta” (ANTUNES, p. 25). 
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polít ica concorrencial, formuladas pelo capital ismo, que fornecem 

ideário e valores aos trabalhadores. 

 Entre os traços mais relevantes do toyotismo destacam-se: as 

novas modalidades de desconcentração industrial, a produção 

diversif icada vinculada à demanda, trabalho mult ifuncional em equipe, 

os novos padrões de gestão da força de trabalho, os Círculos de 

Controle de Qualidade (CCQ), a “gestão participativa”, a busca da 

“qualidade total”, o sindicalismo de empresa, o just in t ime e o kanban 7,  

a f lexibi l ização, a eliminação do desperdício e outras expressões que 

compõem o novo vocabulário dos países de capitalismo avançado e do 

Terceiro Mundo industrial izado.  

Antunes (2006), ressalta ainda que o resultado mais brutal das 

transformações do mundo do trabalho é a expansão sem precedentes 

do desemprego estrutural que atinge o trabalhador em escala global. 

Verif ica-se a incorporação do trabalho precário, temporário, parcial, 

terceirização, subcontratação, incorporação do trabalho feminino e 

exclusão de jovens e velhos. Essas categorias de trabalhadores têm 

em comum a precariedade do emprego e da remuneração. A 

f lexibi l ização do aparato produtivo f lexibi l izou também os direitos e as 

conquistas históricas dos trabalhadores, de modo a dispor desta força 

de trabalho em função direta das necessidades do mercado, em que 

são substituídos e até eliminados. 

                                                 
7 A expressão just int time refere-se ao melhor aproveitamento possível do tempo de 

produção (incluindo-se o transporte, o controle de qualidade e o estoque mínimo). À 
semelhança dos supermercados, Kanban é a senha utilizada que alude à reposição de 
peças/produtos, após a venda. 
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É oportuno abordar o deslocamento conceitual da qualif icação 

para a noção de competência, buscando apreender seus signif icados 

frente à nova configuração do universo produtivo e às necessidades da 

nova realidade econômica e sócio-cultural. 

A competência, ao mesmo tempo, reafirma e nega a 

qualif icação em um processo dinâmico e contraditório e com ela disputa 

espaço no campo da relação trabalho/educação. 

As mudanças sociais provocam a crise do paradigma do 

conhecimento tradicional “tecnocrata” e surge, então, a tendência de 

substituir a qualif icação pela noção de competências. Ressalta-se que 

a noção de competências confere maior expressividade aos aspectos 

associados à subjetividade do trabalho que pode conduzir ao 

individualismo e dissolver os laços de pertencimento de classe 

existente entre os diversos segmentos do mundo do trabalho. 

As mutações, nesse universo, afetam vários ramos de 

atividade: alguns exigem maior qualif icação enquanto outros são 

eliminados com as novas tecnologias. Conseqüentemente, os novos 

paradigmas de produção passam a exigir novas competências 

profissionais e sociais.  

Cabe à educação profissionalizante importante função na 

construção das competências prof issionais de alunos-trabalhadores, 

possibil i tando-lhes o acesso ao mercado de trabalho. Porém, sem 

prescindir da formação da consciência crít ica que os capacite a lutar 

pelos seus direitos e pela cidadania plena. Referimo-nos à busca de um 
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trabalho cheio de sentido e signif icado, que não avilte e nem anule seu 

crescimento profissional e humano.  

Ramos, (2001), defende a existência de um deslocamento 

conceitual da qualif icação à competência que tende a ocupar posição 

central, embora o conceito de qualif icação tenha ordenado 

historicamente as relações sociais de trabalho e de educação.  

Ao confrontar a noção de qualif icação com a de competência 

verif icamos uma tensão sobre o tema que tem gerado debates. Uma 

das abordagens anuncia oposição entre elas, identif icando a 

qualif icação com o regime taylorista-fordista de produção, associado à 

visão estática do mundo do trabalho, baseada em saberes teóricos e 

nos diplomas, em prof issões definidas, estáveis e duradouras que 

validavam a formação profissional.  Outras, afirmam que a competência 

resultaria dos novos modelos de produção l igados à visão dinâmica e 

mutante do trabalho.  

Hoje, essa noção, no plano educativo e do trabalho, compõe o 

conjunto de novos signos e signif icados que representam a forma dos 

trabalhadores moverem-se frente à nova lógica do capital. Noção que 

coloca em discussão os conteúdos da formação profissionalizante, os 

métodos e os diplomas.  

Para Kuenzer (2000a), a qualif icação não se reduz à noção de 

competências porque estas subestimam a dimensão social das relações 

de trabalho tecidas entre os trabalhadores e estes com a empresa. Ao 

contrário, a noção de competências, de conotação individualista e 
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subjetivista, desvincula-se da realidade social reduzindo-se a projetos 

pessoais. 

Shirona (1997), concebe as competências como a síntese de 

elementos individuais e sociais, resultando da "mescla" de 

conhecimentos tecnológicos prévios e experiências concretas que 

provêm, fundamentalmente, do trabalho no mundo real; incorporam-se, 

por meio de experiências sociais distintas, família, escola e trabalho, 

sendo entendidos como atributos da pessoa do trabalhador e não de 

um posto de trabalho.  

Com tais mudanças, tomou corpo no Brasil a discussão que 

levou à necessidade de revisão do conceito de qualif icação, exigindo 

modelos mais f lexíveis e diferenciados de formação para a construção 

das competências requeridas pelo mundo do trabalho.  

Para analisar o atual paradigma das competências é 

importante apreendermos seu signif icado, seus aportes teóricos e 

recuperar-lhe a origem. A etimologia latina de competência é 

competentia que signif ica: 

 

A soma de conhecimentos ou de habil idades; capacidade objet iva 

de um indivíduo para resolver problemas, real izar atos definidos e 

circunscri tos; competência social :  capacidade de um indivíduo se 

aproximar de outro; capacidade de um indivíduo expressar um juízo 

de valor [ . . . ] ;  gramática internal izada, [ . . . ]  mental izada (HOUAISS, 

2001, p. 775). 
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Conceituações que ressaltam uma de suas características 

essenciais: a competência é um atributo inseparável da ação e só pode 

ser avaliada em determinada situação. 

O caráter polimorfo e a plasticidade da noção de competência 

permitem seu uso em diferentes sent idos e em diferentes áreas de 

atividade: na economia, no trabalho e na formação. Ela tende a 

substituir outras noções que prevaleciam anteriormente como as dos 

saberes e conhecimentos na esfera educativa, ou a da qualif icação na 

esfera do trabalho.  

Ao longo dos anos, o sentido atribuído à noção de 

competências, na área das ciências da educação, tem sinalizado 

mudanças epistemológicas, mas, numa acepção geral, nos remete à 

construção interna, à capacidade de produzir uma conduta em 

determinado domínio.  

Ao discutir competências na situação escolar Gil let, assim as 

define: 

Uma competência é definida como um sistema de conhecimentos 

conceituais e procedimentais, organizados em esquemas 

operatór ios, que permitem, com relação a uma famíl ia de 

si tuações, identi f icar uma tarefa-problema e sua resolução por 

meio de uma ação ef icaz (GILLET, 1991, apud DOLZ, 2004, p. 81).  

 

Essa conceituação agrega três afirmações constantes na 

maioria das definições de outros pesquisadores das ciências da 

educação: uma competência compreende diversos conhecimentos 
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relacionados, aplica-se a uma família de situações e é orientada para 

uma finalidade. Em tal concepção, as competências não se contrapõem 

e nem substituem os saberes apropriados pelos alunos e, sim, 

organizam esses saberes. 

Para Allal (apud DOLZ, 2004) os componentes cognit ivos, 

afetivos e sensório-motores, formadores das competências, quando 

integrados em uma rede funcional, são capazes de mobil izar 8 ações 

frente a situações similares.  São componentes que desempenham 

papel determinante na ativação dos conhecimentos, e a noção de rede 

implica em que fiquem ligados em esquemas organizadores da 

atividade.  

Essa definição retém a noção de ação finalizada, mas não, 

necessariamente, de eficácia, ou seja, não a um nível de excelência 

alcançado. Embora não haja convergência entre os autores, Dolz 

(2004), faz algumas indicações relativas aos componentes 

signif icativos de uma competência. Para ele, os componentes 

cognit ivos apropriados pelo aprendiz equivalem aos saberes 

declarativos (conhecimentos), procedimentais (savoir-faire) e 

contextuais (aspectos da realidade e práticas sociais valorizadas).  

A concepção de Dolz (2004, p. 85-86), apresenta diversas 

semelhanças com a formulação de Perrenoud (1997), quando afirma 

que as competências “mobil izam, integram e orquestram”  recursos 

                                                 
8 Para Perrenoud mobilização não é apenas o “uso”, mas também adaptação, diferenciação, 

integração, generalização ou especificação, combinação, orquestração, coordenação; em suma, um 
conjunto de operações mentais complexas que, ao ligá-las às situações, transformam os 
conhecimentos em vez de deslocá-los (apud Dolz, p.48). 
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cognit ivos e afetivos para l idar com uma família de situações. Já a 

acepção de Le Boterf (1994), segundo a qual “a competência não 

reside nos recursos, mas na própria mobil ização desses recursos”  é 

retomada por Perrenoud, que acrescentou que essa mobil ização 

sempre ocorre em situação, “com bom discernimento, em tempo real, a 

serviço de uma ação eficaz”. 

Para Dewey (1963 apud DOLZ, 2004), a compreensão da 

natureza de uma competência passa pela teoria do seu processo de 

construção, pois a forma como o indivíduo aprende, as condições em 

que se realiza a aprendizagem passa a fazer parte daquilo que ele 

aprende. Sob essa perspectiva, determinada competência sempre se 

constrói por meio de uma aprendizagem na ação prática, o que implica 

em apropriação de saberes e, também, de savoir-faire. 

O pensamento piagetiano sobre o desenvolvimento cognit ivo 

atravessa toda a proposta das competências presente nos documentos 

oficiais. Pela teoria de Piaget, a construção do conhecimento acontece 

quando ações físicas e mentais atuam sobre o objeto que, provocando 

o desequilíbrio, resultam na construção de esquemas. Tais esquemas 

são estruturas que se modif icam com o desenvolvimento mental e se 

tornam mais complexos por processos sucessivos de assimilação e de 

acomodação 9 .  

                                                 
9 Para Piaget, (apud RICHMOND, p. 120-129) a adaptação intelectual é o equilíbrio entre 

assimilação e acomodação. Equivale a um equilíbrio da interação entre sujeito e objeto. Cada etapa a 
mais no desenvolvimento intelectual exige a aplicação do que foi compreendido ao que não foi, 
seguido por um ato de ajustamento no qual o conhecido é modificado pelo desconhecido. A 
experiência passada aplicada ao presente é assimilação. O ajustamento dessa experiência ao 
presente é acomodação. 
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Nessa perspectiva, competências são as estruturas ou 

esquemas mentais responsáveis pela interação dinâmica entre os 

saberes do indivíduo, construídos pelas experiências e saberes 

próprios da cultura humana.  

Para Macedo (2005), a concepção da competência é a síntese 

da concorrência entre diferentes habil idades; emergirá aquela que 

levará o sujeito ao melhor resultado; toda sua energia afetivo-cognit iva 

será direcionada para essa articulação, com vistas à realização de um 

trabalho.  

Ao problematizar as competências como noção construída pela 

prática social e científ ica, questionamos: Tal noção evidencia uma 

mudança real nas práticas avaliativas e pedagógicas na esfera da 

educação, na interface com o trabalho, ou estamos diante de 

configurações anteriores que se apresentam sob novas leituras? Essa 

indagação pauta nossa discussão. 

Toda competência está l igada à prática social, ou seja, ao 

conjunto de gestos, posturas e palavras inscritos na prática que lhes 

confere sentido e cont inuidade. Tais práticas evoluem para a 

profissionalização. A preparação para determinado ofício deveria 

desenvolver competências de certa generalidade, para, no confronto 

com as situações de trabalho, serem aplicadas, a despeito da 

singularidade da situação. 

Para Perrenoud (1999b), as competências transversais se 

encontram na intersecção de diferentes disciplinas. Constituem não só 
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os processos fundamentais do pensamento, transferíveis de uma 

matéria para outra, como também todas as interações sociais, 

cognit ivas, afetivas, culturais e psicomotoras entre o aluno e seu 

ambiente.

Pouco se sabe sobre os modos de apropriação de 

conhecimentos ou mesmo como são mobilizados os conhecimentos 

disciplinares nas situações de vida e de profissão. Sabe-se que a 

transferência de conhecimentos ou sua integração em competências 

não são automáticas e passam por um trabalho de acompanhamento 

pedagógico e didático no exercício da transferência, sem o qual nada 

ocorrerá.  

Segundo Dolz (2004), a transferência das competências 

constitui-se de operações mentais e ações, produto de uma interação 

freqüentemente complexa, entre a situação e as estruturas anteriores 

do indivíduo. Para ele, trata-se de reinvestir as aprendizagens em outra 

situação de vida com os conhecimentos, esquemas, conceitos e 

atitudes que são produto de experiências anteriores. 

Apesar da diversidade dos usos dos conceitos de competência 

e desempenho, encontramos um núcleo comum que os l iga. A 

competência subjaz ao desempenho, é uma qualidade mais duradoura 

que só pode ser observada por meio de uma série de desempenhos 

comparáveis do sujeito. 
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Se o aprendizado não for associado a uma ou mais práticas sociais, 

suscetível de ter sentido para os alunos, será rapidamente 

esquecido, considerado como um dos obstáculos a ser vencido 

para conseguir um diploma, e não como competência a ser 

assimilada para dominar si tuações de vida (PERRENOUD, 1999b, 

p. 45).  

 

Portanto, a apropriação da noção de competências estabelece 

a expectativa de que a escola daria conta de unir no currículo escolar, 

formação e trabalho. A definição dos programas exprime diferenças de 

estatuto do saber. A concepção de saberes permanece fortemente 

l igada àquela de cultura no ensino acadêmico; no técnico, visa à 

construção de competências passíveis de avaliação em situações e 

atividades concretas. 

As normas legais indicam a construção de currículos por 

competências, na qual a prática pedagógica deve organizar-se pelo 

exercício dos processos de mobil ização, articulação e aplicação dos 

saberes, por meio dos esquemas mentais, em situações-meio e 

experiências focadas nas atividades reais do trabalho. 

Assim, o currículo delega ao professor a responsabil idade e o 

risco na escolha das práticas sociais de formação. Nelas investe sua 

própria visão de sociedade e cultura, pois mediatizam a construção do 

conhecimento. 

Tais metodologias suscitam vivo debate ético e ideológico e 

exigem uma posição clara da escola frente à questão: Que tipo de 
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aluno a escola quer formar? Tal decisão dependerá da escolha das 

competências a serem desenvolvidas, se transversais ou disciplinares.  

O conhecimento habita a própria consciência do indivíduo e 

não é transmissível, estr itamente pela l inguagem. Essa característica 

relativiza o discurso como veículo de ensino-aprendizagem e indica a 

necessidade de organização de ambientes com situações-problema que 

favoreçam a construção do conhecimento (LARSEN apud BARATA, 

2006).  

O debate real é travado entre os partidários das disciplinas 

que pensam a escola l imitada a transmitir conhecimentos sem nenhuma 

referência a situações e práticas sociais e os favoráveis à inter ou 

transdiscipl inaridade, ou seja, favoráveis à construção de competências 

de alto nível, tanto dentro das discipl inas, como na sua intersecção. 

Nessa últ ima posição, trabalha-se a transferência e a mobil ização dos 

conhecimentos em situações complexas. 

À medida que essa noção extrapola a dimensão teórica para 

material izar-se em currículos e programas escolares, configura-se o 

que se tem denominado de “pedagogia diferenciada ou das 

competências” cujo fundamento consiste em um processo mais 

centrado na aprendizagem que no ensino, na valorização do aluno 

como sujeito da aprendizagem e na construção signif icativa do 

conhecimento.  

À escolaridade geral e às formações profissionais cabem o 

treinamento e o aprendizado do processo de transferência, integração e 
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mobil ização dos conhecimentos para lhes conferir signif icação e 

uti l idade na vida cotidiana. Esse processo exige esforço e trabalho 

pedagógico diferenciado que está na raiz das competências e resgata 

importantes princípios curriculares como globalização, integração e 

interdisciplinaridade.  

Podemos dizer que o objetivo do currículo da educação 

profissional - na medida em que possibil i ta a construção das 

competências dos alunos-trabalhadores - estaria a serviço de projetos 

individuais. Porém, esses projetos podem se descolar da perspectiva 

social da profissionalidade, consolidando o individualismo como 

princípio de vida, submetendo-se à lógica do capital.  

Ao concluir o exame das principais dimensões da noção de 

competências, passamos à abordagem dos aportes teóricos da 

avaliação, tema central deste trabalho. 
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3º CAPÍTULO 

 

 

AVALIAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS NA 

  EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

 

 

1. ASPECTOS SOCIOLÓGICOS E CONCEPÇÕES DE AVALIAÇÃO: 

RELAÇÕES COM A NOÇÃO DE COMPETÊNCIAS. 

 

 

A avaliação das competências proposta pela LDB, apesar das 

orientações das Diretrizes, dos Referenciais e de extensa l i teratura 

sobre o tema, tem desafiado educadores, que assumem, por conta de 

sua criatividade e iniciativa, a tarefa da transposição didática da teoria 

da avaliação da aprendizagem para a das competências.  

Neste capítulo, optamos por tecer algumas considerações 

sobre o processo de avaliação da aprendizagem, numa perspectiva 

sociológica, e, a seguir, relacioná-lo com o novo paradigma das 

competências. Para tanto, elaboramos análise dos pressupostos 

epistemológicos e das posições ontológicas, éticas e polít icas que 

fundamentam e legit imam as práticas de avaliação da aprendizagem.   

A avaliação, como prática educativa e social, insere-se na 

organização social em que se inscreve e, portanto, não se realiza no 



 
 

42

vazio e de forma neutra, mas sim, tendo como referências valores e o 

contexto social concreto e específico que promove e impõe à 

sociedade. Isso implica em uma postura polít ica e inclui valores e 

princípios que refletem uma concepção de educação, de escola e de 

sociedade. 

Para Ltges (1983), a avaliação é, por natureza, ação 

eminentemente social, não atividade de um professor isolado, nem 

mera aferição técnica. Como tal é produto histórico e social de uma 

época e de um tipo de sociedade que se deseja perpetuar. Portanto, 

essas práticas correspondem a um determinado modo de investigar e 

conhecer. 

Segundo Lüdke, (2002, p.128) “a avaliação tem sido 

considerada, justamente, como um dos recursos mais eficientes de que 

dispõe a escola em sua função controladora e reprodutora da ordem 

social vigente” .  Ao submeter-se à avaliação, o aprendiz aprende 

subserviência e passividade frente aos conhecimentos concebidos pela 

escola como realidade absoluta e que se constitui em padrão único de 

julgamento do desempenho escolar. O conhecimento não é considerado 

produto social construído coletivamente, mas sim, produto de um 

indivíduo isolado. Tal concepção estimula a ideologia do individualismo 

e fomenta a competição.  

Ao conceber a avaliação no modelo teórico crít ico-dialético ou 

interacionista, as análises recaem não somente sobre os 

comportamentos, desempenhos, intenções e representações dos 
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investigados, mas também sobre as influências e determinações sociais 

externas. Os partícipes do processo de avaliação são, ao mesmo 

tempo, sujeitos e objetos dos contextos sociais. Apesar de suas 

interpretações contribuírem para determinar esses contextos, não 

conseguem explicá-los, uma vez que os mecanismos de socialização 

l imitam a percepção da realidade social.  

Gomes (1994), considera que a Escola socializa para o que a 

sociedade requer. Trata-se de processo confl ituoso que prepara alunos 

para sua futura inserção no mundo do trabalho. Por meio do currículo 

vai induzindo, progressivamente, disposições e comportamentos 

esperados pela sociedade, contribuindo decisivamente, para interiorizar 

idéias, valores e normas da comunidade. Mediante esse processo, a 

sociedade substitui mecanismos de controle externo de comportamento 

por disposições de autocontrole. 

Isso signif ica que os alunos não têm consciência da natureza 

da avaliação e a tomam como “padrão universal”. Nesse processo o 

professor aloca certas posições, ao atribuir notas e conceitos aos 

alunos: enquadra-os em grupos hierarquizados e procura assentar-se 

na pretensa racionalidade e justiça, em regras e instrumentos 

supostamente científ icos e neutros, para alicerçar seu processo 

interpretativo discriminatório e seletivo. 

Com a avaliação, o aluno aprende que seu trabalho escolar ao 

ser mensurado pode ser trocado por notas, prêmios e certif icados e 

perde a principal f inalidade que é a de expansão das potencialidades 
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humanas. Prevalece então a tradicional cultura docente que manipula, 

seleciona, exclui, mede e determina a vida dos alunos. A escola, como 

mecanismo de socialização, passa a contribuir para as desigualdades 

sociais que impedem a democratização da educação. 

Para Gimeno (1988 apud LÜDKE, 2002), ao atribuir conceitos 

sobre trabalhos ou condutas observáveis, o professor detém apenas 

informações elementares e percepções genéricas sobre os alunos. 

Nesse processo de elaboração de juízo interagem o professor e suas 

informações sobre “o aluno” que deve ser avaliado. Tal interação 

implica em mediação que é a essência da avaliação, processo que 

assume formas e procedimentos diferentes em função do objeto 

avaliado, das características e expectativas do avaliador, do modelo 

adotado e do contexto em que se insere esse processo. 

Os professores, em sua maioria, não têm consciência do poder 

tácito e dissimulado dos mecanismos ideológicos da sociedade e, sem 

saber, contribuem para sua manutenção. A tomada de consciência dos 

professores requer ruptura com os interesses, preconceitos, 

representações e comportamentos decorrentes das experiências e da 

posição social particular de cada um, bem como, das influências das 

instituições sociais.  Tais condições permitirão superar obstáculos, 

quer do plano do conhecimento, quer do da ação. Assim, poderá 

intervir na aprendizagem e na construção de competências como 

parceiro no desenvolvimento curricular, favorecendo a emancipação do 

aprendiz. Isso signif ica priorizar outras modalidades de avaliação que 
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não valorizem o individualismo, a competição, a discriminação social e 

a meritocracia.  

 Revelar o caráter ideológico dos poderes da avaliação, usada 

como estratégia-chave de manutenção da ordem e de imposição de 

valores e pautas de comportamentos socialmente valorizados, tem sido 

tarefa da Sociologia da Avaliação para educadores comprometidos com 

a democratização do espaço escolar. 

Vale aqui analisar algumas acepções de avaliação e sua 

relação com a noção de competência, por meio de “diálogo” entre 

alguns especialistas no tema para compreender o modelo formativo de 

avaliação. Nas pesquisas teóricas, entre os autores analisados, 

encontram-se: Afonso (2000), Perrenoud (1995a; 1999b, c; 2002d),  

Hadji (1994a; 2001b), Ropé e Tanguy (1997), Dolz (2004), Ramos 

(2001), Bonniol (2001), Afonso (2002) e outros que propõem a 

avaliação, com intenção formativa, como uma das modalidades 

adequadas na avaliação das competências, sem a pretensão de deter 

verdades definit ivas e conscientes de que essa modalidade avaliativa 

não esgota a realidade e o sentido das práticas.  

A entrada do paradigma das competências na escola modifica 

os modelos de aprendizagens cognit ivas e culturais que, 

tradicionalmente, baseiam-se nos saberes e nas divisões disciplinares 

contrárias a essa noção.  

Não se pretende avaliar somente os conhecimentos, mas 

também a capacidade de mobil izá-los na realização de uma tarefa. É 
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essencial afirmar que um ensino centrado nessa lógica não desiste de 

transmitir e avaliar conhecimentos teóricos e humanísticos. 

Para Bonniol (2001), avaliar requer elucidar o posicionamento 

paradigmático do avaliador, questionar seus valores, sua visão de 

homem e de mundo. É um processo que renuncia às certezas, à 

tentação da verif icação e não considera o tempo cronológico o único 

tempo experimentado. 

Na concepção de Bonami (1986 apud AFONSO, 2000, p.18), a 

avaliação se constitui “na pedra angular da instituição escolar” ,  sendo 

que, entre outras funções condiciona os f luxos de entrada e saída do 

sistema escolar; exerce certo controle sobre os professores, quer por 

parte dos diretores, quer pelos próprios pares; constitui-se em 

elemento importante na gestão das aulas à medida que influencia as 

aprendizagens, a discipl ina e a motivação dos alunos; informa o 

professor sobre seu próprio desempenho e sua imagem profissional.  

Para Hadji (1993a), a avaliação, como processo de afirmação 

de juízos de valor, exige dos responsáveis escolhas que fundamentam 

decisões e manifestam competência, sendo então, uma leitura 

orientada da realidade. A formação de juízos acontece no espaço de 

gestão pedagógica, em que as práticas educativas se organizam em 

torno das funções de orientar, regular e certif icar os conhecimentos 

adquiridos e socialmente signif icativos.  

Segundo o autor citado, para designar as práticas que se 

organizam em torno dessas funções, fala-se, hoje, de Avaliação 
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Diagnóstica, Prognóstica ou Predit iva, que identif ica o perfi l  de partida 

de um aprendiz para valorizar as competências existentes; de 

Avaliação Formativa, cuja característica essencial é integrar-se à ação 

de formação, incorporada ao próprio ato de ensino que objetiva a 

melhora da aprendizagem em curso, informando o professor e o aluno; 

e por f im, de Avaliação Somativa que se propõe a fazer um balanço, 

após várias seqüências de formação. O uso desses três t ipos de 

avaliação pressupõe um cruzamento dessas práticas não excludentes, 

que, ao contrário, são complementares e atendem diferentes momentos 

da formação do aprendiz. 

A cada espaço corresponde uma determinada lógica particular, 

requer uma função específica da avaliação e pressupõe certos “jogos”: 

o social desenvolve-se no espaço de articulação entre a escola e a 

sociedade, e os juízos sobre os alunos são feitos em função das 

expectativas sociais sobre as competências requeridas pela futura 

profissão. O jogo pedagógico insere-se na lógica de ajuda à 

aprendizagem, que deve sintonizar-se com o processo de construção 

do conhecimento do aluno. E, por f im o jogo institucional que acontece 

no espaço do diálogo social entre pais, professores e alunos, regulado 

pela administração, numa lógica confl i tual.  

Para o mesmo autor, todo o processo de avaliação sinaliza 

para a necessidade da compreensão do peso dos condicionamentos 

polít ico, social e institucional. A avaliação posiciona-se no “olho do 

furacão”, pois suas funções outorgam-lhe grande poder de inclusão e 
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exclusão social, caracterizando-se como atividade polít ica que reflete 

jogos de poder e processos de negociação.  

Para Cappellett i  (2001), a escola confere ao professor, numa 

relação assimétrica, todos os poderes e reforça o “uso social da 

avaliação” quando recompensa, pune, promove e retém, enfim, faz a 

diferenciação entre os alunos na base das realizações individuais, 

tendo por regra a competição que permeia a estrutura sócio-econômica.  

Perrenoud (1999b), afirma que avaliar é, cedo ou tarde, criar 

hierarquias de excelência que decidirão a retenção ou progressão dos 

alunos. Apesar da diversidade das lógicas que rege a avaliação, ela 

está no âmago das contradições do sistema educativo, sempre na 

articulação da seleção e da formação, do reconhecimento e da negação 

das desigualdades. 

A relação professor-aluno, como avaliador-avaliado, 

representa uma relação de poder e de dominação na medida em que 

impõe, unilateralmente, um referente para interpretar a realidade, com 

conseqüências importantes para a vida escolar e pós-escolar dos 

alunos. A escola tem o poder de submeter todos os que a freqüentam a 

certas avaliações ou “julgamentos de excelência”, que estabelecem 

hierarquias ao enquadrar alunos por meio de provas, aquisições ou 

comportamentos, indicando expectativas do professor e do sistema 

escolar.  

As pesquisas em educação não ignoraram o valor das normas 

de excelência escolar, todavia, durante longo tempo, sempre foram 
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consideradas como simples medida das desigualdades do domínio da 

cultura escolar, sem questionar seus fundamentos e procedimentos, 

como se a avaliação simplesmente as evidenciasse. No entanto, o êxito 

e o fracasso na trajetória escolar resultam do julgamento diferencial 

dos alunos, baseado em hierarquias de excelência estabelecidas em 

momentos do curso e conforme os procedimentos adotados na 

avaliação. 

De forma geral, os programas concedem aos professores uma 

margem de l iberdade para selecionar conteúdos, estabelecer níveis de 

exigência e fazer transposição didática facultando-lhes a projeção de 

suas concepções particulares de cultura e de normas de excelência. 

Em conseqüência, observam-se variações nos resultados das 

avaliações. Essa diversidade, não impede que um julgamento de 

excelência criado por uma única pessoa, de maneira discriminatória, 

seja enunciado em nome da instituição e adquira, então, força de lei. 

Mesmo porque, há uma série de variáveis que influenciam as notações 

do professor. São os “efeitos de contaminação”, seja pela opinião dos 

pares, comparação das provas, representações sociais ou até pelas 

apreciações pré-estabelecidas sobre o aluno. Essas variáveis são 

muito importantes na relação pedagógica e na avaliação e, embora não 

sejam arbitrárias, é indispensável ter consciência delas para poder 

extrair o melhor da avaliação. 

Bonniol (2001), crit ica as versões posit ivistas mais centradas 

nos aspectos técnicos da avaliação, ou seja, a concepção da avaliação 
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como medida, importada das Ciências Naturais, comprometida com uma 

visão mecanicista do mundo e defensora da idéia da monocausalidade, 

que não explica suficientemente um fenômeno. Nega que os 

procedimentos de avaliação, dentro de um modelo posit ivista, sejam a 

única via legít ima para garantir justiça e confiabil idade à avaliação.  

 

A verdadeira nota, a nota justa, não tem muito interesse quando se 

compreende que nunca seremos capazes de neutral izar todos os 

ângulos possíveis, que a objet iv idade não existe, que as si tuações 

de aval iação não poderão puri f icar-se, nem as ferramentas de 

aval iação serão perfei tas, nem o aval iador poderá l ibertar-se de 

sua condição de humano (BONNIOL, 2001, p. 61). 

 

Embora a avaliação tradicional seja uma fonte de angústia, 

esse sistema oferece um tipo de segurança, uma direção, um fio 

condutor que organiza o período escolar. Uma mudança pode tornar os 

professores responsáveis pela avaliação frente à comunidade escolar. 

Quando agem de acordo com os “caminhos tradicionais” podem se 

justif icar por meio das regras e do “sistema”.  Essas discussões nos 

conduziram à proposição da Avaliação Formativa, como um modelo 

eficaz na avaliação das competências na formação técnica. Passamos, 

então, a analisá-la. 
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2. AVALIAÇÃO FORMATIVA: UMA PROPOSTA PARA AVALIAR 

COMPETÊNCIAS  

 

 

A opção pela avaliação formativa na avaliação das 

competências na Educação Profissional justif ica-se, frente à concepção 

de seus objetivos, pela natureza de seus procedimentos e de suas 

relações com as pedagogias diferenciadas. Embora não haja uma teoria 

única sobre essa avaliação, o grande consenso é que ela deve ser 

uti l izada para melhorar o ensino e a aprendizagem. O que signif ica 

dizer que não há um modelo ideal de avaliação. Pelo contrário! 

Avaliação Formativa é um modelo aberto e inacabado! Apesar disso, 

está indicada como apropriada e ef icaz pelos autores pesquisados, e 

se constitui em um dos referenciais teóricos uti l izados na análise e 

interpretação crít ica do material coletado nesta pesquisa.  

Nos Planos de Cursos e de Ensino dos Módulos estudados, 

encontramos prescritas, de forma extensa e até minuciosa, a 

identif icação das competências, habilidades e bases tecnológicas a ser 

alcançadas. Tais regulamentações levaram-nos a premissa de que a 

relação entre o professor e o aluno foi substituída por uma estrutura 

tr iangular, na qual os objetivos de formação constituem-se no critério 

que baliza todas as avaliações da formação. Questionamos ainda: 

Como são selecionados esses objetivos e a quem servem? São 
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indagações como essas, surgidas ao longo do trabalho, que nos 

levaram a propor a avaliação das competências numa lógica formativa.  

 

 As formas de aval iação devem atender a aspectos de maior 

complexidade cognit iva, social  e cultural ,  sendo, por isso, 

valorizadas as modal idades formativas ou interpretativas que 

ajudem os jovens a aprender e a se desenvolver (AFONSO, 2000, 

p. 45).  

 

Portanto, trata-se de um modelo formativo, fundado numa 

epistemologia genética e numa fi losofia humanista, que considera o 

professor um elemento fundamental na promoção da aprendizagem dos 

alunos.  

Para Bonniol (2001), a imbricação entre problemas de 

aprendizagem e de avaliação permite que a avaliação formativa passe 

pelos objetivos ,  ou seja, permite o acompanhamento, no transcurso do 

caminho, dos objetivos da formação. Isso não torna o professor inapto 

para o imprevisto. 

 Na década de 1960, Bloom (1973), ao defender uma 

pedagogia do domínio, introduziu um novo princípio – “todo mundo 

pode aprender”. Signif ica que 80% dos alunos podem dominar 80% dos 

conhecimentos e das competências dos programas, com a condição de 

se organizar o ensino individualizando o conteúdo, o ritmo e as 

modalidades de aprendizagem em função dos objetivos. De pronto, a 
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avaliação se tornaria instrumento privi legiado de regulação contínua da 

aprendizagem e das intervenções didáticas.  

O papel da avaliação não seria mais o de criar hierarquias, 

mas o de delimitar as aquisições de cada aluno auxil iando-o a progredir 

no sentido dos objetivos. Surgia então, se não a própria idéia de 

avaliação formativa - desenvolvida por Scriven, (1967), - pelo menos 

sua transposição à pedagogia e às aprendizagens. 

A idéia da Avaliação Formativa introduz uma ruptura com as 

formas tradicionais de avaliação ao propor o deslocamento da 

regulação para o nível das aprendizagens e da individualização. Além 

disso, ela deve estar comprometida com intervenções pedagógicas 

diferenciadas e forjar seus próprios instrumentos, que vão desde a 

descrição analít ica de uma aquisição ou domínio até a observação dos 

métodos de trabalho, dos procedimentos e dos processos intelectuais 

do aluno.  

Essa avaliação vincula-se à visão democrática de acesso à 

escola e ao princípio da educabil idade, ou seja, a crença de que, para 

grande parte dos alunos, é possível, por regulações diferenciadas e 

sistemáticas de ensino, amenizar o fracasso escolar, embora esteja 

longe de ser executada com coerência e continuidade. 

Nos sistemas educativos há uma distância signif icativa entre o 

discurso de vanguarda, calcado na ciência da educação e nas novas 

pedagogias e a realidade que não ousa alterar suas tradicionais 

práticas de avaliação, que criam o fracasso, empobrecem as 
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aprendizagens e levam o professor ao uso de procedimentos 

conservadores. Isso predispõe o aluno a estabelecer relação uti l i tarista 

com o saber, a trabalhar pela “nota”, numa relação tensa com o 

professor que o inibe de cooperar. 

Tais procedimentos tradicionais, ainda em vigor na maioria das 

escolas, absorvem a maior parte do tempo e da energia do aluno e do 

professor restando pouco para o essencial: aprender e inovar. A 

necessidade de se atribuir notas às atividades e às provas 

padronizadas favorece uma transposição didática conservadora a 

serviço da seleção, sistema que obriga o professor a optar por 

conhecimentos cifráveis, ao invés de privi legiar a construção de 

competências. Apesar de décadas de denúncias sobre suas falhas, 

essas práticas continuam vivas e em vigor causando efeitos negativos 

sobre os alunos.  

A implementação de uma lógica formativa na avaliação 

implicaria em mudanças na estrutura escolar, na qualif icação do 

professor, o que pressupõe transformação no quadro das pedagogias 

diferenciadas, fundadas sobre as polít icas de democratização do 

ensino. 

A avaliação formativa dá informações, identif ica e explica as 

dif iculdades, propõe estratégias didáticas, al imentando, portanto, a 

ação pedagógica. Nela, a transposição didática privi legia o tempo da 

aprendizagem do aluno, em oposição ao tempo do ensino e do 

professor.  
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Esse modelo se insere numa abordagem construtivista10 e 

genética do desenvolvimento e do conhecimento e considera que o 

saber não se constrói de forma linear, sempre há antecipações, 

retrocessos, reconstruções intensivas e fases de latência, em que se 

dá menos importância à classif icação e mais à regulação das 

aprendizagens. 

Para Macedo, (2005), antecipar é comprometer-se com algo 

que queremos tornar realidade, é fazer regulações no presente que 

orientem um percurso de trabalho. Quando concebemos o 

conhecimento como construção, o grande desafio é tratar presente, 

passado e futuro, não de forma l inear, mas como instâncias de um 

mesmo processo.  

Tanto a avaliação de referência normativa - que impõe normas 

sociais e situa os alunos uns em relação aos outros - quanto à 

avaliação criteriada - que julga em função de objetivos - podem ser 

formativas, pois “formatividade” se relaciona com a possibil idade do 

professor ajudar seus alunos.  

A avaliação formativa não se insere nem antes da ação 

educativa (prognóstica) e, nem depois (cumulativa). Situa-se no centro 

e sua principal função é contribuir para a regulação do processo de 

aprendizagem. O que a define não são somente os fatos objetivamente 

observáveis, mas as intenções e a destinação.  

                                                 
10 O termo construtivismo está associado à epistemologia genética de Piaget e só foi 

assumido na década de 1960, portanto na última fase de sua elaboração teórica.
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Trata-se de um modelo promissor que se inscreve na 

continuidade da ação pedagógica, informa os atores do processo 

educativo - o aluno e o professor -, sempre a serviço da regulação e 

contribui para o desenvolvimento e construção das competências.   

O modelo formativo de avaliação diferencia-se, pelas funções 

e pressupostos, do controle porque detém concepções antagônicas e 

supõe epistemologias distintas. O controle é neutro, objetivo e 

instrumental, insere-se no paradigma posit ivista cuja ênfase avaliativa 

recai sobre a medida do produto observável (HADJI, 1993a). 

Numa concepção formativa, a intenção do educador não é 

mensurar o aluno, mas interpretar seu valor, não é investigar e, sim, 

construir um referencial capaz de captá-lo em sua singularidade, sem 

que esta construção esteja terminada. 

Para Abramowicz (1996, p.49), o professor, nos procedimentos 

avaliativos de cunho formativo, precisa valorizar aspectos de 

personalidade e do processo cognit ivo sem temor, pois 

 

 ao admitir  a subjet iv idade não abdicamos do rigor científ ico, 

cautela, ponderação e precisão [ . . . ] .  A ut i l idade da subjetiv idade é 

exatamente levar em conta o valor da experiência pessoal do 

pesquisador e dos sujei tos.  

 

Esse modelo art icula-se com a didática e centra-se na gestão 

das aprendizagens dos alunos, concepção que se situa na perspectiva 

da regulação intencional e contínua, com vistas a um “balanço” do 



 
 

57

caminho percorrido e do que falta percorrer, que permita intervir e 

facil itar os processos de aprendizagem em curso. 

A idéia de Avaliação Formativa sistematiza o processo de 

regulação levando o professor a observar mais metodicamente os 

alunos, a compreender melhor seus funcionamentos de modo a ajustar 

de forma intencional, sistemática e individualizada as intervenções 

pedagógicas e situações didáticas, com vistas à otimização das 

aprendizagens. 

Na regulação deve-se considerar um certo consenso entre 

intuição e instrumentação, a primeira é subjetiva e eficaz quando a 

experiência nos permite compreender “o que se passa na cabeça dos 

alunos”; a segunda é defensável quando a situação é complexa e 

requer o uso de procedimentos sistemáticos de observação. 

A escola, costumeiramente, subestima as aprendizagens fora 

do âmbito escolar e as capacidades de autodidatismo. Mas, a 

regulação deveria considerar que os alunos estão em distâncias 

diferentes do objeto a conhecer. Assim, deve-se partir dos 

conhecimentos de cada um e dos recursos que cada aluno consegue 

mobil izar para superar obstáculos e aderir ao seu projeto de formação. 

A ênfase da Avaliação Formativa reside na individualização 

dos it inerários de aprendizagem, em intervenções didáticas mais 

diversif icadas, fundadas em objetivos mais explícitos e em informações 

mais qualitativas e contínuas sobre as atitudes e as aquisições dos 

alunos. Quando se aspira uma pedagogia eficaz é preciso saber o que 
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se deve observar nos domínios das competências e dos saberes 

atingidos ou em aquisição, nos métodos de trabalho, atitudes, 

funcionamentos mentais e, também, como se pretende intervir junto aos 

alunos. 

Avaliar com intenção formativa pressupõe trabalho em equipe 

e professor que atue como mediatizador da aprendizagem. Avançar 

nesse sentido signif ica superar o individualismo dos professores pela 

cooperação; exige certa tolerância à desordem e, portanto, requer 

mudanças na cultura da organização escolar. 

Torna-se imprescindível que o professor tenha uma 

representação de como ocorre a construção do conhecimento, para 

efetuar intervenções decisivas na regulação da aprendizagem.  

A maioria dos trabalhos destinados a analisar as 

competências, ressalta o componente ativo dessa noção. Perrenoud, 

(1996), em relação à esfera escolar, afirma que pensar em termos de 

competência signif ica  mobilizar recursos cognit ivos e afetivos para 

enfrentar um conjunto de situações semelhantes.  Embora, essa noção 

não seja captada com facil idade, sempre remete à ação e é 

indissociável de um confronto com a atividade (apud DOLZ, 2004).  

Tradicionalmente, as exigências escolares foram centradas 

nas discipl inas acadêmicas e marcadas pela “lógica da restituição”, 

com ênfase no papel transmissivo dos formadores e na memorização, 

contrapondo-se à atividade e à autonomia dos alunos.  
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A apropriação dos conhecimentos passa por atividades 

organizadas que levam a perceber que as aprendizagens relacionam-se 

com a efetividade “do fazer” .  A relação entre a atividade e o saber 

conduz o formador a inserir os saberes em seu contexto histórico-

social, e restitui os vínculos entre conhecimentos e contextos (ibid, 

p.166). 

Na concepção de Barata (2004), o aprender “em ação” é um 

caminho natural para aprendizagens signif icativas que transforma o ser 

cognoscente, sua participação no mundo e na comunidade. Concepção 

postada no pressuposto de que a técnica é um tipo particular de 

conhecimento e não pode e nem deve ser reduzida a mera prática. 

Quando se reconhece o status epistemológico da técnica como saber 

processual, podemos entender as atividades produtivas como 

conhecimentos que engajam trabalhadores em “fazeres inteligentes”.  

Portanto, o saber é inerente ao fazer, não uma decorrência de 

conhecimentos estruturados a partir de proposições logicamente 

concatenadas.  

O triângulo saber-professor-aprendiz não basta para 

caracterizar as situações de aprendizagem, direcionadas à formação de 

alunos-trabalhadores. É preciso transferir essa temática da atividade, 

que sempre esteve no âmbito do trabalho e da qualif icação, para o 

campo didático. A análise da atividade constitui-se em procedimento 

para avaliar competências frente às tarefas-problema na formação 
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profissional. Ultrapassa a mera aferição de conhecimentos, própria das 

pedagogias tradicionais. 

Os procedimentos desenvolvidos na Avaliação Formativa 

Interativa valorizam a remediação, mas é preciso reconhecer que 

alguns alunos fracassam e, então, torna-se necessário o balanço das 

aquisições. Não sendo possível remediá-las, deve-se proceder à 

seleção, como um mal necessário e não um fim em si mesmo.  

Avançar nessa direção consiste em renunciar aos planos de 

ensino muito ambiciosos que ministram saberes não essenciais, pelo 

menos para alunos com dif iculdades. Isso se evidencia quando muitos 

alunos não dominam as aprendizagens, por estarem distantes de suas 

experiências, ou por que “foram abandonados no caminho”.  

Quando a aprendizagem fracassa, não podemos considerar 

somente as restrições econômicas que l imitam os recursos e o tempo, 

mas também a pouca vontade de aprender dos alunos-trabalhadores, 

que às vezes resistem à perseverança pedagógica. Preferem romper o 

contrato didático e se submetem, por longos anos, a fracassos e 

reprovações.  

O envolvimento ativo do aprendiz no processo de avaliação 

pode ocorrer de múltiplas formas: pela auto-avaliação com a uti l ização 

de um referencial externo (orientações, professor); pela co-avaliação, 

realizada entre aprendizes com a mesma formação, Cada uma dessas 

avaliações pode levar o aprendiz à reflexão sobre seu desempenho, 
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estimulando-o a estruturar a auto-regulação e auxil iando-o gestar 

situações com eficácia.  

O modelo formativo sinaliza a crença de conter mais 

possibil idades do que outros, em promover o reequilíbrio entre a 

regulação da aprendizagem e a emancipação dos aprendizes na medida 

em que ajuda a promover a aprendizagem dos saberes e alcançar os 

objetivos curriculares (AFONSO, 2000).  

Os autores são unânimes em afirmar que, ao mudar o processo 

avaliativo, talvez se deva mudar a escola, pois esse processo está no 

centro do sistema didático e de ensino. Seu principal instrumento é o 

professor desprovido de qualquer tentativa de classif icação e seleção e 

em interação constante com seus alunos, numa lógica cooperativa.  

Podemos reportar-nos a essa avaliação como um modelo não 

científ ico, preso às intenções, centrado na vontade de ajudar que não 

decorre de uma regra técnica passível de aplicação, mas um modelo 

regulador da aprendizagem que indica o objetivo - ajudar -, e não os 

meios de sua operacionalização. 

Essas análises constituem-se em referenciais teóricos que são 

uti l izados como “f i l tro” dos dados observados e balizam as nossas 

análises. A credibil idade está entendida no confronto entre as 

representações dos participantes da pesquisa - professores e 

coordenadores com as nossas observações de campo, e pela 

submissão dos dados coletados ao crivo da teoria referencial. 

É o que nos propomos fazer. 
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4º CAPÍTULO 

 
 

 
PERSPECTIVAS METODOLÓGICAS 

 

 

       Esta pesquisa tem por objeto de estudo a avaliação da 

aprendizagem a partir da lógica das competências. Descreve o 

processo; discute procedimentos, estratégias didáticas e teorias 

adequados; busca a compreensão dos signif icados e representações 

dos sujeitos envolvidos e aponta obstáculos que se interpõem à 

operacionalização do processo de avaliação por competências.  

Esta investigação insere-se na área educacional, portanto no 

âmbito das ciências humanas, cuja ênfase situa-se no comportamento 

humano e social, num contexto espaço-temporal particular. Tal 

condição justif ica a abordagem qualitativa da investigação, 

especialmente quando procura identif icar as múlt iplas facetas do nosso 

objeto de estudo.  

Uti l izamos o Método do Discurso do Sujeito Coletivo 11 e a 

observação de campo, caminhos metodológicos que nos possibil i taram 

apreender dos sujeitos desta pesquisa - professores e coordenadores - 

os fundamentos, a epistemologia, a dinâmica e o sentido que atribuem 

as práticas avaliativas, suas repercussões e desdobramentos nas 

                                                 
11 Metodologia desenvolvida por  Lefrève e Lefrève, (2003). 



 
 

63

interações do cotidiano escolar, razão pela qual valorizamos esse 

espaço privi legiado de investigação. 

Assim, entendemos que o estudo da prática escolar não pode 

se restringir a um mero retrato do seu cotidiano. Constitui-se numa 

realidade singular, que leva a procurar reconstruir essa prática, revelar 

suas múltiplas dimensões, refazer-lhe o movimento e identif icar 

eventuais contradições.  

Estudo realizado numa abordagem qualitativa, que na 

perspectiva de Chizzotti (2000 p.79): 

 

Parte do fundamento de que há relação dinâmica e 

interdependência entre o mundo real e o sujei to, um vínculo 

indissociável entre o mundo objetivo e a subjetiv idade do sujei to. O 

conhecimento não se reduz a um rol de dados isolados, conectados 

por uma teoria expl icativa; o sujei to-observador é parte integrante 

do processo de conhecimento e interpreta os fenômenos, 

atr ibuindo-lhes um signif icado. O objeto não é um dado inerte e 

neutro; está possuído de signif icados e relações que os sujei tos 

concretos criam em suas ações .  

 

Tendo sido o principal instrumento da ação investigativa 

destacamos que os dados uti l izados foram colhidos no ambiente natural 

dos sujeitos: sala de aula, laboratórios e sala de desenho. 

Posteriormente, os dados foram analisados e contextualizados em 

busca de interpretação que extrapole sua mera descrição. 



 
 

64

Na interação com a situação investigada influenciamos e, ao 

mesmo tempo, fomos afetados por ela, revelando a importância do 

contexto do fenômeno. Procuramos estabelecer interações naturais, 

não ameaçadoras ou intrusivas, com os sujeitos da pesquisa, cuidando 

para que nossa presença não modificasse o comportamento dos 

pesquisados.  

Alguns princípios éticos perpassaram esta investigação. Entre 

eles podemos registrar: a proteção da identidade dos sujeitos, que 

cooperaram espontaneamente na pesquisa pautada pela reflexão 

crít ica, dialogicidade e transparência das informações.  

O passo mais importante do estudo, representado pelo 

conhecimento dessa realidade, corresponde ao período em que 

entramos em contato com os pesquisados, tanto por meio das 

entrevistas, como nas observações do cotidiano escolar. Nesses 

encontros, os investigados emitiram opiniões, expressaram 

interpretações e referiram-se aos signif icados de suas experiências, 

interações e representações sobre os alunos, sobre as práticas 

pedagógicas e, especialmente, sobre a avaliação das competências.   

Procuramos, também, nos despojar de preconceitos e manter-

nos receptivos às manifestações observadas sem antecipar explicações 

para o fenômeno estudado, pois “[...] são as realidades múltiplas e não 

uma realidade única que interessam ao investigador qualitativo” 

(BODGAN, 1994, p.62). Devido à famil iaridade com a Instituição, onde 

realizamos a investigação, e conscientes de que, nas interações com 
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os sujeitos da pesquisa, sempre f icamos vulneráveis às 

contaminações 12 e aos riscos de enviesamento indesejáveis e 

modificadores do real original, procuramos avaliar o grau de 

correspondência das interpretações, de cunho subjetivo, com a 

“realidade observada”; entre o evidenciado pelo estudo e o esperado; e 

entre as opiniões preexistentes e as emergentes. Esse procedimento 

foi caracterizado pelo esforço sistemático de análise, subsidiado pela 

nossa experiência pessoal, pelos referenciais teóricos e, em especial, 

pela metodologia adotada.  

Procuramos controlar os efeitos de nossa subjetividade nas 

descrições dos estados subjetivos e na interpretação dos “relatos” dos 

investigados desta pesquisa. Enfatizar, sim, esses estados, mas não 

negar necessariamente a existência de uma realidade exterior.  

Para tanto, procuramos manter o distanciamento necessário, o 

que não signif ica neutralidade, mas preservar o rigor e a cautela, para 

tornar as conclusões relevantes e úteis. Embora, possa ser unicamente 

controlada e não eliminada, a subjet ividade é úti l  porque, ao privi legiá-

la, atribuímos valor à experiência humana.  

 

 

 

                                                 
12 Segundo André, (1995, p. 48) para superar o perigo de contaminação é indicado o uso do 

método da triangulação no qual o investigador busca uma diversidade de sujeitos, tais como: 
professores, coordenadores e alunos e, cada um desses grupos passa a representar posições 
diferenciadas que permitem ao pesquisador a coleta de informações sob diferentes perspectivas de 
interpretação.  
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Não temos expectativa da prevalência do conceito de garantia 

porque, na abordagem qualitativa, podem aparecer resultados 

diferentes quando a pesquisa é realizada por outros investigadores. 

Seus resultados dependem sempre de nosso foco de interesse e do 

“lugar” ontológico que ocupamos, ao l idar e interpretar os dados 

coletados.  

Quanto ao local da pesquisa, foi realizada em Escola Técnica 

que integra um complexo educacional de vários níveis de escolaridade 

que, a partir de 1950, oferece educação profissionalizante. O prédio 

situa-se em bairro de população de classe média e média baixa em 

região tradicional da cidade de São Paulo, mesclada por comércio e 

edifícios residenciais. Essa Instituição possui laboratórios equipados e 

salas de aulas adequadas para o desenvolvimento dos cursos 

profissionalizantes. 

 Elegemos, como objeto de pesquisa, professores e 

coordenadores dos Cursos Técnicos de Publicidade e de Química. A 

opção se justif ica pela posição privi legiada que ocupam no processo 

educativo, pois detêm amplo conhecimento da realidade em que atuam, 

que os legit imam como canais f idedignos, capazes de informar sobre o 

nosso objeto de estudo.  

Os Cursos são organizados em módulos ou etapas 

subseqüentes, concomitante ou pós-médio. A duração do primeiro é de 

dois semestres; o segundo, de três semestres com estágios de 120 

horas, cumpridos em empresas.  Desenvolvemos a pesquisa no Curso 
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de Publicidade, com o terceiro módulo em 2003, e, em 2005, com o 

segundo e terceiro módulos. Ampliamos a pesquisa e envolvemos o 

segundo módulo do Curso de Química, já no primeiro semestre de 

2006.  

De acordo com os Referenciais Curriculares Nacionais da 

Educação Profissional de Nível Técnico (MEC, 2000), a área de 

Comunicação está voltada à produção, armazenagem e difusão em 

mult imídia de informações, idéias e entretenimento.  

A área de Química compreende processos nos quais as 

substâncias são transformadas em produtos. Engloba, também, 

atividades l igadas à biotecnologia, à análise química, a centros de 

pesquisa e à comercialização de produtos químicos.  

O Curso de Química conta com três professores engenheiros 

químicos l icenciados e quatro químicos de nível superior. Dentre eles, 

cinco estão cursando mestrado e, um já concluiu doutorado. Os 

professores do Curso de Publicidade apresentam formação variada: 

Webdesign ,  Relações Públicas, Fotografia e Publicidade. Dentre eles, 

dois concluíram especialização, e um cursa mestrado. Nos dois Cursos, 

além da docência, todos professores atuam no mercado de trabalho. A 

idade média dos docentes oscila entre 30 e 50 anos e todos pertencem 

à classe média.  

Adotamos a proposta metodológica do Discurso do Sujeito 

Coletivo (LEFRÈVE E LEFRÈVE, 2003) e a observação de campo.  Na 

primeira estratégia, ao coletar dados, uti l izamos entrevistas abertas e 
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individuais com os professores e coordenadores, sujeitos 

representativos dos Cursos pesquisados. A pesquisa envolveu, no total, 

dez sujeitos-alvo, universo razoável de oito professores e dois 

coordenadores, que atende ao número preconizado pelo DSC. Face à 

necessidade de contato direto com os protagonistas da pesquisa, 

uti l izamos como segunda estratégia, a observação do cotidiano escolar, 

das estratégias didáticas e dos procedimentos de avaliação adotados 

para à compreensão do processo e das negociações e inter-relações 

entre alunos e professores. Vale ressaltar que os alunos-trabalhadores 

foram observados “em situação” e se constituíram em coadjuvantes de 

relevante importância, informando, de forma incisiva, sobre o processo 

de construção e avaliação das competências.  

Os dados coletados no espaço escolar formam a base em que 

incidem nossas análises e nos l igam ao mundo empírico. Houve 

regularidade temporal nas observações. Aconteceram uma vez por 

semana, de forma sistemática e interativa. As análises realizaram-se à 

medida que os dados foram sendo coletados e, posteriormente, 

organizados e inter-relacionados. Adotamos um plano flexível, no qual 

os dados evoluíram, a par da famil iaridade com o ambiente e com os 

sujeitos da pesquisa.  

Durante as observações, redigimos inúmeros relatórios e  

crít icas sobre o material coligido em campo, que conduziram nossas 

reflexões no sentido de clarif icar “o observado” em seu contexto 

natural. 
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Para que os dados coletados fossem validos seguimos alguns 

critérios, tais como: f iabil idade ,  fugindo das análises de cunho 

ideológico e emotivo; credibil idade, procurando captar com exatidão a 

realidade observada e tentando perceber o tempo de “saturação dos 

dados”, como momento ótimo para o início das análises; consistência 

interna, ao realizar um número razoável de entrevistas para evitar 

relatos únicos, ocasionais e, f inalmente, a transferibi l idade , quando 

sentida a possibil idade de aplicação dos conhecimentos revelados a 

outros contextos, a critério dos professores que irão julgar sua 

plausibil idade. 

Não estamos à procura do “verdadeiro retrato” do processo de 

avaliação por competências. Nosso interesse se situa na compreensão 

de como é interpretado e operacionalizado pelos professores, tendo 

como suporte de análise a “perspectiva oficial”, representada pela 

legislação oficial da educação profissional e pelos referenciais teóricos 

da pesquisa.  

Empregamos o método do Discurso do Sujeito Coletivo, 

(LEFRÈVE E LEFRÈVE, 2003), como instrumental de análise das 

entrevistas dos sujeitos-alvo da investigação. O período de sua 

realização se estende de fevereiro a junho de 2006.  

As entrevistas abertas e semi-estruturadas possibil i taram aos 

professores e coordenadores expressarem-se com liberdade, revelando 

sua historicidade e singularidade. Procuramos encorajá-los a discorrer 

sobre suas práticas didáticas e de avaliação na habil i tação em que 
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atuam, explorando mais profundamente alguns temas. O sujeito 

determinou papel crucial na definição do conteúdo da entrevista e em 

sua condução. O material, gravado em fita cassete, analisado e 

transcrito em relatório, possibil i tou a compreensão das estratégias 

didáticas e também a percepção das representações e signif icados que 

os sujeitos-alvo atribuem as suas práticas avaliativas, e, certamente, 

permeiam as relações com os alunos.  

As questões da entrevista não obedeceram rigidamente a 

ordem em que foram citadas abaixo. Dependeu de como fluiu a 

conversação em cada uma delas.  

1. Qual o perfi l  dos alunos do Curso? 

2. Como é realizada a avaliação do Curso?  

3. Como são atribuídas as notas no Curso?  

4. O que representa a reprovação para você? 

5. Qual a didática usada nas aulas? 

6. Como são planejados os procedimentos de avaliação? 

7. Quais as competências requeridas pelo Curso? 

8. Quais são os subsídios teóricos que orientam a construção 

das competências requeridas pelo Curso?  

9. Os técnicos são bem recebidos pelo mercado de trabalho? 

10. Como são as inter-relações entre alunos e professores? 

Para análise dos depoimentos foram uti l izadas as f iguras 

metodológicas: expressões-chave (EC), idéias centrais (IC) e Discurso 

do Sujeito Coletivo (DSC). As entrevistas dos dois Cursos foram 
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analisadas separadamente e, após a leitura de cada resposta, 

identif icadas as expressões-chave (EC) e as idéias centrais (IC) para a 

definição das ancoragens 13.  

A partir do conteúdo das frases e/ou expressões grifadas, 

definimos as ancoragens necessárias e suficientes para incorporar 

todas as “falas” dos entrevistados. 

Posteriormente, passamos à construção de um Discurso 

Coletivo ou discurso-síntese para reunir, num só conjunto, as 

expressões-chave e as idéias centrais, resultantes dos agrupamentos 

semelhantes ou complementares. 

Trata-se aqui da reconstituição de partes, portanto, de uma 

construção artif icial que exige tratamento l ingüístico, de forma a 

representar a “fala” de uma só pessoa, de um “eu” coletivizado. Esse 

procedimento repetiu-se em cada resposta dos dois grupos de 

professores e coordenadores.   

Ao final, procedemos à análise crít ica do Discurso do Sujeito 

Coletivo que, sob o crivo dos referenciais teóricos e de nossa 

experiência pessoal, possibil i tou responder parte de nossas 

indagações.  

 

 

 

                                                 
13 Todo discurso tem ancoragens à medida em que está alicerçado em pressupostos, 

teorias, conceitos e hipóteses que constem de forma concreta e explícita nos depoimentos. 
(LEFRÈVE, p. 18). 
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5º CAPÍTULO 

 

 

ANÁLISE CRÍTICA DO DISCURSO DO SUJEITO COLETIVO 

 

 

Ao Iniciar o Discurso do Sujeito Coletivo e seu exame, torna-se 

relevante a análise crít ica de algumas dimensões inerentes ao 

processo de avaliação das competências, que se insere num sistema 

mais amplo: o didático e o escolar. As análises realizadas, por meio de 

diálogo com os referenciais teóricos, possibil i taram, pelo menos em 

parte, compreender e interpretar processos, interações e a dinâmica 

interna dessa realidade particular. Nossa preocupação foi sempre a de 

considerar a “fala” do Discurso e das ações dos professores, geradores 

dos temas de nossas análises.     

A primeira questão refere-se ao perfi l  dos alunos e ao local da 

pesquisa: uma Escola Técnica particular noturna cuja maioria, adulta e 

atuante no mercado de trabalho, pertence aos estratos da classe média 

baixa e, em geral, tem dif iculdade de custear os próprios estudos. São, 

em geral, oriundos de escola pública, concluíram o Ensino Médio, já há 

três ou cinco anos, e trabalham na área da habil i tação cursada. Tais 

condições os situam na categoria de alunos-trabalhadores ,  portanto, 

mais responsáveis e capazes de perceber bem, segundo um dos 

coordenadores, o “incômodo da ignorância”.  
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Nesse Discurso, as idéias foram convergentes confirmando 

que, ainda hoje, a educação profissional apresenta semelhanças com o 

modelo da educação colonial brasileira, na qual havia nít ida distinção 

entre as elites, encaminhadas para os ensinos secundário e superior e 

as classes menos favorecidas, direcionadas para trabalhos manuais.  

Dentre várias teses, temos a de que esse aluno-trabalhador 

está mais motivado a aprender e apresenta maior compromisso com o 

curso escolhido.  Na apreciação de um dos professores, que se nos 

contrapôs: “Todos os alunos desejam aprovação, estando aptos ou não 

para o trabalho. Não valorizam muito o conhecimento e sim o diploma”. 

A afirmação não se sustenta, pois remete a outra realidade em que o 

processo de avaliação não é negociado e se desenvolve no terreno da 

competição e do confl ito. Nela, o aprender se realiza sob ameaça de 

retenção e entrava a evolução em direção às novas pedagogias e a 

responsabil ização do aluno por sua própria aprendizagem. Ao contrário 

dessa afirmação, vimos interesse, além do diploma, pela aprendizagem 

e valorização dos saberes técnicos, considerados via de ascensão 

profissional .  

Aliás, essa categoria é recorrente nos depoimentos e confirma 

que o  crescimento e o aprimoramento profissional constituem-se no 

alvo primordial  da maioria dos alunos-trabalhadores. Esse interesse se 

evidenciou durante a avaliação dos relatórios da prova prática de 

Química, e na apresentação dos projetos de Publicidade - momentos 

em que os alunos demonstraram compromisso, seriedade e muita 
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expectativa em relação aos resultados da avaliação, constatados na 

“fala” de um grupo: “Sabíamos o que deveria ser feito, mas a ansiedade 

atrapalhou”.   

Foram citadas outras ancoragens: grupo heterogêneo e base 

fraca de conhecimentos; a primeira refere-se às diferenças de formação 

e de interesse entre os alunos; a segunda, diz respeito às dif iculdades 

de aprendizagem e à falta de pré-requisitos que impedem o aluno de 

acompanhar o Curso. Citações que se referem, especialmente, aos 

alunos mais velhos e oriundos de escola pública .  “Os mais velhos 

apresentam falhas de aprendizagem, estão parados a algum tempo, via 

de regra, oriundos de escola pública.” O julgamento, embora 

preconceituoso, foi recorrente nos Discursos, pois quase todos os 

alunos apresentam deficiências, ou por estarem afastados dos estudos 

há algum tempo, ou devido a defasagens de aprendizagem. Nas aulas 

de Cálculo Matemático o descrito se confirmou. Muitos alunos, 

independentemente da idade, mostravam-se inseguros e com 

dif iculdades básicas. Numa relação de ajuda, o professor disponibil izou 

seu tempo de intervalo para dirimir dúvidas e melhorar-lhes o 

desempenho.  

Essa intervenção caracteriza uma remediação do processo de 

aprendizagem, pois se inscreve no âmbito da observação e regulação 

interativa individualizada em situação; disposit ivo do modelo formativo 

de avaliação capaz de agir reduzindo o fracasso escolar.  Resta saber 

se essas intervenções atuam sobre a aprendizagem ou sobre o bom 
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funcionamento da atividade em curso. Para Perrenoud (1999b, p. 111), 

“a regulação não é um momento específ ico da ação pedagógica, é um 

componente permanente dela.” 

Sobre, a citada má qualidade da escola pública, Cortella 

(2006b,  p. 5), afirma:  

 

A questão séria em nosso país não é a escola públ ica versus 

escola part icular,  mas, é a escola versus a escola ruim. [ . . . ]  

Escolas boas e ruins nós temos em ambos os campos. O que as 

diferencia [ . . . ]  é o t ipo de aluno que as freqüenta. Inclusive porque 

uma parcela signif icativa dos professores da rede públ ica dá aula 

também na rede privada. O aluno que ingressa na rede públ ica é 

vi t imado no cotidiano social  por incapacidade econômica, por 

di f iculdade de acesso a outras fontes de informação, por uma 

estrutura famil iar depauperada. Elevar a condição desse aluno é 

elevar a condição da escola também .  

 

A questão nuclear no Discurso - a avaliação da aprendizagem - 

foi conceituada como um processo contínuo, global, subjetivo e focado 

na observação do desempenho do aluno, ou seja, no saber-fazer.  No 

Discurso, identif icamos também outras funções: permite diagnosticar 

falhas de aprendizagem e o trabalho do professor. Estes uti l izam 

diversos procedimentos avaliativos e aplicam também a remediação 

das dif iculdades de aprendizagem. Entre esses procedimentos, 

destacamos os relatórios, emitidos pelas empresas em que os alunos-
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trabalhadores cumprem estágio, que são também considerados nas 

avaliações. A maioria deles tem como foco central da avaliação as 

competências e as habil idades requeridas pelo perfi l  profissional do 

curso. Em Química, trabalham em frentes 14, e as provas são integradas 

por uma situação-problema tomada como tema central. No Discurso: 

“cada professor cria questões referentes a sua frente, sempre em 

seqüência e com a integração dos conhecimentos; [... ]  tudo é Química 

não se pode dividi- la, por isso trabalhamos por frentes”. 

A organização curricular dos cursos está centrada na 

elaboração de projetos interdisciplinares que são realizados por meio 

de um trabalho didático-pedagógico de construção e avaliação das 

competências em processo e em situação.  

As características nomeadas no Discurso Coletivo remetem à 

idéia de certa formatividade na avaliação das competências, posto que 

essa noção, sendo uma construção interna do indivíduo, uma 

capacidade duradoura que subjaz ao desempenho, só pode ser 

avaliada na ação.  

Observamos ainda outras características de formatividade, 

como: a observação sistemática dos alunos-trabalhadores para ajustar 

as intervenções pedagógicas e a criação de situações didáticas 

diferenciadas favoráveis à ot imização das aprendizagens.  

 

                                                 
14 É a divisão dos conteúdos de uma disciplina em várias frentes, ministradas por diferentes 

professores. 
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“[...] Realizar recuperação na medida em que surgem 

problemas e dif iculdades. Esse momento aponta mudanças de rumo e 

de orientação”. [... ]  Observar todo o tempo, acompanhar os alunos 

passo-a-passo no desenvolvimento do projeto”,  são procedimentos que 

constam da idéia central. Os objetivos, nos Planos de Ensino, orientam 

a coleta de dados na avaliação, porém estes fornecem apenas indícios 

da presença das competências visadas. Para Cardinet (1986), os 

comportamentos são apenas “indicadores aproximativos” de uma 

aprendizagem.  

A operacionalização do processo de avaliação das 

competências-alvo e das habil idades, em termos de comportamentos 

observáveis, é muito difíci l  no caso de competências complexas de 

ordem superior. Por deixar ao aluno certa margem de autonomia na 

escolha dos meios didáticos e na organização do seu trabalho, sua 

maneira de proceder poderá não coincidir obrigatoriamente com a 

racionalidade didática do professor que pode chegar a uma avaliação 

equivocada. Há, na avaliação, fatores de ordem subjetiva que intervêm 

nos desempenhos observáveis e não permitem que estes sejam 

relacionados a uma única fonte. Ao descartar a subjetividade dos 

sujeitos, a avaliação torna-se redutora e racional, ignorando 

componentes fundamentais da situação pedagógica como o diferente 

lugar dos professores e dos alunos em relação ao saber. Nos Planos de 

Ensino dos Cursos, encontramos um trecho relevante sobre a 

subjetividade: “[...] Avaliar torna-se um trabalho mais sensível do que 
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técnico resultado de muitos fatores, não apenas de uma prova ou 

monografia”. 

Allal (1983, apud DOLZ, 2004), crit ica a “pobreza” das 

informações fornecidas pelos observáveis em comparação com o 

conhecimento intuit ivo, mais rico e matizado, que os professores têm 

dos alunos. 

Acreditamos que um modelo de avaliação das competências ao 

valorizar a intuição e a instrumentação, pode por meio de um equilíbrio 

entre os dois extremos, conferir formatividade à avaliação das 

competências. 

No Discurso, alguns procedimentos indicados caracterizam a 

avaliação que os professores aplicam como qualitativa, tais como: 

observar, analisar e interpretar que tornam intel igíveis os 

comportamentos ou respostas dos alunos diante de situações-

problema. Isso pressupõe a criação de um “referente” 15, fundado em 

escolhas axiológicas, capaz de captar o aluno na sua singularidade, 

sem que esta construção se acabe.  

As habil i tações investigadas têm nos Referenciais Curriculares 

da Educação Profissional um “referente” que orienta à construção e 

avaliação das competências. Porém, esses Referenciais Oficiais 

definiram  as  competências   gerais,  concedendo  à  escola  l iberdade 

 

                                                 
15 Referente é um conjunto de critérios especificando um sistema plural de expectativas que se 

tem sobre o objeto avaliado; é um modelo ideal (in passim, Hadjia). 
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 somente de   formular as  específicas para  completar o currículo, em 

função do perfi l  prof issional de conclusão da habil i tação (PARECER 

CNE/CEB Nº 16/19, 2000). Portanto, tal legislação é mandatária e 

especif ica o controle oficial sobre o cumprimento do currículo e a 

geração das competências gerais. Concede ao professor apenas a 

l iberdade de elaborar os objetivos específicos do Plano de Curso. Os 

Referenciais Curriculares oficiais propõem: “no processo de 

planejamento pedagógico abandonar a concepção dualista de 

organização de trabalhos, pela qual alguns pensam e outros tantos 

executam. O planejamento [ . . . ]  deve resultar de um processo 

organizado de reflexão e de formulação coletiva”.  Tais considerações 

nos parecem contraditórias. 

As habil i tações exigem, da equipe de professores, intenso 

trabalho no planejamento do projeto pedagógico, das estratégias 

didáticas e dos procedimentos avaliativos.  Esse planejamento é 

realizado em reuniões no início do Curso e, também, no cotidiano para 

discutir e alinhar o perfi l  docente e o trabalho didático e discutir 

eventuais problemas.  

Os docentes trabalham de forma integrada e operacionalizam o 

projeto com rigor, exigindo dos alunos compromisso e 

responsabil idade. Observamos alguns quesitos que condicionam a 

motivação das equipes. Na área de Química a dinâmica de trabalho é 

mais rígida devido às exigências da própria profissão e à rigorosa 

fiscalização do Conselho Regional de Química (CRQ). Por outro lado, 
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consideramos também a própria natureza do objeto de estudo que, 

l igado aos conhecimentos científ icos e à saúde, exige planejamento e 

controle meticuloso das atividades experienciais e da manipulação de 

substâncias perigosas pelos alunos. O Curso tem o maior número de 

turmas da Instituição, alcançado devido à maior oferta emprego do 

mercado de trabalho que recebe bem o técnico nessa área. Tais 

condições peculiares garantem seu crescimento e, em conseqüência, 

motivam os professores, criando um ciclo virtuoso. Em Publicidade a 

situação é inversa, o mercado de trabalho prefere profissionais de nível 

superior, dif icultando o aproveitamento do técnico dessa área.    

O Discurso Coletivo sobre as competências foi breve e 

restringiu-se ao domínio dos saberes técnicos e a algumas 

competências, como: ter objetividade e responsabil idade, aprender com 

autonomia, saber planejar, mobil izar conhecimentos e resolver 

problemas.  

Nas Diretrizes Curriculares Oficiais encontramos l istas 

detalhadas de competências, habil idades e bases tecnológicas que 

integram a Matriz de Referência para a organização curricular da 

educação profissional. Indicam, também as ações profissionais, nas 

quais as competências devem estar refletidas, compostas por bases 

científ icas e instrumentais: a primeira refere-se “[ . . . ]  aos conceitos e 

princípios da ciência da natureza, que fundamentam as tecnologias e 

as opções estéticas, polít icas e éticas da atividade profissional; e [...]  a 

segunda, diz respeito ao domínio das l inguagens e códigos que 
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permitem a ‘ leitura’ do mundo e comunicação com ele e de habil idades 

mentais, psicomotoras e de relação humana [...]”. 

 Essas l istas constituem-se em objetivos, noção um pouco 

restrita e l imitativa, que remete à pedagogia por objetivos que pode 

apresentar certos riscos, como tri lhar pelo caminho tecnicista, fazer 

uso autoritário e formal dos objetivos ou até, pecar pela sua excessiva 

fragmentação, comprometendo a unidade do desenvolvimento 

pretendido. Nos Referenciais Oficiais a formulação extensiva das 

competências e habil idades expressa os objetivos das áreas 

profissionais, porém, são muito ambiciosos para serem alcançados por 

um curso técnico modular noturno de apenas três semestres.  

Segundo Ronca, (1991, p. 28), as aulas, do período noturno, 

destinadas à maioria dos trabalhadores brasileiros são curtas, portanto: 

“[...] não há tempo nem possibil idade para argumentação, para 

elaboração do pensamento e sua conseqüente expressividade .” Sobre 

essa questão, segue um relato do Discurso do Sujeito Coletivo: “[...]  

Um estagiário [...] que tenha passado por um curso técnico [...]  terá 

conhecimento prático e poderá aprofundá-lo, num curso de nível 

superior”.  

No caso específico dos alunos dos cursos pesquisados, 

levando-se em consideração a fadiga do trabalho, a má alimentação, as 

dif iculdades do trânsito e da condução e a longa distância de suas 

habitações torna-se quase impossível o atendimento às orientações 

oficiais da educação profissional. Mesmo porque, as bases científ icas 
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são ministradas de forma superficial; e, as instrumentais f icam por 

conta da vivência na formação, da experiência no trabalho e dos 

estágios nas empresas. Tais dif iculdades estão claras no relato: 

“Moram em bairros distantes do centro e da Escola, mais próximos às 

concentrações industriais; [.. . ]  trabalham em fábricas, na produção ou 

são autônomos e há os que pretendem uma definição profissional. 

Trabalham nos laboratórios como práticos [...]”. 

Ao compararmos os Planos de Ensino e de Curso com os 

discursos, verif icamos que os professores realizaram escolhas e 

procederam à hierarquização das competências e habil idades a serem 

alcançadas, respeitando o nível dos alunos, o contexto social da Escola 

e as características do mercado de trabalho das áreas.  Caso contrário, 

correriam o risco de retomar a tradição da pedagogia do domínio e cair 

nos excessos do behaviorismo, das taxionomias intermináveis e do 

fracionamento dos objetivos. 

Respeitados os l imites as competências-alvo, prescritas 

nesses Planos, orientam as aprendizagens e a atuação didático-

pedagógica dos professores. Constituem-se em metas explícitas, 

passíveis de avaliação.  

No Discurso, encontramos indicação do uso de procedimentos 

de regulação da aprendizagem, de forma parcial e em grupos de alunos 

e esporadicamente, de forma individual, sobre aqueles com maiores 

dif iculdades de aprendizagem. Tais procedimentos de regulação 

externa podem não atender às necessidades de alguns alunos. Porém, 
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a crença de que somente o professor pode garantir a regulação das 

aprendizagens é falacioso, pois o processo de reajuste e de 

autocorreção é do próprio aluno.   

De acordo com Bonniol, (1997), o que caracteriza a 

formatividade da avaliação é a regulação 16 das aprendizagens, tarefa 

que consiste em problematizar essas situações mantendo-as em 

tensão, em antagonismo, colocando-as em termos de confl itos 

cognit ivos, ordem/desordem e ruptura/continuidade. Essas intervenções 

didáticas no processo de aprendizagem devem ser uti l izadas, 

inicialmente, para f ins de regulação e, a seguir, quando não houver 

mais tempo para remediação e aprendizado, efetuam-se para f ins de 

certif icação (PERRENOUD, 1999c). 

No Curso de Química, é aplicado um questionário de auto-

avaliação para identif icar a qualidade do trabalho e os problemas dos 

grupos durante atividades no laboratório. Entendemos que esse 

instrumento não se configura em verdadeira auto-avaliação. 

Certamente ajuda o professor na gestão didática, informa sobre a 

qualidade do trabalho, mas não leva o aluno ao exercício de 

metacognição.  

Segundo Hadji (2001a), a auto-avaliação possibil i ta ao 

aprendiz, numa relação de cooperação com o professor, refletir e 

analisar seus processos cognit ivos e construir progressivamente o 

                                                 
16 Para Bonniol, (2001), regulação não é apenas um reajuste da aprendizagem, mas também 

uma criação. Regular não significa adequar-se à norma preestabelecida, mas inventar uma nova 
organização, uma nova forma de fazer e de pensar, que utiliza a desordem trazida pelos processos 
humanos. 
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modelo que se tornará um referente para o exame de sua produção. É 

análise crít ica sobre o que se faz, enquanto se faz. Nela opera-se um 

diálogo interno alimentado pela l inguagem do "outro", que dá 

oportunidade ao aluno de ampliar e diversif icar suas competências de 

auto-regulação e conduz ao êxito nas aprendizagens. 

Os professores aplicam também a avaliação individual e 

dissertativa, de padrão clássico, apesar de reconhecer que “a situação 

de prova envolve sempre tensão e medo”. Um dos Coordenadores 

declara: “é o momento do aluno mostrar que sabe interpretar, abstrair e 

compreender”, e completa [ . . . ]  “assim, a responsabil idade por eventual 

retenção não recai somente sobre um de nós”.   

Nesse excerto vimos à dif iculdade dos professores em 

desvincular-se da avaliação tradicional, especialmente quando afirmam: 

nessas provas “os alunos manifestam suas competências cognit ivas e 

seus saberes”.  Os “caminhos tradicionais”, representados por esses 

documentos escritos (provas) e avaliados pelo critério quantitativo, 

conferem, ao professor, maior segurança e sentimento de justiça nas 

retenções, embora afirmem que “não é a nota que nos irá servir de 

parâmetro, avaliamos se o aluno adquiriu ou não as competências”.  De 

um lado, à referência aos conhecimentos “adquiridos” nos remete à 

concepção de “treinamento”, quando, hoje, buscamos sua reconstrução 

permanente (DEMO, 1997, p. 73) e, de outro, apesar do esforço de 

mudança, percebemos que, o sistema de notação e seus sucedâneos 

qualitativos, estão arraigados na cultura escolar e são os únicos 
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intel igíveis para os alunos-trabalhadores. Esse modelo tem se revelado 

um dos mais eficazes instrumentos de controle do conhecimento e na 

reprodução do sistema social. 

Para Perrenoud, (1999b, p. 147), o professor se garante no 

“sistema”, que parece equitativo e racional. Nele, todos são submetidos 

às mesmas provas, exigências e ritmos. Isso se confirmou no excerto: 

“a avaliação pressupõe a busca da justiça, da comparação e do 

confl ito” .   Ressaltamos que, com freqüência, no processo de avaliação 

e, por extensão, de promoção/retenção, deflagram-se muitos confl itos 

entre professores e alunos, e destes com a Escola.  

O confl ito, para o aluno-trabalhador acontece por conta das 

suas dif iculdades econômicas, da luta pelo diploma e do sentimento de 

“injustiça” frente aos eventuais resultados negativos. Para os 

professores a retenção é um momento difíci l.  É atribuída à base fraca 

de conhecimentos  e à ausência das competências requeridas. Mesmo 

assim, sentem-se co-responsáveis por elas, apesar dos procedimentos 

de remediação das aprendizagens.  

A respeito desse poder de julgar e decidir sobre a vida dos 

alunos, o professor sabe que as notas não são confiáveis, que são 

incapazes de precisar para si mesmos seus objetivos, critérios de 

correção e até em que consiste o “nível” que permite “passar”. Sabem 

inconscientemente que não sabem, mas ignoram isso, até por certa 

ingenuidade, confiantes em sua consciência profissional (RANJARD, 

1984 apud PERRENOUD, 1999b). 
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Devido à complexidade do problema em questão, inscrito em 

uma diversidade de lógicas, é impossível a abordagem da construção e 

avaliação das competências sem estabelecer relação com os 

procedimentos didático-pedagógicos. Essa proposição consta das 

Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Profissional que enfatiza 

a questão metodológica como prioritária no planejamento curricular. Os 

professores indicam, como fontes que subsidiam suas práticas 

avaliativas e estratégias didáticas, as Diretrizes Oficiais, a experiência 

profissional e a formação universitária .  Entretanto, não mencionam 

autores, teorias ou concepções relativas às ciências da educação para 

explicitar suas prát icas pedagógicas.  

Apesar dessa “lacuna” no Discurso, procuramos manter um 

diálogo espontâneo para “ouvi- los”, sem intenção de “sabatiná-los”. 

Observamos que os professores baseiam-se nos saberes do senso 

comum, em que a teoria emerge da própria prática cotidiana: “[...]  

tenho aprendido muito com o Curso desde técnicas metodológicas até o 

domínio da classe. [... ]  Trabalho numa empresa e toda essa 

experiência auxil ia-me a ministrar conteúdos e, também, nas 

experiências em laboratório”. 

Mencionam o uso de didáticas diferenciadas, organizadas em 

torno da superação de problemas reais l igados à profissão que se 

constituem em obstáculos cuja presença mobil iza recursos cognit ivos. 

Entre as citadas, a principal foi a dos projetos semestrais. Estes são 

realizados, ao longo dos módulos, sendo avaliados em todas as fases. 
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Recebem orientação e acompanhamento e, a seguir, são apresentados 

pelos grupos responsáveis pelos trabalhos. Posteriormente, os 

professores procedem, com os alunos, a análise dos projetos. 

Segundo Scriven, (1967), transmitir ao aluno informações de 

retorno é um procedimento pertinente à avaliação formativa que ajuda a 

otimizar suas aprendizagens.  

As observações de campo das avaliações foram comparadas 

com o Discurso Coletivo, que possibil i tou distinguir, nas práticas, o que 

é constante e prioritário, do que é casual e secundário.   

Destacamos trechos de depoimentos que traduzem as 

representações e os signif icados dos sujeitos sobre os projetos:  “O 

projeto é o foco do Curso, é onde o aluno põe a ‘mão na massa’;  ajuda 

a qualif icá-los na atuação profissional; integra todas as discipl inas; 

aproximamos o projeto da realidade do mercado; os cl ientes são reais”.  

Por meio de observações no campo verif icamos que os 

projetos são problematizados e interdisciplinares, associados às 

experiências concretas do mercado de trabalho. Exigem pesquisa e 

intervenções na realidade e, portanto, são contextualizados tornando 

as aprendizagens signif icativas. A função dos professores investigados 

como facil i tadores se evidência, de forma especial, a partir da 

capacidade de ajudar a transformar diferentes saberes em 

conhecimentos.  

Consideramos os procedimentos avaliativos, uti l izados nas 

habil i tações, uma operação de “leitura” e não de medida. Assim, a 
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avaliação inscreve-se num processo de comunicação e negociação cuja 

característica principal é a correlação com o desejado, com as 

competências da formação. Para Hadji, o foco principal de uma 

observação formativa, é decifrar os sinais, as pistas e atribuir-lhes um 

sentido, ou seja, interpretá-los em relação à posição ideal. E 

acrescenta “[...]  avaliar não signif ica medir o desempenho, mas em 

dizer o quanto ele é adequado em relação ao que se espera desse 

aluno” (2001b,  p. 45).  

Dentre as idéias centrais recorrentes, emergem as categorias 

aprender-a-fazer  e qualif icação profissional como foco da avaliação. 

Tais categorias remetem, especif icamente, a uma avaliação voltada à 

ação, que tem por referencial as competências e os saberes técnicos.  

Por meio desses projetos, se almeja construir competências 

profissionais e, portanto, vale retomarmos essa discussão.  

Nos relatos, competência: “[... ]  é estar apto para entrar no 

mercado; [... ]  formar competências é algo novo [...]”. Essas 

considerações sinalizam um trabalho didático realizado por meio do 

saber-fazer e subsidiado por pedagogias diferenciadas, que a prática 

validou como eficazes. 

Na continuidade, os pesquisados explicitam melhor o processo 

de construção das competências: “[ . . . ]  Formamos competências na 

ação, acompanhando-os (os alunos) passo-a-passo em suas atividades 

e questionamentos. O que foi feito e por quê? Os conhecimentos estão 

sempre vinculados às competências que estão sendo desenvolvidas e à 
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ação. Essas competências se traduzem em habil idades quando o aluno 

processa o conhecimento. [...] Somos orientados a fazer intervenções 

no processo de aprendizagem. [...] Nas experiências em laboratório, 

não damos a receita do bolo, que a princípio era erroneamente dada. 

Fizemos mudanças metodológicas, agora construímos a autonomia. [... ]  

Os alunos precisam desenvolver habil idades sem separar a teoria da 

prática”. 

Embora prescinda de maior fundamentação teórica, o Discurso, 

de forma intuit iva e experiencial, apresentou muitos pontos compatíveis 

com a teoria referencial de análise deste trabalho. 

Para Dolz (2004), Perrenoud (1995a; 1999b,c; 2002d,)  Hadji 

(1993a; 2001b), Ropé e Tanguy (1997), além de outros autores 

pesquisados, as competências mobil izam saberes intelectuais e 

procedimentais e remetem à prática social sendo, a própria 

mobil ização, uma competência, capaz de acionar valores, 

conhecimentos e habil idades que podem ser observadas pelo 

professor. Esta, só pode ser avaliada na ação em confronto com a 

atividade.  

Como resultado das observações, destacamos alguns aspectos 

relevantes que configuram a avaliação por competências nas 

habil i tações pesquisadas. O trabalho pedagógico dos professores 

realiza-se por meio de didáticas diferenciadas, no caso, o 

desenvolvimento dos projetos, as situações-problema, as 

experimentações laborator iais e em tarefas na sala de desenho. Os 
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alunos-trabalhadores são avaliados em processo e em situação,  por 

meio de pistas e inferências. Os desempenhos não indicam claramente 

as competências complexas e dependem do contexto social e do 

próprio aluno. O problema está em encontrar observáveis capazes de 

“desencadear” a competência da forma menos ambígua.  

Quanto à didática aplicada pelos professores no 

desenvolvimento dos conteúdos, emerge a polêmica entre 

teoria/prática, discutida na Introdução do trabalho (p.13-14).  

Encontramos respostas dos entrevistados que, ora indicam a teoria 

subsidiando a prática, ora invertem o processo. Essa discussão consta 

dos referenciais teóricos deste trabalho, quando analisamos duas 

posturas epistemológicas: a posição de Barata, (2004), de crít ica à 

idéia hegemônica da primazia da teoria sobre a prática, defendendo o 

fazer-saber, ou  fazeres inteligentes, sem uma moldura teórica. Nessa 

concepção, o desempenho não se constitui em ato mecânico. Os 

sujeitos elaboram e reelaboram continuamente o conhecimento 

provocando mudanças nas suas estruturas cognoscentes. Essa 

concepção está na contra-mão da posição hegemônica, que adota a 

teoria como subsídio da prática. Nas observações de campo e nos 

relatos, constatamos o uso das duas posturas na construção dos 

conhecimentos.  

Os professores afirmam também que os conteúdos 

desenvolvidos são sempre atualizados e contextualizados com as 

demandas do mercado. Sabemos da velocidade com que os 
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conhecimentos avançam e da dif iculdade em atualizá-los, o que remete 

essa afirmação ao plano idealizado das intenções.  

Segue, dentre muitas outras, uma afirmação consensual e 

recorrente dos sujeitos da pesquisa: “Trabalhamos com o foco no perfi l  

profissional do Curso e nas exigências do mercado, e isso torna maior 

o envolvimento das duas partes: aluno e professor, [...]  e consideramos 

que isso é o principal”.  

Portanto, o foco primordial da formação profissional é o 

atendimento às demandas do mercado. Justif ica-se, então, a ênfase 

nos saberes técnicos e na formação das competências operacionais 

que permitem lidar apenas com parte dos processos de trabalho. No 

excerto, da área de Química, f ica evidente: [ . . . ]  “Ministramos os 

conteúdos básicos que os habil i tam a trabalhar em laboratórios, numa 

determinada parte do processo de produção. Os técnicos têm 

condições de executar a parte operacional, com conhecimentos 

superficiais de todo o processo”. [...]  “Vale mais para a empresa 

contratar um técnico, do que manter um químico, é mais rápida sua 

formação, mais econômica e mais interessante para a empresa”.  

Esse Discurso denuncia pragmatismo e o uso de estratégias 

uti l i taristas dos atores da pesquisa, preocupados com o imediatismo 

das necessidades dos alunos-trabalhadores: formação das 

competências técnicas e inserção no mercado de trabalho. Não vimos 

preocupação com a formação da cidadania nem compromisso com as 

transformações sociais. Talvez, por isso, não foram mencionadas 
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mudanças nas matrizes curriculares no sentido de agregar, tanto os 

conhecimentos humanísticos e científ icos, como àqueles, de caráter 

geral, que possibil i tam o exame da realidade social e do trabalho.   

A maioria dos professores realiza seu trabalho, em 

conformidade com o “sistema”, compromissados com a aprendizagem 

dos alunos, sem questionar os direitos destes à emancipação e ao 

exercício da cidadania plena. Desta forma, ignoram o poder tácito da 

ideologia dominante e cooperam com as desigualdades impostas pela 

instituição escolar.  

Tais comportamentos justif icam-se devido à própria formação 

do professor. Segundo Ronca (1991, p.27), a escola tem pautado o 

processo educativo pela divisão entre momentos para a informação e, 

outro, distinto e distante, de formação, nos quais Homem e Existência 

são considerados detalhes. E completa:  

 

Tanto é verdade que a própria formação de professores na 

universidade é falha, é alei jã e dividida também: tais prof issionais 

saem especial istas em suas áreas [. . . ] ,  mas  têm pouquíssimo 

conhecimento [ . . . ]  de dimensões importantes e indispensáveis em 

uma formação sól ida de um profissional da educação. 

 

Retomamos a discussão, já abordada nesta pesquisa, sobre a 

possibil idade de uma educação técnica e humanista, não submissa ao 

mercado, e comprometida com a cidadania.  
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Enquanto essa polêmica não conduzir  a ações efetivas, cruzar 

os braços e não oferecer nenhum projeto imediato de profissionalização 

signif ica compactuar com a exclusão dos alunos-trabalhadores. No 

mundo capital ista, separar as demandas do mercado da educação 

profissional é uma construção artif icial. Somente a conscientização 

dessas contradições e a luta por mudanças na formação técnica e no 

mundo do trabalho podem sinalizar um caminho promissor que 

contribua para a emancipação do aluno-trabalhador.  

Sobre a questão das possibil idades de inserção no mercado de 

trabalho para os profissionais de nível técnico, de ambos os Cursos, 

segundo os Discursos do Sujeito Coletivo, apresentam-se receptivos, 

dentro dos l imites da nossa conjuntura econômica. Mas, a afirmação 

unânime foi “os técnicos recebem salários inferiores em comparação 

aos dos formados no ensino superior, [.. . ]  o mercado valoriza mais os 

profissionais de nível superior.” Novamente os relatos denunciam o 

pouco valor atribuído à formação técnica, e reafirmam o histórico 

preconceito contra esse segmento educativo. 

Em relação à qualidade, registramos:  “Nosso grupo está muito 

comprometido com a excelência de qualidade que o Curso oferece e, 

também com o bom desempenho profissional dos alunos. [...]  por isso, 

nos pedem (as indústrias)  tantos estagiários. Temos muito orgulho dos 

nossos alunos. Incentivado, o Curso Técnico pode ser uma solução 

para os adolescentes que vivem em subempregos. Poderiam ter uma 

colocação no mercado se fossem qualif icados”. 
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Percebemos, nesse relato, que os professores e 

coordenadores, mantêm relações amistosas, espírito de grupo e não 

prescidem da discussão e crít ica sobre o trabalho da equipe. Segue um 

excerto que i lustra essa afirmação: “[... ]  somos crít icos em relação ao 

trabalho do outro, mas também sabemos elogiar [... ]”.   Demonstram 

compromisso com a qualidade técnica da formação e a convicção de 

que a educação profissional é um fator de inclusão dos alunos-

trabalhadores no mercado de trabalho.  Em Química, cabe mencionar 

que os alunos-trabalhadores indicaram a boa qualidade do curso como 

fator determinante de sua escolha.   

A convicção dessa qualidade está manifesta na afirmação:  

“[...] Ao concluírem o Curso, não os (alunos) reconhecemos mais tal o 

seu crescimento. Não sabiam ler e nem fazer contas direito! As 

próprias empresas reconhecem o crescimento desses estudantes-

trabalhadores”. 

Também entre os alunos-trabalhadores as relações são 

cordiais e, nas dif iculdades acolhem e auxil iam àqueles com falhas de 

aprendizagem. Vale transcrever trechos do relato de um grupo de 

alunos-trabalhadores, ao f inal do Curso, cujo t i tulo é: Para aqueles que 

merecem nosso “obrigado”. “[...] Foi um ano que conhecemos pessoas 

i luminadas: nossos professores. [. ..]  mostraram grande interesse em 

nos ajudar, [... ] ;  chamaram nossa atenção, explicaram tudo quantas 

vezes fosse necessário até aprendermos; [... ]  sem demonstrar raiva ou 
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impaciência [...]; Não há riqueza maior no mundo do que o 

conhecimento, e vocês (professores) colaboraram (e muito!).” 

Ao finalizar este trabalho enfatizamos que a uti l ização da 

metodologia qualitativa do Discurso do Sujeito Coletivo constituiu-se 

em um instrumento eficiente de pesquisa que facil i tou a construção de 

análises consistentes acerca das narrativas dos sujeitos-alvo. 

Permanecer, durante um tempo com os professores, foi indispensável e 

úti l  para acompanhar de perto o trabalho pedagógico dos investigados 

e obter informações que complementaram este Discurso.  

Na pretensão de elucidarmos algumas dif iculdades dos 

professores em torno da avaliação das competências, apresentou-se a 

oportunidade de analisar o nosso próprio “fazer didático”, num 

exercício de reflexão, mesclado de angústia e crescimento, ratif icando, 

mais uma vez, nossa opção pelo trabalho na educação.  

Por f im, vale ressaltar que consideramos as práticas 

avaliativas, adotadas pelos professores nas habil i tações pesquisadas, 

orientadas para a lógica das competências. Encontramos aspectos 

importantes, reveladores de uma avaliação parcialmente formativa, 

embora com incompletudes, a caminho de mudanças. Portanto, 

acreditamos que a transição para um modelo de avaliação das 

competências com intenção formativa já está começando.  
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APÊNDICE  A -  Modelo de Instrumento de Análise do Discurso do Sujeito Coletivo 

 
 QUÍMICA  

 
1- Qual o perfil do aluno do Curso de Química? 

 
 

SUJEITO 
 

EXPRESSÕES-CHAVE 
 

IDÉIA CENTRAL 
 

ANCORAGENS 
 

 
S1 
CRIS 
 

 
Muitos alunos são financiados pelas 
empresas, trabalham nos laboratórios 
como práticos, vêm em busca de 
crescimento e da obtenção do registro 
do CRQ. 
 
Moram em bairros longe do centro e da 
Escola, mais próximo às concentrações 
de indústrias. 
Há também alunos que são filhos de 
empresários, outros formados em 
outras áreas, donos de empresas e 
trabalhadores autônomos. 
 
São adultos, trabalhadores mais 
responsáveis. 
Querem galgar postos melhores na 
empresa.  Interessados nos 
conhecimentos da própria profissão, 
especialmente os alunos de Química e 
Patologia Clínica 
 

 
(1ª idéia) Levar em conta que são 
adultos, trabalhadores e mais 
responsáveis. Alguns já 
trabalham nos laboratórios, como 
práticos. 

A1 
 
(2ª idéia) Uns formados em outras 
áreas, outros donos de empresas e 
alguns autônomos. 

E1      
 

(3ª idéia) Observar que muitos 
alunos são financiados pelas 
empresas e nelas querem galgar 
postos melhores. Alguns já 
trabalham nos laboratórios, como 
práticos. 
 

D1  
 
(4ª idéia) Apresentam-se 
interessados nos conhecimentos 
da profissão. 

BB1

 
Aluno-trabalhador 

(adultos) 
A1 

 
 
 
 
Grupo heterogêneo 

  E1 
 

 
 
 
Ascensão na profissão 

D1 
 
 
 
 
 
 
Base fraca de 
conhecimentos 

BB1
 

 
S3 
ROB 

 
São turmas bem heterogêneas, alunos 
já formados em curso superior ou em 
outras áreas e até donos de empresas. 
Alguns trabalham em fábricas, na 
produção, e querem subir na firma. 
Alguns são casados, cursam juntos pai 
e filho, irmãos.  
 
 
Querem alavancar a carreira ou até 
mudar de área.  
 
São alunos bem diferentes daqueles do 
Ensino Médio.

 
(1ª idéia) As turmas são 
heterogêneas, alunos já 
formados em curso superior ou 
em outras áreas e até donos de 
empresas.  

E1 
 
(2ª idéia) Alguns trabalham em 
fábricas, na produção, e querem 
subir na firma. Alguns são 
casados, cursam juntos pai e 
filho, irmãos.  

E1 
(3ª idéia) Querem alavancar a 
carreira ou até mudar de área.  

D1 

 

 

 
 

 
Grupo heterogêneo 

E1 
 
 
 
 
 
Aluno-trabalhador 

(adultos) 
A1 

 
 
 
Ascensão na profissão 

D1 
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(4ª idéia) São alunos com 
variados níveis de 
conhecimentos. 

BB1 

 

 
Base fraca de 
conhecimentos 

BB1 
 

 
S4 
EUZ 
 

 
Não temos um padrão, é variado. A 
turma é heterogênea, tem aluno que 
parou e, há quatro ou cinco anos, 
voltou a estudar.  
 
 
 
 
Alguns vêm de uma boa escola, até de 
faculdades.  
 

 
(1ª idéia) A turma é heterogênea.   

E1 
 
(2ª idéia) Aluno que, após algum 
tempo voltam a estudar e, em sua 
grande maioria trabalham.  

A1 
 

(3ª idéia) Poucos vêm de boas 
escolas. 

BB1

 
Grupo heterogêneo 

E1 
 
Aunos-trabalhadores 

(adultos) 
A1 

 
 
Base fraca de 
conhecimentos 

BB1 
 

 
 
S5 
GAB 
 
 
 
 

 
O aluno faz o curso para galgar posição 
melhor na empresa em que trabalha ou 
porque quer se definir 
profissionalmente. 
 
 
São mais velhos e mais informados 
sobre a profissão. Os da manhã 
chegam mais bem preparados, pois são 
concluintes do ensino médio, mas não 
definiram sua escolha. 
 
Os mais velhos apresentam falhas de 
aprendizagem, estão parados a algum 
tempo, via de regra, oriundos de escola 
pública.  
 

 
(1ª idéia) Boa parte dos alunos 
busca ascensão na empresa em 
que trabalha. 

A1    B1 
 
 
(2ª idéia) Em geral, são mais 
velhos e mais informados sobre a 
profissão. 

E1 
 
(3ª idéia) Os mais velhos 
apresentam falhas de 
aprendizagem, via de regra, são 
oriundos de escola pública. 

 

 
Aunos-trabalhadores 

(adultos) 
A1 

 
Ascensão na profissão 

BB1 
 
Grupo heterogêneo 

E1 
 
 
Base fraca de 
conhecimentos 

BB1 
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APÊNDICE B – Discurso do Sujeito Coletivo: Curso de Química 

 
1- Qual o perfil do aluno do Curso de Química?  

 
EXPRESSÕES-CHAVE DSC 

 
1- Cris. – Muitos alunos são financiados pelas 
empresas, trabalham nos laboratórios como 
práticos, vêm em busca de crescimento e da 
obtenção do registro no Conselho Regional de 
Química. 
Moram em bairros longe do centro e da Escola, 
mais próximo às concentrações de indústrias. 
Há também alunos que são filhos de empresários, 
outros formados em outras áreas, donos de 
empresas e trabalhadores autônomos. 
São adultos, trabalhadores mais responsáveis. 
Querem galgar postos melhores na empresa.  
Interessados nos conhecimentos da própria 
profissão, especialmente os alunos de Química e 
Patologia Clínica. 
 
2- Laé. – São grupos muito heterogêneos.  
O ensino técnico é um trampolim para a faculdade 
e também para ascensão no trabalho.  
A maioria tem base fraca do Ensino Médio, a 
maioria trabalha.  
A maioria é classe média baixa, mas mesclada 
com média.  
Hoje, dos 100 alunos do Módulo I, 10% vêm de 
escolas particulares. 
 
3- Rob. – São turmas bem heterogêneas, alunos já 
formados em curso superior ou em outras áreas e 
até donos de empresas. Alguns trabalham em 
fábricas, na produção, e querem subir na firma. 
Alguns são casados, cursam juntos pai e filho, 
irmãos. Querem alavancar a carreira ou até mudar 
de área. São alunos bem diferentes daqueles do 
Ensino Médio. 
4- Euz.- Não temos um padrão, é variado. A turma 
é heterogênea, tem aluno que parou e, há quatro 
ou cinco anos, voltou a estudar.  
Alguns vêm de uma boa escola, até de faculdades. 
5- Gab.- O aluno faz o curso para galgar posição 
melhor na empresa em que trabalha ou porque 
quer se definir profissionalmente. 
São mais velhos e mais informados sobre a 
profissão. Os da manhã chegam mais bem 
preparados, pois são concluintes do ensino médio, 
mas não definiram sua escolha. 
Os mais velhos apresentam falhas de 
aprendizagem, estão parados a algum tempo, via 
de regra, oriundos de escola pública.
 

 
São grupos heterogêneos. A maioria dos alunos é 
adulta e trabalhadora, mais informados sobre a 
profissão e mais responsáveis. 
 
Muitos já constituíram família, portanto, são mais 
interessados na aquisição de conhecimentos da  
profissão. 
 
Moram em bairros distantes do centro e da Escola, 
mais próximos às concentrações de indústrias. A 
maioria é de classe média baixa. Hoje, dos 100 
alunos do Módulo I, 10% vêm de escolas particulares. 
Os mais velhos têm base fraca do ensino médio, 
apresentam falhas na aprendizagem, não estudam há 
a algum tempo e, via de regra, são oriundos de 
escola pública. 
 
São bem diferentes daqueles da manhã, concluintes 
do Ensino Médio, que chegam mais bem preparados, 
e, entretanto, não definiram sua escolha profissional. 
 
Há alguns formados em curso superior, em outras 
áreas e, até, donos de empresas. Outros trabalham 
em fábricas, na produção ou são autônomos e há os 
que querem uma definição profissional. Muitos são 
financiados pelas empresas, trabalham nos 
laboratórios como práticos e, vêm em busca de 
crescimento e de obtenção do registro no Conselho 
Regional de Química.   
 
Podemos concluir que o ensino técnico é um 
trampolim para a faculdade e também para ascensão 
no trabalho.  
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APÊNDICE B.1 – Discurso do Sujeito Coletivo: Curso de Química 

 
2- Como é realizada a avaliação do Curso de Química? 

 
EXPRESSÕES-CHAVE DSC 

 
- Cris. – Trabalhamos em várias frentes ou 
disciplinas, dividimos entre os professores a 
orientação dos projetos para poder acompanhar 
mais de perto sua construção. 
Cada professor avalia o todo e aquilo que é 
específico de sua disciplina. 
 
2- Laé. – Os professores integram a avaliação 
Há um tema central, situações-problema e textos. 
Uma avaliação é individual, dissertativa e 
clássica. [...]  
 
Considero legal a avaliação em bloco dada pelos 
professores, tendo como foco as competências e 
habilidades desenvolvidas durante o Curso.  
O “peso” não cai sobre um professor. [...].
Mas, há outras formas de avaliação como as de 
grupos no laboratório.  
 
São provas práticas, por meio de experimentos e 
de relatórios. É quando fazemos o aluno “por a 
mão na massa”. Temos, também um projeto 
semestral e sua apresentação. 
 
Quando o aluno tem dificuldades, listamos as 
prioridades, ou seja, fazemos um recorte de 
conteúdos e ampliamos o tempo dedicado a eles.
[...] Propomos a auto-avaliação que é subjetiva. 
[...] Faço a intermediação desse processo porque 
às vezes é preciso conciliar. [...] Ao avaliar 
consideramos a limitação de cada um, “parece 
que é subjetiva”. 
 
3- Rob.- A avaliação é integrada, [...] O que 
acontece são alguns casos de baixo 
desempenho, aí se mudam as estratégias. 
  
4- Euz.- As provas são integradas. [...]
Avalia-se o conhecimento global dos alunos. 
O projeto é levado muito a sério, 
dá uma visão “absurda” para o aluno. 
Fases de avaliação: pesquisa, justificativa do 
trabalho [...] eles vão entregando documentos aos 
professores. [...] Já tivemos apresentações 
inacreditáveis. 
Outra atividade são os relatórios dos 
experimentos que são vários.  
Os professores tiram pontos dos experimentos 
que serão abordados em sala de aula. Depois, 
discutem e teorizam com os alunos.  

 
Trabalhamos em várias frentes ou disciplinas. 
Dividimos entre os professores a orientação e o 
acompanhamento da construção dos projetos. Cada 
professor avalia o projeto, como um todo, além do 
específico de sua disciplina. 
 
Elaboramos juntos as avaliações que são integradas,  
há, sempre, um tema central, situações-problema e 
textos. 
 
Temos como foco, avaliar as competências e 
habilidades desenvolvidas. Essa avaliação é individual 
e dissertativa. Segue o padrão clássico. É o momento 
do aluno mostrar que sabe interpretar, abstrair e 
compreender. Avaliamos o conhecimento global dos 
alunos. Assim, a responsabilidade por uma eventual 
retenção não recai somente sobre um de nós.   
 
Aplicamos outras formas de avaliação tais como as 
realizadas em grupo, no laboratório. São provas 
práticas, por meio de experimentos e relatórios. 
Fazemos o aluno “por a mão na massa”.  
 
Diante de dificuldades, listamos as prioridades, ou 
seja, fazemos um recorte de conteúdos e ampliamos o 
tempo de dedicado a eles. Mudamos as estratégias de 
ensino. 
 
Temos também um projeto semestral. Desenvolvido 
com muita seriedade pelo aluno e que lhe confere 
ampla visão da área. 
 
Observamos o tempo todo o desempenho de cada um, 
inclusive no desenvolvimento do projeto que é 
acompanhado passo-a-passo, desde a coleta de 
informações, a justificativa, os experimentos, a escrita, 
a reescrita até, no final, sua apresentação. Em todas 
as fases, os alunos entregam documentos aos 
professores para avaliação. Já tivemos apresentações 
de nível de excelência muito acima das expectativas. 
 
Outra atividade são os vários relatórios de 
experimentos, Desses, os professores selecionam 
alguns e os abordam em sala de aula. Depois, 
promovem-se discussões e teorizações, das quais 
também participam os alunos. Observamos cada 
aspecto para colocar em discussão. Aproveitamos bem 
os experimentos.  Fazemos isso toda a semana.  
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Continua    

APÊNDICE B.1 – Discurso do Sujeito Coletivo: Curso de Química 
 

2- Como é realizada a avaliação do Curso de Química? 
 
 
 
Observamos cada ponto para discutir, aproveitamos 
bem os experimentos.  Fazemos isso toda a 
semana.  
 
Passam bastante tempo de trabalho no laboratório, 
é isso que ajuda a qualificá-los para sua atuação 
profissional. [...] 
 
5- Gab. – As práticas nos laboratórios são 
bastantes intensas e continuadas, especialmente 
no Módulo de conclusão. [...] 
 A avaliação contínua se dá à medida que se vai 
desenvolvendo o projeto. [...]  
 
Observamos o tempo todo, inclusive no 
desenvolvimento do projeto.  
 
A avaliação integrada é individual, momento dele 
(aluno) mostrar que sabe interpretar, abstrair e 
compreender. Mas, no desenvolvimento do projeto, 
observamos passo-a-passo: a coleta de 
informações, a escrita, a reescrita.  
 
Não acredito na recuperação pontual.  Ela se 
realiza à medida que vão acontecendo os 
problemas e as dificuldades. É ao longo do Curso, 
momento marcante de mudança de rumo, que 
vamos orientando. [...]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dedicamos o máximo de tempo ao trabalho no 
laboratório, o que ajuda a qualificar os alunos para 
sua atuação profissional.  
 
As práticas nos laboratórios são bastantes intensas e 
continuadas, especialmente no Módulo de 
conclusão.  
Não acreditamos na recuperação pontual.  
Realizamos a recuperação dos conteúdos na medida 
em que surgem os problemas e as dificuldades. É 
contínua. É o momento que aponta mudanças de 
rumo e de orientação.  
 
Propomos a auto-avaliação, quando o aluno avalia  
sua participação e a de seus colegas de grupo no 
projeto. A auto-avaliação é um procedimento 
subjetivo,  não considerado negativo. Intermediamos 
esse processo porque, às vezes, é preciso conciliar. 
Ao avaliar, consideramos a limitação de cada um, “o 
que nos parece também subjetivo”. 
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APÊNDICE B.2 – Discurso do Sujeito Coletivo: Curso de Química 

 
3- Como são atribuídas as notas no Curso de Química? 

 
EXPRESSÕES-CHAVE DSC 

 
1- Cris. – A nota não é atribuída por um único 
professor, envolve todas as frentes.  
Há uma avaliação individual, onde são cobrados 
os conceitos teóricos. Esta é acadêmica. Outras 
notas são atribuídas a cada etapa do projeto e, 
também na apresentação.  E, por fim, aplicamos 
um questionário de auto-avaliação do grupo. 
Nesse se identifica quem realmente trabalhou, os 
problemas surgidos no grupo e o que se passou 
no laboratório [...]. 
  
2- Laé. –. É no conjunto do desempenho (a 
avaliação). A média final é o conjunto de vários 
instrumentos de avaliação. Metade da nota é em 
grupo e metade é individual. [...] Nos baseamos 
mesmo no conjunto do desempenho e não na 
nota. Ela não é pontual. 
 
3- Rob. – São atribuídas notas nas avaliações 
escritas, nas práticas em laboratório, nos  
relatórios, nas apresentações dos projetos e nos 
seminários. 
 Nas avaliações bimestrais e no projeto 
atribuímos uma nota do consenso  dos 
professores [...] Temos como critério de 
julgamento as competências e habilidades 
requeridas pelo perfil profissional do Curso. 

 
 
 

 
4- Euz.- Avalia-se o conhecimento global dos 
alunos. Cada professor cria questões referentes a 
sua frente, sempre com seqüência e integração 
dos conhecimentos. 
O projeto é levado muito a sério, dá uma visão 
“absurda” para o aluno. [...]há nota sobre isso, há 
nota sobre a apresentação e na entrega final.
 
5- Gab. - São três passos: duas avaliações e o 
projeto.  
A avaliação integrada é individual, momento dele 
(aluno) mostrar que sabe interpretar, abstrair e 
compreender. 
 

 
Atribuímos notas nas avaliações escritas, nas práticas 
em laboratório, nos relatórios, nas apresentações dos 
projetos e nos seminários. As notas não são atribuídas 
por um único professor, envolvem todas as frentes.  
Nas avaliações bimestrais e no projeto atribuímos uma 
nota de consenso dos professores. 
 
Na avaliação individual, observamos os conceitos 
teóricos. Essa é acadêmica. A prova integrada é o 
momento do aluno mostrar que sabe interpretar, 
abstrair e compreender.  
 
Cada professor cria questões referentes a sua frente, 
sempre com seqüência e integração dos 
conhecimentos. 
 
Levamos o projeto muito a sério. Ele confere uma 
visão ampla ao aluno da área. 
Acompanhamos e atribuímos notas a cada etapa do 
projeto e também na apresentação. 
 
 Por fim, aplicamos um questionário de auto-avaliação, 
no qual o aluno julga sua própria participação e a do 
grupo na construção do projeto. Nele, identificamos 
quem realmente trabalhou, os problemas surgidos no 
grupo e o que se passou durante as atividades em 
laboratório.  
 
Pautamos a avaliação pelo conjunto do desempenho 
do aluno e não pela nota. Ela não é pontual.  
 
A média final representa o conjunto de vários 
instrumentos de avaliação. Avaliamos o conhecimento 
global. Adotamos, como critério de julgamento, as 
competências e habilidades requeridas pelo perfil 
profissional do Curso. 



 
 

110

 
 

APÊNDICE B.3 – Discurso do Sujeito Coletivo: Curso de Química 
 

4- O que representa a reprovação para você?  
 

EXPRESSÕES-CHAVE DSC 
 
1- Cris. – Temos alunos com grandes dificuldades 
de aprendizagem para acompanhar um curso 
muito puxado.  
Quando repetem; voltam a cursar o mesmo 
semestre, diferentemente dos outros cursos. 
 É muito difícil acontecer, mas os alunos que 
faltam muito e não entregam as atividades, que 
não são capazes de relacionar os dados, fazer 
tabelas e cálculos, interpretar textos, enfim não 
acompanham o Curso, certamente, não saberão 
responder e executar essas atividades.  
Para nós é fácil observar essas falhas, 
trabalhamos muito nos laboratórios e 
acompanhamos de perto essas atividades. 
 
2- Laé. – Para reprovar o aluno “é aquela coisa”, 
se tiver menos que a média pode não ser retido. 
Não é a nota que vai servir de parâmetro. 
Avaliamos se o aluno adquiriu ou não 
competências necessárias. 
As dificuldades estão concentradas em 
Matemática básica e Língua Portuguesa, 
especialmente, na leitura e interpretação. 
 
3- Rob. – Não tem como a classe ir mal, a gente 
orienta o aluno, faz reforço. O que acontece são 
alguns casos de baixo desempenho, aí se 
mudam as estratégias. 
 
4- Euz.- É preciso saber trabalhar, você não pode 
tomar como referência o melhor e nem o pior, não 
se pode abandonar ninguém, tenho que me 
dividir. 
 
5- Gab.- A reprovação é um momento difícil para 
o professor. Também acredito que retenção é do 
aluno sim, é ele que está sendo avaliado. 
 Mas, na verdade, somos nós que estamos sendo 
avaliados. Aluno retido é aquele que você não 
conseguiu atingir, incluir. Sempre será motivo de 
tristeza para o professor.  
Independentemente do número de alunos, é 
sempre um retido aquele que você não conseguiu 
incluir, às vezes por suas próprias dificuldades, 
mas também, “uma coisa” do professor. 
 

 
Temos alunos com grandes dificuldades para 
acompanhar o Curso, pois exigimos muito.  
Quando são retidos em algum Módulo; voltam para 
cursar o mesmo, diferentemente do que acontece em 
outros cursos em que os alunos o abandonam.  
 
 É muito difícil acontecer retenção, mas alunos que 
faltam muito, não entregam trabalhos, que não são 
capazes de relacionar dados, fazer tabelas e cálculos, 
interpretar textos, enfim não acompanham o Curso, 
certamente, não saberão responder e executar as 
atividades propostas. Para nós é fácil observar essas 
falhas. Trabalhamos muito nos laboratórios e 
acompanhamos de perto toda a participação dos 
alunos. 
 
 Para reprovar “é aquela coisa”, é um momento difícil 
para o professor e para o aluno. A retenção é sempre 
de difícil aceitação.  
 
Não é a nota que nos vai servir de parâmetro. 
Avaliamos se o aluno adquiriu ou não as 
competências requeridas. 
 
Orientamos e fazemos reforço dos conteúdos 
desenvolvidos. Acontecem alguns casos de baixo 
desempenho. Mudamos então as estratégias. 
 
No trabalho, não tomamos como referência o melhor e 
nem o pior. Não abandonamos ninguém; temos que 
nos dividir. 
 
 Também acreditamos que retenção é do aluno sim! É 
ele que está sendo avaliado. Mas, na verdade, somos 
nós os avaliados. Aluno retido é aquele que não 
conseguimos atingir, incluir. Às vezes, por suas 
próprias dificuldades, mas, por vezes, também por 
responsabilidade do professor. 
A retenção sempre será motivo de tristeza para o 
professor.  
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APÊNDICE B.4 – Discurso do Sujeito Coletivo: Curso de Química 

 
5-Qual é didática usada nas aulas?  

 
EXPRESSÕES-CHAVE DSC 

 
1- Cris. – Começo no laboratório fazendo 
experimentos para descobrir “algo” e não para 
comprovar uma teoria, trabalhamos com dados. 
Eles (os alunos) tentam descobrir. [...] Uso o 
método indutivo. Primeiro eles fazem a análise e 
a junção dos dados, depois constroem a teoria.    
2- Laé. –  Há um projeto semestral.  
De acordo com cada etapa os professores vão 
acompanhando e avaliando.  
A execução do projeto é no laboratório.  [...] 
apresentação do projeto à equipe de professores 
e também à classe. 
3- Rob. – O Curso é todo integrado, ajudam 
bastante os projetos porque ele (aluno) executa e 
se envolve. 
Os conteúdos são sempre atualizados em 
relação ao mercado e contextualizados. O 
trabalho é interdisciplinar. 
Trago um professor para fazer uma palestra, 
fazemos visitas às empresas [...].  
Os alunos precisam do concreto.  Além dos 
projetos, os alunos têm muitos trabalhos. 
4- Euz.- Trabalhamos de forma integrada. Tudo é 
Química, não se pode dividi-la, trabalhamos por 
frentes. 
 Propomos uma situação-problema e, a partir daí, 
o aluno deve procurar informações e 
fundamentos na teoria. [...] Não tenho 
propriamente uma  
disciplina, pego alguns assuntos e vou 
abordando. Às vezes são tópicos que estão 
sendo discutidos em outras frentes. [...] Ele 
aprende a se virar numa situação complicada, o 
que o prepara para o trabalho na empresa. Acho 
que isso é o principal! 
 

 
 

5- Gab. - [...] O projeto confere visão geral sobre  
os processos químicos. 
O grande ganho do Curso de Química é o 
trabalho integrado.  
[...] nosso trabalho é interdisciplinar e mais 
intenso, dentro de cada Módulo. O contato entre 
professores é importante para haver essa 
integração.
 
 

 
 
Trabalhamos de forma integrada. Tudo é Química, 
não podemos dividi-la. Atuamos por frentes. 
Propomos uma situação-problema e, a partir daí, o 
aluno deve procurar informações e fundamentos na 
teoria.  
 
Há um projeto semestral desenvolvido no laboratório. 
Começamos fazendo experimentos para descobrir 
“algo” e não para comprovar uma teoria. Trabalhamos 
com dados. Usamos o método indutivo, no qual 
primeiro os alunos fazem a análise e a junção dos 
dados e depois constroem a teoria.   
 
Os professores acompanham e avaliam cada etapa do 
projeto. No final do semestre, esses projetos são 
apresentados à equipe de professores e também à 
classe. 
  
Consideramos que os projetos conferem visão geral 
sobre os processos químicos, e ajudam bastante o 
aluno a executar e se envolver. 
 
Os conteúdos que desenvolvemos são sempre 
atualizados e contextualizados em relação ao 
mercado de trabalho. Por meio do projeto, o aluno 
aprende a resolver situações-problema complicadas, 
que os preparam para o trabalho na empresa. 
Consideramos ser isso o principal! 
                                                                            
 Para concretizarmos os conteúdos promovemos 
palestras e visitas às empresas. 
   
Algumas frentes não se constituem propriamente em 
disciplinas. Elas não têm conteúdos específicos, 
abordam certos tópicos discutidos em outras frentes.   
 
 O grande ganho para o Curso de Química é nosso 
trabalho integrado e interdisciplinar, desenvolvido 
mais intensamente dentro de cada Módulo. O contato 
entre professores é importante para haver tal 
integração. 
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APÊNDICE B.5 – Discurso do Sujeito Coletivo: Curso de Química 

 
6- Como são planejados os procedimentos de avaliação?  

 
EXPRESSÕES-CHAVE DSC 

 
1- Cris. – O grupo, sob a orientação do 
Coordenador do Curso, foi melhorando a cada 
ano, no próprio trabalho e com reuniões. Ele 
(Coordenador) está comprometido com a 
qualidade do Curso, e com a aprendizagem dos 
alunos. A qualidade se deve ao seu empenho, não 
somente, aos seus conhecimentos. [...] O 
Coordenador relaciona-se bem com os 
professores, de forma respeitosa e sabe exercer 
sua liderança [...]. 
A equipe é muito afinada com os objetivos. 
Fazemos reuniões para alinhar o perfil dos 
professores com os objetivos do Curso.
 
2- Laé. – O grupo de professores na montagem do 
Curso e nas reuniões cotidianas. 
(O professor referiu-se ao planejamento dos 
procedimentos de avaliação). 
 
3- Rob. – O grupo de professores trabalha sob a 
supervisão do Coordenador do Curso sempre 
muito comprometido com a excelência da 
qualidade do Curso e com o desempenho dos 
alunos. 
 
4- Euz.- Tive participação na organização dessa 
metodologia. Anteriormente, o aluno saía daqui 
sem um bom preparo. As coisas estavam muito 
separadas. 

 

 
5- Gab. - Há três anos atrás, repensamos o Curso 
e foi importantíssimo. Houve muita discussão, 
leitura e material de pesquisa, até surgirem as 
idéias.   
 
 
 
 

 
Nosso grupo, sob a orientação do Coordenador do 
Curso, melhora a cada ano, no próprio trabalho e nas 
reuniões. O Coordenador está compromissado com a 
qualidade do Curso, e com a aprendizagem dos alunos. 
Referimo-nos ao seu empenho e liderança e, também, 
aos seus conhecimentos. Pautamos nosso 
relacionamento pelo respeito e cordialidade.  
 
Procuramos ser uma equipe muito afinada com os 
objetivos do Curso. Para tanto, fazemos reuniões 
cotidianas para discutir e alinhar o perfil dos 
professores a esses objetivos e à implantação dos 
procedimentos de avaliação das competências. 
 
Há três anos, repensamos o Curso e promovemos 
importantes mudanças, entre as quais a integração das 
frentes e da avaliação. Tais mudanças agregaram 
maior qualidade ao Curso. Em reuniões cotidianas, 
promovemos muitas discussões, leituras e pesquisas 
de materiais para subsidiar nossas ações. 
  
Nosso grupo está muito comprometido com a 
excelência da qualidade de formação que o Curso 
oferece e também com o bom desempenho profissional 
dos alunos. 
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APÊNDICE B.6 – Discurso do Sujeito Coletivo: Curso de Química 

 
7- Quais as competências requeridas pelo Curso de Química? 

 
EXPRESSÕES-CHAVE DSC 

 
1- Cris. – O Curso de Química foi o primeiro a 
adotar a avaliação por competências. 
[...] Nas situações-problema apresentadas, o 
aluno tem que agir e tem que pensar sobre...  
É acompanhado passo-a-passo nas suas 
atividades, sendo muito questionado sobre o que 
faz, e por quê? 
A observação da competência é mais fácil em 
laboratório, é concreta, em situação. Você divide 
em grupos e pode intervir neles.  Falo da 
atividade concreta, subsidiada pela teoria. 
Trabalho com o foco no perfil profissional que se 
quer formar e com as exigências do mercado.  
 
2- Laé. – As competências são formadas na ação 
frente às situações-problema. Os conhecimentos 
estão sempre vinculados às habilidades que estão 
sendo desenvolvidos e à ação. Essas 
competências se traduzem em habilidades que 
desenvolvemos através da orientação do 
professor quando o aluno processa o 
conhecimento e elabora as atividades 
experienciais. 
 “Não existe receita de bolo”.  [...]  A partir daí 
houve mudanças. Percebemos que o aluno não 
mobilizava o conhecimento, [...]  Foi um erro do 
curso, para surpresa dos professores.  
O mercado é exigente, requer indivíduos 
dinâmicos. Antes recebiam (os alunos) tudo 
pronto, agora construímos a autonomia. Por isso, 
o mercado nos pede estagiários. 

 

 
3- Rob. – O professor é consciente da 
necessidade da preparação para o mercado, o 
que torna maior o envolvimento das duas partes. 
 
4- Euz.- Buscar a responsabilidade através do 
conhecimento, assim ele (o aluno) consegue obter 
segurança dentro de um laboratório. Segurança 
que eu digo, é saber resolver problemas, estar 
seguro na hora de emitir um relatório técnico. 
 
5- Gab. – [...] Ele precisa desenvolver habilidades 
sem separar a teoria da prática, e não longe das 
competências e das bases tecnológicas.
 

 

O Curso de Química foi o primeiro a adotar a avaliação 
por competências. Formamos as competências na 
ação frente às situações-problema. Os conhecimentos 
estão sempre vinculados às habilidades que estão 
sendo desenvolvidas e à ação. Essas competências se 
traduzem em habilidades quando o aluno processa o 
conhecimento e elabora as atividades experienciais. 
Somos orientados a intervir no processo de 
aprendizagem dos alunos.  
Colocamos os alunos no laboratório para elaborar 
determinadas atividades. No começo não gostam, 
querem “a receita de bolo”, mas não existe tal receita. 
Na verdade, percebemos que o aluno não mobilizava o 
conhecimento. Foi um erro do Curso, para surpresa 
dos professores. A partir daí, fizemos mudanças na 
metodologia de ensino. 
Apresentamos situações-problema nas quais o aluno  
age e raciocina.  Acompanhamos passo-a-passo suas 
atividades, questionando-os sobre o que fez e por 
quê?. 
Estamos conscientes das exigências do mercado que 
requer indivíduos dinâmicos. Anteriormente, o aluno 
recebia tudo pronto; agora construímos sua autonomia. 
Procuramos atender o mercado e, por isso, nos pedem 
estagiários. 
Parece-nos mais fácil observar a competência em 
laboratório; é mais concreto; em situação. Dividimos a 
turma em grupos e, assim, podemos intervir nas suas 
ações. Falamos da atividade concreta, subsidiada pela 
teoria. 
Trabalhamos com foco no perfil profissional do Curso e 
nas exigências do mercado. Estamos conscientes da 
necessidade da preparação profissional e isso torna 
maior o envolvimento das duas partes: aluno e 
professor. 
  Consideramos que a segurança e a responsabilidade 
na atuação em laboratórios, somente serão 
alcançadas por meio de sólidos conhecimentos da 
área. Falamos de segurança ao resolver problemas e 
ao emitir relatórios técnicos.  
Os alunos precisam desenvolver habilidades sem 
separar a teoria da prática na construção das 
competências e das bases tecnológicas. 
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APÊNDICE B.7 – Discurso do Sujeito Coletivo: Curso de Química 

 
8- Quais os subsídios teóricos que orientam a construção das competências requeridas pelo Curso?

 
EXPRESSÕES-CHAVE DSC 

 
1- Cris. – Trabalhamos desde 2000 com 
competências, baseados nas Diretrizes 
Curriculares Nacionais e nos conhecimentos 
adquiridos na faculdade. 
 

2- Laé. – Basicamente esses subsídios vieram de 
nossa licenciatura. Partimos do laboratório, dos 
experimentos concretos, para chegar aos 
conceitos. 
Os professores do módulo, para montar o Curso, 
pesquisaram toda a literatura para subsidiar 
ações. Todo o Plano e materiais estão baseados 
na LDB e nas Diretrizes Oficiais. A partir daí 
montamos o Curso e a estratégia de avaliação.  
 
3- Rob. – Seguimos os Referenciais Curriculares 
Nacionais da Educação Profissional, e os 
conhecimentos de nossa licenciatura e literatura 
pertinente. 
 
4- Euz.- Tenho aprendido muito com o Curso 
desde técnicas metodológicas até o domínio da 
classe. Nisso o Coordenador ajuda muito. 
[...] Trabalho numa empresa durante o dia e toda 
essa experiência me auxilia muito a ministrar os 
conteúdos e as experimentações em laboratório 
que serão úteis à formação do técnico.
 
5- Gab. -  Vêm do colégio. [...]  E, depois, com o 
aprofundamento dos conhecimentos no mestrado 
e com a produção acadêmica, inclusive com as  
atividades práticas do dia-a-dia no trabalho 
(magistério). 
 

 

Antigamente, considerava-se que atuar na área 
em que leciono não traria ganho. O importante 
eram  os conhecimentos acadêmicos. Hoje, vejo 
que a atividade agrega muitos ganhos e 
experiências. Assim, trocamos informações 
interessantes que os alunos trazem da empresa 
em que trabalham.  
 
 
 
 
 

 
Trabalhamos desde 2000 com competências. 
Basicamente, nossos subsídios teóricos, na busca dos 
conceitos pedagógicos mais eficazes, vêm do 
Colegial, da licenciatura, e da realização de 
experimentos concretos em laboratório. E, depois, 
para a maioria dos colegas do Curso, vem com o 
aprofundamento dos conhecimentos no mestrado e 
com a produção acadêmica, incluídas as atividades 
práticas do dia-a-dia no magistério. 
 
Na montagem do Curso pesquisamos ampla literatura 
para subsidiar as ações de planejamento. Todo o 
Plano do Curso, os Planos de Ensino e os materiais 
adotados estão baseados na Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional, de 1996 e também nas 
Diretrizes Curriculares para a Educação Profissional. 
A partir daí, montamos o Curso e as estratégias de 
avaliação. 
 
 A maioria, entre nós, é, ou já foi, profissional da área 
de Química. Essa experiência de trabalho, em 
empresas, nos auxilia muito a ministrar  conteúdos e a 
orientar os alunos nas experimentações em 
laboratório, que, certamente, serão úteis á formação  
técnica. 
 
Antigamente, considerávamos que atuar na área em 
que lecionamos não traria retorno. Importantes eram 
os conhecimentos acadêmicos. Hoje, vemos que o 
magistério agrega muitos ganhos e experiências. 
Assim, trocamos com os alunos informações 
interessantes, trazidas das empresas em que 
trabalham.  
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APÊNDICE B.8 – Discurso do Sujeito Coletivo:  Curso de Química 

 
                               9- Os técnicos em Química são bem recebidos pelo mercado? 

 
EXPRESSÕES-CHAVE DSC 

 
1- Cris. – Damos o básico para eles poderem 
trabalhar em laboratórios numa determinada parte 
do processo. Dá para executar a parte 
operacional com conhecimentos superficiais do 
processo todo. Vale mais para a empresa 
contratar um técnico, do que manter um químico. 
É mais em conta. O técnico é capaz de fazer tudo 
o que é preciso, é responsável e sua formação é 
mais rápida, torna-se interessante para a 
empresa. 
 
2- Laé. – O mercado está bom e nossos alunos 
são todos absorvidos. E não creio que seja só 
expansão da indústria É porque nossos alunos 
exercem a função de químicos mesmo, mas com 
salários de técnicos, aliás menores [...].  Nossos 
alunos são muito requisitados pelas empresas 
para estagiar. 
 
3- Rob. – [...] Sempre ouço que não é tão difícil 
para o técnico em Química como é para o químico 
de nível superior. Não pelo crescimento das 
indústrias e, sim, pelos salários mais baixos dos 
técnicos. Outra dificuldade é a falta de 
experiência. Há procura pelos técnicos desta 
escola, são oferecidos muitos estágios [...]. 
 
4- Euz.- O mercado precisa de nossos alunos que 
são bem qualificados e aptos para atuar no 
mercado.  [...]  A qualidade e a boa estrutura do 
Curso é reconhecida pelo mercado empresarial. 
[...] O mercado para o químico sempre está bom 
por que qualquer empresa precisa de um químico. 
[...] O aluno com boa formação e que procura se 
aprimorar sempre irá conseguir uma boa 
oportunidade.  Depois, poderá até cursar uma 
faculdade, financiada pela empresa em que 
trabalha. Esta é uma das vantagens do Curso 
Técnico [...].  Isso acontece com freqüência. 
Se fosse incentivado, o curso técnico seria bom 
para os adolescentes que vivem de subempregos 
[...] poderiam ter uma melhor colocação se 
fossem qualificados. 
 
5- Gab. -  Sim, são bem recebidos.  
[...] São sempre elogiados pelas empresas que 
lhes concedem estágios, pela boa qualidade da 
formação. Tenho muito orgulho dos nossos 
alunos!
 

 
Ministramos os conteúdos básicos que habilitam a 
trabalhar em laboratórios, em determinada parte do 
processo de produção. Os técnicos têm condições de 
executar a parte operacional, com conhecimentos 
superficiais de todo o processo.  
 
Vale mais para a empresa contratar um técnico, do 
que manter um químico. É mais econômico. O técnico 
tem capacidade para atuar; é responsável e sua 
formação é mais rápida. Torna-se, por isso, 
interessante para a empresa. 
 
O mercado sempre está receptivo. Qualquer empresa 
precisa de químico. Nossos alunos são bem recebidos 
e não só pela expansão industrial, mas por exercerem 
função de químico com salário de técnico, sempre 
menor. Nossos alunos são muito requisitados pelas 
empresas para estagiar. Certamente a qualidade e a 
boa estrutura do Curso são reconhecidas pelo 
empresariado.  
 
É fato que a busca de colocação no mercado não é tão 
difícil para o técnico como o é para o químico de nível 
superior. A dificuldade mais apontada para o recém-
formado é a falta de experiência.  
 
Acreditamos que o aluno com boa formação e que 
busque constante aprimoramento conseguirá sempre 
uma boa colocação. Depois, poderá eventualmente 
cursar uma faculdade, financiado pela empresa em 
que trabalha. Esta é uma das vantagens do Curso 
Técnico e acontece com freqüência. 
Temos muito orgulho dos nossos alunos. 
 
Incentivado, o Curso Técnico pode tornar-se solução 
para os adolescentes que vivem em subempregos. 
Poderiam ter uma colocação no mercado se fossem 
qualificados. 
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APÊNDICE B.9 – Discurso do Sujeito Coletivo: Curso de Química 

 
10- Como são as inter-relações do grupo de alunos/professores? 

 
EXPRESSÕES-CHAVE DSC 

 
1- Cris. – Veja que “coisa maravilhosa”. Eles 
cobram aula que não foi dada! Os da manhã 
rezam para não ter aula. São disciplinados, muito 
raro acontecer um problema qualquer. Só, casos 
esporádicos. São muito esforçados; estudam 
porque precisam. [...] Quando saem do terceiro 
Módulo você não os reconhece mais, tamanho o 
crescimento deles! E pensar que eles não 
sabiam ler e nem fazer contas direito!  Voltam 
depois, e contam sobre a faculdade que cursam. 
São mais comprometidos do que alunos de 
outras áreas. A própria empresa vê o 
crescimento desse estudante-trabalhador. 
 
2- Laé. – Temos o respeito dos alunos pela 
seriedade do trabalho que desenvolvemos. 
Somos exigentes e rigorosos nas atividades e 
avaliações, mas compromissados com a 
formação profissional. Há grande empenho do 
grupo em ajudá-los a superar suas dificuldades, 
nossas relações são muito cordiais e alegres. 
Oferecemos um Curso de qualidade, eles gostam 
e nos respeitam por isso. 
 
3- Rob. [...] É sempre melhor ter o aluno como 
amigo, mas impor limites [...].  À noite é diferente, 
as amizades são de colegas. Os alunos são 
adultos têm a vida definida, somente, às vezes, 
um tira do grupo  outro  que não trabalha. Nessa 
situação, intervenho e contorno a situação. 
 
4- Euz.- [...] Nossas relações são amistosas, de 
ajuda.  
 
5- Gab. – [...]  é uma relação de muita 
aproximação, de amigos, mas baseadas em 
outras estacas. Exerço minha autoridade e, a 
todo o momento, cobro resultados, datas...  
Trabalho há muito tempo na Escola, estamos 
acostumados com essa sistemática de atuação. 
Acho que conseguimos adaptar-nos; somos 
críticos um em relação ao trabalho do outro, mas 
também sabemos elogiar. Todos temos pontos 
fracos e fortes.  
 
 
 
 

 
Achamos maravilhoso o interesse dos nossos alunos 
pelas aulas e o valor que atribuem ao diploma. Apesar 
das dificuldades que enfrentam, numa dupla jornada 
entre trabalho e estudo, são cordiais e muito 
esforçados. 
 
Ao concluírem o Curso, não os reconhecemos mais 
tal o seu crescimento. Não sabiam ler e nem fazer 
contas direito! Voltam depois, e contam sobre a 
faculdade que cursam. São mais comprometidos do 
que alunos de outras áreas. As próprias empresas 
reconhecem o crescimento desses estudantes-
trabalhadores. 
  
Temos o respeito dos alunos pela seriedade do 
trabalho que desenvolvemos. Somos exigentes e 
rigorosos nas atividades e avaliações, mas 
compromissados com a formação profissional. Há 
grande empenho do grupo em ajudá-los a superar 
dificuldades. Nossas relações são muito cordiais e 
alegres. Oferecemos um Curso de qualidade, eles 
reconhecem e nos respeitam por isso. 
 
 É sempre melhor ter o aluno como amigo, mas limites 
devem ser respeitados. No período da noite é 
diferente; as amizades existem entre colegas. Os 
alunos são adultos, têm a vida definida. Somente às 
vezes alguém tira do grupo outro que não trabalha. 
Nessas situações, intervimos e contornamos a 
situação. 
 
Nossas relações são amistosas, de ajuda. Não temos 
problemas com alunos. Há uma relação de muita 
aproximação, mas baseada em outros parâmetros. 
Exercemos nossa autoridade e, a todo o momento, 
cobramos resultados, datas...  
 
Quanto às relações entre professores, trabalhamos há 
muito tempo juntos e estamos acostumados com a 
sistemática de atuação adotada. Conseguimos 
adaptar-nos; somos críticos um em relação ao 
trabalho do outro, mas também sabemos elogiar. 
Todos temos pontos fracos e fortes.  
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APÊNDICE C – Discurso do Sujeito Coletivo: Curso de Publicidade 

 
1- Qual é o perfil do aluno do Curso de Publicidade? 

 
EXPRESSÕES-CHAVE DSC 

 
 
 1- Hel. – À noite eles são muito mais 
interessados, trabalham e, portanto, são mais 
livres e já percebem o “incômodo da ignorância”. 
 
2- Dav. – São criativos, animados. São 
profissionais da Comunicação. São mais abertos 
à criação, dá para abrir o leque um pouco.  
 

 
 
Os alunos do período noturno são muito mais 
interessados, já trabalham e, portanto, são mais 
independentes e percebem bem o “incômodo da 
ignorância”.  
 
Uns estão afastados a muito tempo da escola, outros 
querem aprender uma nova profissão, aprimorar-se, 
mudar de área e há, até, os desinteressados.  
 
 Enfim, são grupos heterogêneos com conhecimentos 
limitados do mundo. Nossa tarefa é “abrir-lhes a 
cabeça” e mudar-lhes o foco, acabando com a 
”curralização de massa”, ou seja, formando pessoas 
com poder de crítica. À alguns, a própria empresa 
custeia o Curso. 
 
Os alunos voltados à área de Comunicação são mais 
soltos e criativos. A Publicidade é muito atraente, os 
jovens sonham trabalhar na área. 
 
 Especificamente, o componente Fotografia, é 
dispendioso em relação aos equipamentos e materiais 
usados. Por lidar com gente rica, ”elitizada”, ou seja, 
personalidades públicas, obriga alunos mais pobres a 
se desvincular de seu mundo social e aprender a lidar 
com esse “outro mundo”. 
 
Em Fotografia, trabalha-se com altos padrões. 
Sempre a melhor qualidade, o melhor produto. Por 
lidar com o belo, a área não impõe limitações aos 
sonhos e requer profissionais bem informados.  
 
Um de nossos colegas professores acredita que é 
possível trabalhar melhor quando aluno e professor 
tem o mesmo nível social. 

3- Joa. – Uns afastados a muito tempo da escola, 
outros desinteressados, enfim são grupos 
heterogêneos, com conhecimentos limitados do 
mundo. “Abrir-lhes a cabeça”, mudar-lhes o foco 
e acabar com a ”curralização de massa”. 
 
4- Sil.- Estão definidos a se aprimorar para 
buscar nova posição ou até estão trocando de 
área. [...] a alguns, a própria empresa em que 
trabalham paga o Curso.  São mais soltos e 
criativos. 
 
5- Ren. - São alunos que trabalham e querem 
aprender uma nova profissão [...]. 
Essa área (Fotografia) é uma área de gente rica, 
“elitizada”. [...] A Publicidade é muito atraente, os 
jovens sonham trabalhar na área. 
Nas aulas, os alunos mais pobres têm que 
ignorar essas circunstâncias; desvincular-se de 
seu mundo social. Lidar com outro mundo, com 
colegas de outras escolas e aprender a viver com 
outros públicos e saber como atingi-los.  
Acredito que se trabalha melhor quando 
professor e alunos têm o mesmo nível, o mesmo 
“status”. 
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APÊNDICE C.1 – Discurso do Sujeito Coletivo: Curso de Publicidade 

 
2- Como é realizada a avaliação no Curso?  

 
EXPRESSÕES-CHAVE DSC 

  
 1- Hel. – A avaliação é subjetiva, pressupõe 
observação dos aspectos subjetivos (emoções, 
afetos, medos e dificuldades. [...] O processo de 
avaliação começa desde a primeira aula. Ela (a 
avaliação) indica caminhos e nos possibilita 
reavaliar o aluno. Pressupõe a busca da justiça, a 
comparação e o conflito: avaliar com o aluno, 
discutindo seu desempenho e aplicar a auto-
avaliação.  

Consideramos que a avaliação é subjetiva e pressupõe 
observação de aspectos tais como: emoções, afetos, 
medos e dificuldades.  
 
Usamos sempre o “feeling”, ou seja, a percepção para 
saber como está o aluno. Desse modo, rompemos com 
a forma acadêmica de avaliação.  
Digamos que ela é movida pelo “feeling”, pelo 
comportamento observado. 
Começamos o processo de avaliação desde a primeira 
aula. Ela indica caminhos e possibilita reavaliar o 
aluno. Esse processo pressupõe a busca da justiça, a 
comparação e também o conflito.  

Trabalho com minha equipe de professores, na 
qual todos estão integrados. Há diálogo constante 
e cumplicidade entre os professores. 
 A recuperação é aplicada àqueles com 
problemas reais. Levo em consideração os 
problemas pessoais dos alunos. É realizada 
sempre no processo de aprendizagem, durante as 
atividades por meio de intervenções.

Avaliamos para obter informações - o “feed-back” da 
aprendizagem -, sem punição e sem cobrança. A 
avaliação fornece pistas do que o aluno aprendeu, 
permite detectar falhas e avaliar o trabalho do próprio 
professor. Também utilizamos a auto-avaliação, 
discutindo com o aluno seu desempenho.  
Trabalhamos em equipe. Todos professores estão 
integrados. Temos diálogo constante e cumplicidade.  

2- Dav. – Avaliação exige atenção, observação 
contínua do comportamento do aluno. 
Avalio o trabalho final – o projeto, e então teço as 
críticas. No caso de ir mal, estabeleço 
conversação com eles para entender mesmo suas 
razões, ouvir críticas e poder encaminhá-los. Tem 
sempre o “feeling” de saber como está o aluno. 
Rompo com a forma acadêmica de avaliação. 
Diria que ela é movida pelo “feeling”, pelo 
comportamento observado. 

Aplicamos recuperação aos alunos com problemas 
reais e levamos em consideração seus problemas 
pessoais.  
No caso de baixo aproveitamento, estabelecemos 
conversação com o aluno para entender suas razões, 
ouvir-lhe as críticas e, assim, poder ajudá-lo. Só então, 
promovemos a recuperação que acontece durante o 
processo de aprendizagem em intervenções didáticas. 
Avaliamos os projetos - que é o trabalho final e então 
tecemos as críticas. Todos os trabalhos práticos 
individuais e de grupo devem ser contextualizados 
sempre procurando estabelecer contato com a 
realidade.  

3- Joa. A avaliação é realizada aula-a-aula 
Sempre utilizo trabalhos práticos individuais e de 
grupo, sempre procurando estabelecer contato 
com a realidade. 
4- Sil.- Avaliar para obter informações, o “feed-
back” da aprendizagem, sem punição e sem 
cobrança. A avaliação dá uma idéia de como o 
aluno aprendeu, permite detectar falhas e avaliar 
o trabalho do próprio professor.  Avaliamos por 
meio dos projetos. 

 

5- Ren. - É teórica e prática, avalio o projeto. A 
fotografia é somente um complemento dentro do 
projeto, o todo é mais importante. Faço uma 
avaliação de estímulo. A foto faz quem gosta. 
Dentro do projeto há matérias obrigatórias, que 
são mais rigorosas e punem mais durante a 
avaliação. [...] Então, tem os “mecanismos de 
ajuda” que é a recuperação do desempenho 
baixo. 

 
 

A fotografia é somente um complemento dentro do 
projeto, o todo é mais importante. Esse professor 
aplica uma avaliação de estímulo, mas participa da 
avaliação dos trabalhos. No projeto temos a 
participação de matérias obrigatórias; a fotografia é 
opcional porque envolve custos. As demais disciplinas 
são mais rigorosas e na avaliação. 
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APÊNDICE C.2 – Discurso do Sujeito Coletivo: Curso de Publicidade 

 
3- Como são atribuídas as notas no Curso de Publicidade?  

 
EXPRESSÕES-CHAVE DSC 

  
 Hel. - As notas são atribuídas de forma individual 
e em grupo. Estou avaliando cada um porque há 
variações de desempenho. Privilegio a nota de 
equipe, do grupo.  

Atribuímos notas de forma individual devido às 
variações de desempenho dos alunos, mas 
privilegiamos os trabalhos em grupo.  
 
Aplicamos provas escritas, que não traduzem a 
realidade do aprendizado, pois a situação de prova  
envolve sempre tensão e medo. Todos os alunos 
desejam aprovação, estando aptos ou não para o 
trabalho. Não valorizam muito o conhecimento e sim o 
diploma. 

Dav. -  [...] aplico dez questões teóricas, mas o 
aluno acertou somente cinco e parou, mas fez 
um ótimo trabalho prático e em casa. Mais 
relaxado ele produz melhor!  

Não existe a coisa do aluno tirar zero e eu dar 
dez só porque foi legal nas aulas. [...] todos 
querem ser aprovados estando aptos ou não. 
Não valorizam muito o conhecimento e sim o 
diploma.  

 
Na avaliação consideramos as características de cada 
turma. Atribuímos notas, ao longo do ano, aos 
“cases”, seminários e apresentações em sala de aula. 
O processo é dinâmico. 
 Joa. - São atribuídas notas e não menções ou 

conceitos. O aluno tem direito às explicações 
sobre suas notas, porque errou, etc. 

Adotamos o sistema quantitativo de notas e não 
menções ou conceitos. O aluno tem direito às 
explicações sobre os critérios de composição das 
médias, sobre seus erros e déficits de aprendizagem. A avaliação muda de acordo com a turma [...], 

Aplicamos provas escritas, mas elas não 
diagnosticam a realidade do aprendizado, devido 
ao medo. Assim, o ideal é avaliar o desempenho 
em aula. Pouca prova sobra mais tempo para se 
aprofundar os conhecimentos.  

 

Sil. - Cada professor aplica a sua prova. As notas 
são atribuídas, ao longo do ano, aos “cases”, 
seminários, apresentações em sala de aula. O 
processo é dinâmico. [...] avaliamos em conjunto, 
no Conselho de Classe dos Professores.  
Ren. - As notas são de zero a dez. Os critérios 
na atribuição de notas são: limpeza no trabalho, 
responsabilidade, freqüência às aulas, 
pontualidade na entrega dos trabalhos e produto 
final (projeto) bem feito. A reprovação é quase 
zero.
 

 
 
 

O ideal é avaliar o desempenho durante as aulas; 
sobra tempo para aprofundar conhecimentos. 
Não aplicamos provas integradas, cada componente 
curricular avalia e atribui notas. Somente ao final de 
cada Módulo, no Conselho de Professores, são 
atribuídas notas de consenso.  
 
Os critérios estabelecidos na avaliação são: limpeza, 
responsabilidade, freqüência, pontualidade e produto 
final, ou seja, apresentação de um projeto de boa 
qualidade.  
Nessas condições, a reprovação é próxima de zero. 
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APÊNDICE C.3 – Discurso do Sujeito Coletivo: Curso de Publicidade 

 
4- O que representa a reprovação para você?  

 
EXPRESSÕES-CHAVE DSC 

 
 
 1- Hel. – O processo de aprendizagem do aluno 
liga-se ao do professor. Se houver interação e 
disponibilidade isso não acontece. 
  
2- Dav. - Alguns alunos com o pagamento da 
mensalidade acham que já cumpriram uma parte, 
podem não fazer nada e até dormir. Outros, 
mesmo cansados, têm sede de conhecimentos 
para aplicar no trabalho. A retenção está nas 
mãos do aluno, desses desinteressados.  
 
3- Joa. - A segunda: o professor falhou ao 
transmitir a mensagem, tornando difícil o 
aprendizado. [...] vejo a reprovação como falta de 
interesse ou falta de condições educacionais.  
 
4- Sil. - Aplico recuperação com trabalhos, novas 
oportunidades e revisão de conteúdos.  
 
5- Ren. - Analiso dificuldades como os custos e 
pondero: não vou punir os que não podem pagar 
os custos. A fotografia é somente um 
complemento dentro do projeto, o todo é mais 
importante. A reprovação é quase zero.
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Consideramos o processo de aprendizagem do aluno 
vinculado ao professor. Se houver interação e 
disponibilidade de ambos a retenção não acontece. 
Alguns alunos são retidos, de um lado, por falha do 
professor ao  transmitir conhecimentos que torna difícil 
a aprendizagem  e, de outro, por falta de interesse do 
próprio aluno, que considera o pagamento das 
mensalidades como garantia de aprovação.  
Aplicamos recuperação para lhes conceder novas 
oportunidades de melhorar o desempenho, por meio 
de trabalhos e revisão de conteúdos. Esses 
procedimentos valem tanto para os desinteressados, 
como para aqueles que, mesmo cansados, necessitam 
dos conhecimentos para aplicá-los no trabalho. Dessa 
forma, a retenção está nas mãos do aluno.  

Liberamos o aluno, no componente Fotografia, da 
parte prática, em razão dos altos custos dos 
equipamentos. A fotografia é somente um 
complemento dentro do projeto. O todo é mais 
importante.  
De maneira geral, a  reprovação no Curso é próxima 
de zero.  
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APÊNDICE C.4 – Discurso do Sujeito Coletivo:  Curso de Publicidade 

 
5 – Qual é a didática usada nas aulas?  

 
EXPRESSÕES-CHAVE DSC 

  
1- Hel. – O planejamento estabelece as 
competências e as habilidades em cada etapa.  
Orientação dos passos para planejar e organizar 
as ações. 
Por exemplo: em Expressão e Comunicação, 
primeiro há as ferramentas da Linguagem, [...] 
mas levadas para as características da 
Linguagem Publicitária.  
Outros alunos vão trabalhar a parte visual, aquilo 
que é preciso em termos estéticos para montar 
uma composição.  
Outros ficam com a parte do “softs”, gráficos, 
acabamento e orçamentos.  
Depois, é a vez do Planejamento e “Marketing”, 
por fim, em Psicologia do Consumidor trabalham 
com a reação e a emoção das pessoas. 
2- Dav. – Procuro contextualizar a mensagem e 
depois passar à prática. 

 

Não direcionando de forma alguma o que aluno 
tem que fazer, nem como deve realizar a tarefa. 
Depois faço o julgamento de acordo com os 
padrões de uma agência publicitária. 
Aproximo o nosso conteúdo cotidiano da 
realidade do mercado e da própria sociedade, 
contextualizando.                                                      
3- Joa.- [...] indico os caminhos.  O projeto é o 
foco do curso, é onde põem em prática todos os 
conhecimentos que obtiveram, onde o aluno põe 
“a mão na massa”[...]. 
 O projeto é comparado com a realidade do 
mercado e o cliente é real. Os alunos 
apresentam o “briefing” do cliente (ações de 
propaganda, pesquisa de mercado, objetivos do 
cliente), enfim, uma campanha publicitária real. 
[...] Essas campanhas envolvem o 
desenvolvimento de várias habilidades. 
4- Sil.- Teorizamos o conteúdo e depois vemos 
como é a prática, como aplicá-lo.   
5- Ren. - Fotografia é uma área prática. 
Trabalha-se o conceito sobre a fotografia.[...] 
Trabalho por seqüências didáticas, o que torna 
as atividades solicitadas muito importantes. Eles 
próprios geram a aula com os materiais 
apresentados, daí a importância do compromisso 
com o Curso.  
 

 
Estabelecemos as competências e as habilidades em 
cada etapa, como orientação dos passos para 
planejar e organizar nossas ações. 
 
O projeto é o foco do curso, nele os alunos põem em 
prática todos os conhecimentos que obtiveram. É 
quando o aluno põe “a mão na massa”. 
 
O projeto integra todas as disciplinas da área. Os 
alunos buscam em Expressão e Comunicação as 
ferramentas da Linguagem Publicitária; na parte visual 
buscam a estética para montar a composição, outros 
ficam com os “softs”, gráficos, acabamento e 
orçamentos. Depois, é a vez do Planejamento e 
“Marketing” e, por fim, em Psicologia do Consumidor, 
trabalham com a reação e a emoção das pessoas. 
 
Teorizamos os conteúdos e depois observamos sua 
aplicação. Aproximamos o conteúdo da realidade do 
mercado e da própria sociedade. Procuramos 
contextualizar a mensagem e depois passamos à 
prática. Não direcionamos, de forma alguma, como 
deve ser realizada a tarefa. Depois, avaliamos de 
acordo com os padrões de uma agência publicitária. 
 
Os clientes são reais.  Os alunos apresentam-lhes o 
“briefing”, ou seja, as ações de propaganda, de 
pesquisa de mercado, os objetivos do cliente. Enfim, 
constroem uma campanha publicitária real, que 
envolve o desenvolvimento de várias habilidades. 
 
 Em Fotografia trabalhamos por seqüências didáticas, 
que tornam as atividades solicitadas muito 
importantes. Os próprios alunos geram a aula com os 
materiais apresentados. Daí a importância do 
compromisso com o Curso.  
 
 



 
 

122

 
APÊNDICE C.5 – Discurso do Sujeito Coletivo: Curso de Publicidade 

 
6- Como são planejados os procedimentos de avaliação?  

 
EXPRESSÕES-CHAVE DSC 

  
  

 1- Hel. –   Nas reuniões de planejamento 
desenvolvemos um trabalho coletivo sob minha 
coordenação.   

Desenvolvemos, nas reuniões de organização do 
Curso, o planejamento do cronograma das atividades 
para o semestre e nos inteiramos do trabalho a ser 
desenvolvido pelos colegas da área.   
 2- Dav. - Foi o grupo (que planejou o Curso) sob a 

orientação da Coordenadora do Curso, no próprio 
trabalho e com reuniões. 

 Nessas reuniões, são discutidos procedimentos 
didáticos e, em especial, a avaliação das competências, 
que tentamos aprimorar a cada curso, a cada ano, sob 
supervisão e orientação da Coordenadora.  

3- Joa. - A equipe de professores  sob a orientação 
da Coordenadora do Curso . 

 
 

 
4- Sil. - Tentamos melhorar esse aspecto 
avaliação das competências) a cada curso, a cada 
ano, junto com o Coordenador. 
 
5- Ren. - No planejamento a Coordenadora passa 
o cronograma do Curso e vamos acompanhando o 
que todos os outros professores estão dando no 
semestre. 
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APÊNDICE C.6 – Discurso do Sujeito Coletivo: Curso de Publicidade 

 
7- Quais as competências requeridas pelo Curso?  

 
EXPRESSÕES-CHAVE DSC 

  
 1- Hel. – Desenvolver a técnica, que é o domínio Procuramos desenvolver a técnica, que é o domínio do 

recurso e sua transformação; a criatividade, dentro de 
uma proposta estabelecida; o senso estético na 
composição e a sensibilidade visual. Para nós, as 
datas são sagradas. Denotam a responsabilidade e o 
compromisso do aluno. A responsabilidade é 
importante porque confere ao aluno condições de 
superar seus limites.  

do recurso e sua transformação; a criatividade, 
dentro de uma proposta estabelecida; o senso 
estético, na composição e a sensibilidade visual. 
Para mim as datas são sagradas denotam a 
responsabilidade e o compromisso do aluno.

 
 
 
 
 

 A 
responsabilidade é muito importante porque dá 
condições de se superar os limites.  

  
2- Dav. – Competência é estar apto para entrar no Competência é estar apto para entrar no mercado. 

Esse profissional precisa ter personalidade forte para 
suportar as críticas e persistência para vencer na 
profissão.  

mercado. 
 
3- Joa. Esse profissional precisa ter personalidade 

 forte para agüentar as críticas, persistência para 
Nesta área, o aluno precisa ter certo dom, gostar da 
atividade. Alguns não são tão criativos, mas podem 
desenvolver algumas habilidades. Formar 
competências é algo novo. 

vencer na profissão.  
Nasce criativo, mas também desenvolve essas 
habilidades, mas isso o professor de arte não 
pode fazer (construir o talento inato dos alunos). 

  
4- Sil.- É preciso um pouco de dom, gostar da Os alunos colocam as teorias desenvolvidas em aula 

na prática. Para tanto, ministramos aulas bem 
objetivas e direcionadas para que consigam 
desenvolver o projeto e apresentá-lo. Isso exige 
disciplina, planejamento, objetividade, 
responsabilidade, elos sólidos entre os grupos de 
alunos, criatividade e pesquisas verdadeiras. Fraudar 
significa colocar em risco a campanha desenvolvida. 

área. É uma coisa nova, algo novo.   
 
5- Ren. - Os alunos praticam as teorias passadas 
em aulas, que são bem objetivas e direcionadas 
para que eles consigam desenvolver o projeto e 
apresentá-lo. Isso exige disciplina, planejamento, 
objetividade, responsabilidade, elo entre o grupo 

 de alunos, criatividade, apresentar “verdades”, 
 não fraudar para não colocar em risco a 
 campanha. 
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APÊNDICE C.7 – Discurso do Sujeito Coletivo:  Curso de Publicidade 

 
8- Quais são os subsídios teóricos que orientam a construção das competências, requeridas pelo Curso? 

 
EXPRESSÕES-CHAVE DSC 

  
  
 1- Hel. – Seguimos o Plano de Curso e os Planos Nossa orientação advém do Plano do Curso, elaborado 

pela equipe de docentes em sua implantação, de 
acordo com a legislação vigente para a Educação 
Profissional. Seguimos, também, o Plano de Ensino, 
que elaboramos em reuniões com o grupo de docentes 
da área, sob a orientação da Coordenadora. 
Observamos e refletimos sobre nosso trabalho didático 
e procuramos subsidiar teoricamente todas as ações 
pedagógicas.   

de Ensino; fazemos reuniões com o grupo de 
docentes da área; observamos e refletimos sobre 
nosso trabalho didático. Todas nossas ações são 
subsidiadas teoricamente. 
 
O Curso foi estruturado de acordo com a 
legislação vigente para a Educação Profissional 
[...].

  
2- Dav. – [...] Trabalhei em agências de Nossa equipe indica, como fator preponderante para 

atuar nesta área da educação profissional,  experiência 
em Comunicação e boa formação universitária. São 
essas as fontes que subsidiam a construção e a 
avaliação das competências requeridas pelo perfil 
profissional do Curso de Publicidade. 

publicidade com pessoas com 20 e 25 anos de 
muita experiência. Conversava com eles, tirava 
minhas dúvidas. [...]  Também da Faculdade, e 
dos cursos  e, especialmente, da minha própria 
experiência profissional. 

  
3- Joa.-  Conhecimentos da Faculdade e de minha 
experiência profissional. 
 
4- Sil.- Conhecimentos adquiridos na Faculdade. 
 
5- Ren. - Os conhecimentos são de minha 
experiência profissional e da faculdade.
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APÊNDICE C.8 – Discurso do Sujeito Coletivo:  Curso de Publicidade 

 
9- Os técnicos em Publicidade são bem recebidos pelo mercado de trabalho?  

 
EXPRESSÕES-CHAVE DSC 

  
 1- Hel. – O mercado é receptivo dentro dos  

Consideramos o mercado publicitário receptivo, dentro 
dos limites de nossa conjuntura econômica, mas os 
técnicos recebem salários inferiores aos oferecidos 
aos graduados em Publicidade. 

limites de nossa conjuntura econômica, mas com 
baixos salários. 
Esse profissional pode ser absorvido em várias 
áreas. Nessa área se exige o “status” do diploma 

 de nível superior.
Embora, esse profissional possa ser absorvido em 
várias áreas, o mercado exige o “status” do diploma 
de nível superior. Isso nos informam os próprios 
alunos 

 
2- Dav. – Um estagiário de publicidade que tenha 
passado por um curso técnico pode até trazer 
mais benefícios do que um de graduação, pois 

 terá conhecimento prático e poderá aprofundá-lo 
Os alunos, a quem sempre procuramos ouvir, trazem 
variadas informações sobre dificuldades encontradas 
em seu encaminhamento profissional.  

num curso [...] de nível superior. 
 
3- Joa. [...] Recebem salários inferiores ao dos 

 graduados em Publicidade. Os alunos do técnico 
Formamos técnicos que podem ser contratados em 
várias áreas da Comunicação até com vantagem para 
a empresa, pois apresentam potencialidades de 
aperfeiçoamento posterior no Ensino Superior. 

põem “a mão na massa”, são mais práticos. 
 
 
4- Sil.- Há dificuldade de o aluno arranjar estágio. 

 A preferência é por aqueles de nível superior. 
 Acreditamos preparar com firmeza e de acordo com 
as exigências do mercado. Os alunos do técnico 
põem “a mão na massa”. São mais práticos. 

Isso é informado pelos próprios alunos
 
5- Ren. - Quanto ao mercado, não sei, talvez sim. 

Lá fora, precisam de um bom currículo e isso depende 
só deles.  

Creio que os preparamos com firmeza e de 
acordo com as exigências do mercado. 

  Lá fora, precisam de um bom currículo e vai 

 
 

depender só deles.   
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APÊNDICE C.9 – Discurso do Sujeito Coletivo:  Curso de Publicidade 

 
10- Como são as inter-relações do grupo alunos-professores?  

 
EXPRESSÕES-CHAVE DSC 

  
 1- Hel. – Durante as aulas estão integrados, um Observamos que, durante as aulas, os alunos estão 

integrados. Respeitam-se mutuamente quanto às 
dificuldades. Acolhem aqueles com defasagens de 
conhecimento, ao invés de rejeitá-los.  

respeitando a dificuldade do outro.  
Há um aluno no grupo que é semi-analfabeto, mas 
sabe expressar-se visualmente, ele é bom 

 ilustrador. A turma o acolheu bem, ao invés de o 
Criamos cumplicidade com os alunos, por meio de “e-
mails”, conversas informais “gostosas”, mas 
respeitosas. Mesmo após o Curso, a amizade 
permanece, pois mantemos sempre contato com os ex-
alunos. 

rejeitar.  
 Criamos uma cumplicidade, com os “e-mails”, 
conversas informais “gostosas”, mas com respeito.
Permanece a amizade, pois mantenho sempre 
contato com ex-alunos. 

  
2- Dav. – Até hoje mantenho contato com ex- Gostamos de conhecer bem os alunos, trazê-los para 

perto. Procuramos ser professores e amigos e, por 
conhecê-los, compreendemos os problemas pessoais 
que lhes afetam o desempenho no Curso.  Damos 
liberdade. Temos interesse por eles, mas exigimos o 
retorno com o respeito. 

alunos, 
 
3- Joa. - Gosto de conhecer bem os alunos, trazê-
los para perto de mim.  
Procuro ser professor e amigo e, por conhecê-los, 

 relevo seus problemas pessoais.  [...] Dou 
É importante sermos aceitos como professores e seres 
humanos, pois quando rotulados a relação fica sempre 
mais difícil. 

abertura e tenho interesse por eles, mas exijo o 
retorno com o respeito. 
 
4- Sil.- Procuro trabalhar integrada com os alunos,  
conhecê-los bem e ouvi-los, assim funciona  
melhor a aula. É importante ser aceita. Procuro  
ser amiga, mas exijo respeito.
 
5- Ren. - Quando somos rotulados a relação fica 
difícil com os alunos. Eles têm que nos ver como 
seres humanos.
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APÊNDICE D – RELATÓRIOS DE OBSERVAÇÃO: APRESENTAÇÃO 

SEMESTRAL DE PROJETOS.  

 

 

Data: junho/2005 

Horário: 19 às 23 horas. 

Local: Escola Técnica.  

Curso de Publicidade, Área de Comunicação. 

Objeto de observação: Apresentação Semestral de Projetos.  

 

O método de Projetos foi aplicado, sob a orientação dos 

professores. Coube a cada grupo de alunos, reunido espontaneamente, 

a construção do trabalho. Os alunos-trabalhadores têm entre 18 e 23 

anos de idade. Os projetos apresentaram três campanhas publicitárias, 

que, hipoteticamente, seriam compradas por agências reais: 1º grupo: 

Agência ACM Publicidade: Tema da Campanha: O Sentido da 

Criatividade; 2º grupo: Empresa Vision Publicidade :  Tema da 

Campanha: “O Mídia” e 3º grupo: Empresa Portrait Publicidade - O 

melhor retrato de sua empresa: Tema da Campanha: Corpus – estética. 

Os alunos atrasaram, em uma hora, o início das 

apresentações. Isso evidenciou falta de tempo para, reunirem-se para  

f inalizar o trabalho. A agitação verif icada evidenciou a importância que 

atribuem ao evento e a expectativa em relação aos resultados da 

avaliação. A Coordenadora definiu o contrato didático, lembrando os 
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critérios de avaliação e as competências requeridas pelo Curso, 

referiu-se às notas das apresentações como uma das avaliações do 

processo desenvolvido nos dois semestres e, não, como a única 

avaliação.  

Durante as apresentações, os alunos pareciam muito nervosos 

pela formalidade da situação. Observamos esse comportamento pelo 

gestual, pelas expressões faciais e pelo tom baixo das vozes. 

Entretanto, no decorrer das apresentações, já pareciam mais tranqüilos 

e à vontade, pois sorriam e mostravam-se mais f luentes na 

apresentação de seu trabalho. Os professores f izeram algumas 

intervenções. A coordenadora usava expressões de estímulo ajudando 

a serenar os mais inquietos.  

As campanhas apresentadas revelaram opiniões, valores e 

preferências pessoais dos alunos. Eles próprios questionaram a 

validade de alguns aspectos quantitativos dos trabalhos. Consideramos 

os trabalhos visualmente bonitos e profissionais, semelhantes aos das 

campanhas publicitárias das mídias. As crít icas a essas apresentações, 

feitas pelos docentes, aconteceram junto aos alunos na noite seguinte. 
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APÊNDICE E – RELATÓRIOS DE OBSERVAÇÃO: APRESENTAÇÃO 

SEMESTRAL DE PROJETOS.  

 

 

Data: maio/2006. 

Horário: das 19h e 30min às 22 h e 30 min. 

Local: Escola Técnica. 

Curso de Química. 

Objeto de observação: Apresentação dos projetos semestrais. 

 

As observações, assessoradas por um monitor, realizaram-se 

em sala destinada a apresentações, equipada com moderno aparelho 

mult imídia, tela, cadeiras confortáveis e i luminação adequada.      

Presentes cerca de cinqüenta alunos do Módulo II com idades 

entre 25 e 30 anos e como avaliadores dois professores e o 

Coordenador do Curso. Nossa presença imprimiu certa importância ao 

evento já que alguém de fora observava e fazia anotações. O clima era 

solene, os alunos pareciam nervosos e permaneciam silenciosos e 

atentos.     

Foram três apresentações: o primeiro grupo tratou de Ácidos 

Graxos e aspectos da relação gordura e saúde; o segundo abordou a 

análise de metais de latão e, o terceiro, a análise do mel.  



 
 

130

As explicações das experiências e análises químicas efetuadas 

em laboratório foram detalhadas e apresentadas em mult imídia, com 

gráficos, fotografias e curiosidades sobre o assunto. 

Durante as apresentações, o coordenador fez algumas 

intervenções, questionou cada grupo, exigindo explicações detalhadas 

sobre os processos apresentados, ao mesmo tempo, que os estimulava. 

Em alguns momentos, levantou-se e procedeu a explicação sobre os 

pontos principais do projeto. Fez crít icas e junto com os alunos, por 

meio de exposição dialogada, foram descobrindo e resolvendo os 

problemas surgidos com as análises químicas dos grupos. Neste 

processo, pareceu-nos que todos aprendiam.  

Os alunos aparentavam estar preocupados em apresentar, com  

clareza e correção, os conceitos pesquisados e as conclusões dos 

experimentos realizados. A classe atenta demonstrava muito interesse 

pelos assuntos. Ao final de cada apresentação, a classe aplaudia.  

No dia seguinte a equipe de professores e o Coordenador 

procederam, com os alunos, a avaliação oral das apresentações, 

momento de muita discussão e explicações sobre os experimentos e 

análises dos projetos. Talvez essa seja a fase mais rica para a 

construção de conhecimentos. Nela, todos estavam motivados para 

discutir, explicar erros e acertos e, em especial, em aprender. Ao final, 

os grupos receberam elogios da equipe docente.  
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APÊNDICE F – RELATÓRIO DE OBSERVAÇÃO: ATIVIDADE 

EXPERIMENTAL 

 

 

Data: abri l /2006. 

Horário: das 19 às 22 h e 30 min. 

Local: Laboratório de Química de Escola Técnica.  

Objeto de observação: Atividade Experimental.  

 
 

Observamos o desenvolvimento de experiência em laboratório 

sob supervisão do Coordenador do Curso, de uma professora e de uma 

monitora. Tendo por objetivo determinar a pureza do teor do sal de 

ferro, essa atividade foi previamente planejada com duas turmas do 

Módulo II. Eram dois laboratórios interl igados um total de noventa 

alunos e predominância masculina. Usavam aventais brancos, óculos 

especiais, luvas, sapatos fechados e calças compridas, vestimenta 

obrigatória para protegê-los em caso de acidentes no trato de 

substâncias perigosas. 

O laboratório estava bem iluminado, com bancadas de 

ladri lhos com pias, tubos, fornos de micro-ondas, vidros de vários 

tamanhos e formas e inúmeras substâncias. Os laboratórios, segundo o 

julgamento de alunos e professores, são complexos e bem equipados.  

Os alunos eram adultos e alguns com cabelos grisalhos. 

Muitos deles já estavam no local lendo apontamentos e preparando os 
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instrumentos de uso. Sérios, conversavam entre si e trocavam 

informações sobre a atividade. A monitora comentou que tendo 

estudado algumas técnicas de análise as estavam aplicando. Lidavam 

com ácidos, tudo muito perigoso e que exige cuidados. 

Iniciada a atividade o ambiente continuou de l iberdade e de 

l ivre movimentação. Os professores circulavam entre os dois 

laboratórios observavam com atenção, orientando e resolvendo as 

dúvidas dos alunos. No quadro-negro estavam todas as informações 

teóricas para a execução das análises. Alguns retardatários chegavam 

e já se posicionavam nas bancadas para o trabalho que era em grupo. 

Apesar do número elevado de alunos, havia si lêncio e muita 

concentração.  

Um aluno, dos mais velhos da turma, esperava os outros 

componentes do grupo para iniciar a atividade. O Coordenador o 

l iberou: “Eles não chegaram! Pode ir embora, paciência!”.  O aluno 

mostrou-se aborrecido, mas logo chegaram os colegas e puderam 

trabalhar. Esse episódio revelou a exigência de respeito às regras: o 

trabalho deve ser executado em grupo. E, por outro lado, a motivação 

do aluno-trabalhador pela aprendizagem. 

O grande número de alunos no laboratório justif icava-se por 

estar presente toda a turma. Normalmente, são divididos: metade fica 

no laboratório e a outra metade assiste à aula teórica. Em outro dia 

invertem a ordem. No início, os alunos-trabalhadores f icaram curiosos 
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com a minha presença, mas logo se acostumaram e procediam com 

normalidade.  
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