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RESUMO  

 

O presente estudo discute a avaliação da aprendizagem no ensino médio técnico integrado em 

tempo integral do Instituto Federal de Goiás – campus Formosa. O objetivo geral é o de 

verificar como ocorre a avaliação e os objetivos específicos são: mapear os problemas 

enfrentados no modelo integral e verificar as práticas desenvolvidas no que tange à avaliação. 

Por fim, conforme exigência do Programa de Pós-Graduação em Ensino na Educação Básica 

objetiva-se ofertar um produto educacional – fruto da pesquisa – que será um minicurso 

ofertado à equipe pedagógica do IFG–Formosa – da qual a pesquisadora faz parte – com 

vistas a tratar a questão da avaliação. A coleta de dados foi realizada por meio de 

questionários aplicados a estudantes e docentes. Diversos problemas foram mapeados a partir 

da análise das práticas desenvolvidas no modelo integral: ausência de documentos que tratem 

das especificidades do modelo integral; a organização temporal está aquém das necessidades; 

há acúmulo de atividades e de falta de tempo para se dedicar adequadamente a todas as 

disciplinas; há sofrimento físico e psíquico dos estudantes na tentativa de se adequar à rotina; 

os docentes adéquam a avaliação em nome do cumprimento de prazos, não podendo avaliar 

com liberdade; os estudantes elegem disciplinas para estudar; o estudo é aligeirado, voltado 

para a resolução de provas; a nota está no centro das preocupações dos estudantes; há a 

memorização mecânica em detrimento da aprendizagem; a avaliação se apresenta enquanto 

elemento de disputa, competição e comparação entre os estudantes; há uma proeminência do 

instrumento prova; não há uma construção democrática que permita que o estudante participe 

das decisões acerca da avaliação coletivamente; a relação professor-aluno sofre interferências 

ocasionadas pelas distorções da avaliação; as dependências (reprovações parciais) e as 

recuperações não tem cumprido adequadamente seus papeis. A hipótese assumida 

inicialmente – e constatada a partir dos dados obtidos – é que a organização do trabalho 

pedagógico, da forma como está estruturada no modelo de tempo integral, provoca, estimula 

ou amplia as distorções da avaliação da aprendizagem.  

 

Palavras-chave: Ensino médio técnico integrado de tempo integral, avaliação da 

aprendizagem. 

  



 
 

 

ABSTRACT 

 

This current research study discusses the learning evaluation within the Full-time High School 

professional education integrated at Instituto Federal de Goiás - campus Formosa. The main 

objective is to verify how the evaluation is set and the specific objectives are: to map the 

problems faced in the integrated model and verify the practices developed towards the 

evaluation.  

At last, according to the Postgraduate in Teaching in Basic Education Program’s demands, the 

goal is to offer an educational product - the offspring of the research - that will be a mini 

course offered to IFG-Formosa’s pedagogical team - which the researcher  also participates - 

aiming to discuss the evaluations' problems. The data harvest was done through 

questionnaires submitted to students and teachers.  

Many problems were mapped after the analysis of the practices developed in the full-time 

model: lack of documents that report to the specificity of the integrated model; the schedule 

organization is below the needs; there is a backup of activities and lack of time to dedicate 

properly to each and every subject; there is physical and psychological suffering from the 

students in their attempt to keep up to the routine; the teachers adjust the evaluation in behalf 

of fulfilling the schedule, they can’t freely evaluate the students; the students select the 

subjects they will study; the learning process is speeded up, focused on tests resolutions, the 

grade is the main concern to the students; there is mechanical memorization instead of 

learning; the evaluation is presented as a dispute element, competition and comparison among 

the students; there is a prominence of the tool test; there’s no democratic structure that allows 

the student to participate in the decisions about the evaluations collectively; the teacher-

student relationship is affected by distortions in evaluations; the dependences (partial fail) and 

the recoveries haven't fully played their roles. The hypothesis assumed in the beginning - and 

confirmed after the obtained data - is that the organization of the pedagogical work, in the 

way that is structured in the full-time model, provokes, stimulates or extends the distortions of 

the learning evaluation. 

 

Key-words: Full-time High School professional education integrated, learning evaluation. 

  



 
 

Introdução 

 

Avaliar é o ato de investigar, averiguar, no qual, por meio de uma constatação, é 

possível qualificar – guiando-se por critérios, padrões - aquilo que se pretende conhecer. 

Avaliação da Aprendizagem
1
 possui como objetivo precípuo - assumido aqui como 

verdadeiro – de diagnosticar o desenvolvimento da aprendizagem dos educandos com vistas à 

tomada de decisões. Essas decisões, subsidiadas pelo diagnóstico, devem ser tomadas em 

favor do estudante, contribuindo para que avance academicamente. Por isso, decide-se com 

base em determinados objetivos os quais se pretende alcançar, norteando o trabalho docente. 

 Sem a tomada de decisão, o processo fica incompleto e a avaliação passa a ser 

confundida com o exame, transforma-se na constatação pela constatação, cujo resultado não 

possui desdobramentos pedagógicos positivos. Além dos aspectos pedagógicos, na sociedade 

de classe a escola desempenha importante papel de seleção social, com forte vocação elitista, 

na qual a avaliação se localiza enquanto meio de legitimação e justificação dos lugares sociais 

através da classificação e exclusão dos sujeitos. Assim, a avaliação pode tornar-se algo muito 

diverso daquilo para o qual está destinada, podendo apresentar graves distorções, deixando de 

cumprir seu papel e passando a servir como instrumento de coerção, ameaça, classificação, 

seleção e exclusão social.  

A avaliação é algo inerente e necessário ao processo de ensino e aprendizagem, ela 

ocupa parte significativa da rotina escolar e, em função disso, precisa configurar-se como 

elemento dotado de importância e tratado pela escola com seriedade e consciência.  Não se 

pode atribuir à avaliação características de neutralidade, pelo contrário, ela possui meandros 

complexos que explicitam as contradições da sociedade de classe. Portanto, refletir sobre os 

objetivos da escola, sobre a organização do trabalho pedagógico e o lugar da avaliação é 

posicionar-se em defesa de uma escola compromissada com a educação da classe 

trabalhadora, buscando desnudar as distorções em favor de uma avaliação mais formativa e 

democrática. 

Este trabalho orienta-se pelo seguinte problema: Como ocorre a avaliação da 

aprendizagem no ensino médio técnico integrado em tempo integral do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás – IFG campus Formosa? O objetivo geral é o de 

verificar como ocorre a avaliação da aprendizagem e os objetivos específicos são: mapear os 

principais problemas que circundam a avaliação; verificar quais são as principais práticas

                                                           
1
 Sempre que o termo “avaliação” aparecer doravante no texto estará se referindo à Avaliação da Aprendizagem. 
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desenvolvidas no que tange à avaliação. Por fim, conforme exigência do Programa de Pós-

Graduação em Ensino na Educação Básica objetiva-se ofertar um produto educacional - fruto 

da pesquisa – que será um minicurso ofertado à equipe pedagógica do IFG– Formosa - da 

qual a pesquisadora faz parte - com vistas a tratar a questão da avaliação. 

A hipótese assumida inicialmente é que a organização do trabalho pedagógico - da 

forma como está estruturada no modelo de tempo integral – provoca, estimula ou amplia as 

distorções da avaliação. Possivelmente, o trabalho pedagógico está sendo orientado por uma 

documentação frágil, inadequada para a realidade estudada e que carece de reformulação.  

A experiência como membro da equipe pedagógica do campus Formosa trouxe a 

inquietude frente ao problema da avaliação no modelo integral. Rotineiramente, a equipe de 

apoio ao discente lida com diversas situações e problemas referentes à avaliação, tais como: 

conflitos entre professores e alunos; alto nível de estresse dos estudantes diante da exaustiva 

rotina de avaliações; desgaste físico e sobrecarga emocional dos estudantes; dificuldades dos 

docentes para lidar com a recuperação, dependências e atendimento extraclasse; dificuldade 

de operar com calendários mais flexíveis para a execução de atividades e lançamentos de 

notas; acúmulo de atividades que prejudicam a aprendizagem; e transtornos familiares em 

decorrência da rotina escolar, dentre outros. Diante dessa realidade, optou-se por debruçar-se 

sobre este problema, cujo interesse coadunava com os estudos realizados pelo orientador desta 

pesquisa. Viu-se neste estudo a possibilidade de contribuir para a ampliação do debate sobre a 

avaliação e sobre a implantação do modelo de tempo integral implementado nos campi do 

IFG. 

Por meio de questionários virtuais, aplicados a estudantes e docentes entre os meses 

de março e junho de 2016, foram levantados dados, cuja análise pôde revelar diversos 

aspectos do cenário no qual a avaliação da aprendizagem se desenvolve. 

O trabalho foi estruturado de modo a proporcionar ao leitor uma compreensão de 

como se deu a implantação do modelo de tempo integral no IFG-Formosa, bem como 

perceber como estão configuradas as rotinas e os processos que permeiam a avaliação. Assim, 

o primeiro capítulo destina-se a apresentar um pouco da história do IFG, do campus Formosa 

e discorrer brevemente sobre o modelo integral, apresentando o problema de pesquisa e seus 

objetivos. No segundo capítulo, o leitor terá acesso ao referencial teórico que ancora esta 

pesquisa e a concepção que se tem da avaliação. O terceiro capítulo apresenta o trajeto 

percorrido pela pesquisa e a metodologia a qual está vinculada. Por fim, o quarto capítulo 

destina-se a responder aos objetivos da pesquisa, quais sejam os de mapear os problemas e 
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verificar as práticas referentes à avaliação, discorrendo e analisando os dados obtidos junto à 

comunidade pesquisada. 

 Dessa forma, o quarto capítulo apresenta os problemas encontrados pela pesquisa 

por meio da análise dos dados. Deparamo-nos com problemas que dizem respeito à 

implantação do modelo integral; à ausência de um regulamento adequado à realidade do 

modelo integral; à questão do tempo que impossibilita o cumprimento das diversas etapas de 

ensino-aprendizagem; aos instrumentos avaliativos e a preponderância do instrumento prova; 

à dificuldade na realização das recuperações e no cumprimento adequado das dependências; à 

forma como são tomadas as decisões referentes à avaliação; aos impactos da avaliação na 

relação professor-aluno; e, sobretudo,  como todos esses problemas intensificam as distorções 

na avaliação. 

O quinto capítulo trata do produto educacional elaborado a partir dos dados 

levantados por esta pesquisa. Trata-se de um minicurso que será ofertado à equipe pedagógica 

do campus Formosa – a qual a pesquisadora integra -, com vistas a tratar o problema da 

avaliação.  

  



12 
 

1. Um breve histórico do IFG 

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) foi criado por 

meio da Lei nº 11.892, em 29 de dezembro de 2008 (BRASIL, 2008). É uma instituição 

equiparada às universidades federais que articula educação superior, básica e profissional, 

pluricurricular e multicampi (cursos técnicos integrados ao ensino médio, técnicos 

subsequentes ao ensino médio, superiores de bacharelados, licenciaturas, engenharias e de 

pós-graduação), voltada para a oferta de educação profissional e tecnológica. 

A história do Instituto Federal de Goiás remonta a trajetória das 19 Escolas de 

Aprendizes Artífices criadas em 1909, pelo então presidente Nilo Peçanha, por meio do 

Decreto n.º 7.566 (BRASIL, 1909).  Em 1942, a instituição recebeu o nome de Escola 

Técnica de Goiânia e foi transferida para a nova capital do estado criada nesse mesmo ano. 

Foram criados cursos técnicos na área industrial, integrados ao ensino médio. 

Um passo importante foi dado por meio da Lei n.º 3.552 (BRASIL, 1959) que em 

1959 deu à instituição a condição de autarquia federal, possibilitando sua autonomia 

administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar. E em 1965 foi 

denominada Escola Técnica Federal de Goiás por meio da Lei 4.759, de 20 de agosto daquele 

ano (BRASIL, 1965). Segundo Frigotto, Ciavatta e Ramos, as escolas técnicas federais eram 

consideradas as “instituições mais adequadas para conferir ao então 2º grau o caráter 

profissionalizante, voltado para a formação em habilitações profissionais específicas” 

(FRIGOTTO, CIAVATTA e RAMOS, 2012, p. 34).  

Com o fim da ditadura, na transição democrática, a discussão em torno do direito à 

educação pública, laica, democrática e gratuita se fortaleceu. Argumentava-se em favor da 

necessidade da vinculação entre educação e prática social por meio do trabalho como 

princípio educativo. Frigotto, Ciavatta e Ramos explicam que 

 

(...) o trabalho pode ser considerado como princípio educativo em três sentidos 

diversos, mas articulados entre si. Num primeiro sentido, o trabalho é princípio 

educativo na medida em que determina, pelo grau de desenvolvimento social 

atingido historicamente, o modo de ser da educação em seu conjunto. Nesse sentido, 

aos modos de produção correspondem modos distintos de educar com uma 

correspondente forma dominante de educação. E um segundo sentido, o trabalho é 

princípio educativo na medida em que coloca exigências específicas que o processo 

educativo deve preencher, em vista da participação direta dos membros da sociedade 

no trabalho socialmente produtivo. Finalmente, o trabalho é princípio educativo num 

terceiro sentido, à medida que determina a educação como uma modalidade 

específica e diferenciada de trabalho: o trabalho pedagógico (FRIGOTTO, 

CIAVATTA e RAMOS, 2005, p. 33 e 34). 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11892.htm
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O trabalho como princípio educativo está vinculado à ontologia do ser, pois por meio 

do trabalho os seres humanos transformam a natureza em meios de vida e, por serem também 

partes da natureza, ao transformá-la, transformam a si próprios. É, portanto, a atividade pela 

qual o ser humano se humaniza, sendo ao mesmo tempo um direito e um dever de todos. Daí 

resulta o caráter pedagógico do trabalho (FRIGOTTO, CIAVATTA e RAMOS, 2005).  

No pós-ditadura, ganhou força a defesa por uma educação politécnica que segundo 

Saviani, dizia respeito ao “domínio dos fundamentos científicos das diferentes técnicas que 

caracterizam o processo de trabalho moderno” (SAVIANI, 2003, p. 140). Essa visão divergia 

da concepção de ensino profissionalizante, “em que a profissionalização é entendida como um 

adestramento a uma determinada habilidade sem o conhecimento dos fundamentos dessa 

habilidade e, menos ainda, da articulação com o conjunto do processo produtivo” (SAVIANI, 

2007, p. 161). Assim,  

A noção de politecnia deriva basicamente da problemática do trabalho [...] Toda a 

educação organizada se dá a partir do conceito e do fato do trabalho, portanto, do 

entendimento e da realidade do trabalho. Nesse sentido é possível perceber que, na 

verdade, toda a Educação e, por consequência, toda a organização escolar, tem por 

fundamento a questão do trabalho [...] A noção de politecnia se encaminha na 

direção da superação da dicotomia entre trabalho manual e trabalho intelectual,  

entre  instrução profissional e instrução geral. (SAVIANI, 1989, pp 07 e 13)  

 

Entretanto, uma “atividade na perspectiva da politecnia, por se tratar de uma 

experiência que oferece subsídios para se repensar a direção do sistema de ensino no país, traz 

alguns complicadores, uma vez que  

trata-se de articular o presente com o futuro formulando uma proposta no interior de 

um sistema de ensino cuja ordenação não corresponde exatamente ao espírito dessa 

proposta.  De qualquer forma, [...] é esse o movimento do real.  Temos que, a partir 

das condições existentes, encontrar os caminhos para a superação dos limites do 

existente (SAVIANI, 1989, p 07). 

 

Esta discussão permeava o contexto da época e suas contradições permanecem até 

hoje nos debates acerca do ensino técnico, isso se dá pelo fato de estarmos inseridos no 

contexto da sociedade capitalista, no qual – por vezes – busca-se superar suas contradições a 

partir – e de dentro – de suas estruturas.   

Nesse mesmo sentido, Projeto Político Pedagógico Institucional (PPI) – documento 

que compõe o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI)
2
 – expressa que 

 

                                                           
2
 Documento disponível em https://www.ifg.edu.br/attachments/article/122/pdi.pdf. Acesso em 23/03/2017. 



14 
 

Para a educação com vistas à formação profissional e tecnológica, o trabalho é uma 

categoria central para a compreensão e a prática educativa, unificado à formação 

humanística e artístico-cultural que envolve toda a formação acadêmica do jovem e 

do adulto. O trabalho é a forma particular de produção da própria vida humana e 

envolve a construção de meios de subsistência física e cultural, colocando-se em 

contato com outros indivíduos enquanto ser social com consciência de si, dos outros 

e da sociedade (BRASIL, 2013, p. 26). 

 

 

Reitera, portanto, postulados que defendem uma “formação omnilateral, ou seja, 

verdadeiramente integral do ser humano” (BRASIL, 2013, p 26), a qual pressupõe “a 

articulação entre educação, cultura, arte, ciência e tecnologia, nos enunciados teóricos, 

metodológicos, políticos e pedagógicos da ação educativa institucional” (BRASIL, 2013, p 

27). 

 Retomando a cronologia histórica, em março de 1999 a instituição pôde ofertar 

também cursos superiores, pois a Escola Técnica Federal de Goiás foi transformada em 

Centro Federal de Educação Tecnológica de Goiás (CEFET-GO). Uma instituição 

especializada na educação tecnológica em diferentes níveis e modalidades de ensino.  

No ano de 2006, foi criado o Programa de Expansão da Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica que visava estender a oferta de vagas na educação 

profissional e tecnológica. Com isso, em 2008 o CEFET-GO foi elevado à categoria de 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás. IFG possui atualmente 14 

câmpus em todo o estado e atende 12.165 estudantes em todas as modalidades de ensino. 

Apenas no ensino médio técnico integrado são 3.639 estudantes, dos quais 2.832 estudam em 

período integral
3
. 

 

1.1. O IFG - Formosa 
 

A ampliação da rede federal levou a educação profissional e tecnológica a diversas 

regiões do estado de Goiás, possibilitando o acesso a milhares de estudantes, buscando ofertar 

uma formação de qualidade. Em Formosa, cidade com mais de cem mil habitantes
4
, o IFG foi 

inaugurado no ano de 2010 e oferta cursos superiores, cursos técnicos integrados ao ensino 

médio e cursos de nível médio na modalidade de educação de jovens e adultos (EJA). Tanto 

do ponto de vista das instalações físicas, quanto de recursos humanos, o IFG se destaca e 

reúne grandes potencialidades para ser, reconhecidamente, uma instituição de excelência.  

                                                           
3
 Dados retirados do Sistema Visão. Disponível em https://visao.ifg.edu.br. Acesso em 15/04/2017. 

4
 Segundo dados do IBGE. Disponível em: 

http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=520800&search=goias|formosa|infograficos:-

informacoes-completas. Acesso em 06/06/2016. 

http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=520800&search=goias|formosa|infograficos:-informacoes-completas
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=520800&search=goias|formosa|infograficos:-informacoes-completas


15 
 

O ensino médio do município de Formosa conta com 19 escolas, dentre as quais o 

IFG figura como única instituição federal destinada também a essa modalidade. Das 4.598 

matrículas no ensino médio de Formosa
5
, o IFG possui 175 matriculados no ensino médio 

técnico integrado em período integral, o que representa quantitativamente menos de 4% do 

total de vagas do município. Esta pesquisa concentra-se na análise da realidade deste grupo. 

Ainda em comparação com a realidade formosense, o IFG – Formosa apresenta uma 

realidade docente bastante distinta do restante do município. Isto porque dos 292 docentes do 

ensino médio, 48 são do IFG. Isto representa um total de 17% do corpo docente municipal 

dedicado ao ensino médio. Os outros 83% dos docentes estão espalhados nas 18 demais 

escolas, o que – supostamente – dá uma média de 4,6% professores por escola, considerando 

– hipoteticamente - que a distribuição seja exata por todas as escolas o que, sabemos, pode 

variar conforme o tamanho da escola. Isso significa que 17% dos docentes atendem 175 

alunos matriculados no IFG – Formosa (uma média de 3,64 alunos para cada professor), 

enquanto 244 professores, trabalhando em 18 escolas diferentes, atendem um total de 4.423 

estudantes (uma média de 18 alunos para cada professor). Isto se considerarmos, idealmente, 

que os professores das demais escolas do município não acumulam jornadas em mais de uma 

escola.  

Há também diferenças no que concerne à carga horária docente, pois os professores 

do IFG possuem carga horária que varia entre 20 e 40 horas semanais, podendo ser em regime 

de dedicação exclusiva, ou seja, em alguns casos não lhes é permitido acumular jornadas em 

outras instituições. O número de aulas por docente varia entre o mínimo de 12 e o máximo de 

20 aulas por semana. As aulas são duplas (totalizando uma hora e trinta minutos cada) e as 

turmas possuem no máximo 30 alunos, o que possibilita uma maior atenção ao educando. Há 

ainda, a possibilidade de os docentes orientarem pesquisas com bolsas de iniciação científica, 

bem como desenvolver projetos de extensão. As condições de trabalho, conforme se pôde 

notar, são bastante distintas da realidade vivenciada no país. 

Mesmo sendo uma realidade que congrega potencialidades em muitos aspectos, o 

IFG – Formosa apresenta dificuldades próprias de uma instituição nova, que se viu ampliada e 

multiplicada muito rapidamente. Somado à dificuldade inicial de adaptação a uma realidade 

multifacetada de ensino, há o fato de, em um curto período de tempo de implantação, o 

campus Formosa ter se deparado com mudanças drásticas em sua organização interna, tais 

                                                           
5
  Dados do IBGE de 2015, podendo haver variação. Disponível em: 

http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=520800&idtema=156&search=goias|formosa|ensino-

matriculas-docentes-e-rede-escolar-2015. Acesso em 06/04/2017. 
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como: extinção e criação de novos cursos cujas turmas antigas ainda não tinham se formado 

impossibilitando uma avaliação mais cautelosa em relação a essas alterações; mudanças 

constantes no quadro de pessoal, tanto no aumento do número de servidores, quanto na troca, 

remoção e realocação de servidores, o que causa a impressão de que o todo está 

constantemente tomando forma; além disso, as instalações físicas - que no decorrer da 

implantação foram se configurando - ainda não estão concluídas, gerando alguns transtornos e 

exigindo adequações.  

 

1.2. O modelo integral 
 

O ensino técnico integrado surgiu a partir do decreto n. 5.154/2004 (BRASIL, 2004), 

o qual possibilitou uma maior articulação entre os saberes das áreas técnicas e das áreas 

comuns do conhecimento, sua duração era de quatro anos em período parcial.  A perspectiva 

de uma educação integrada visava romper com a dicotomia entre cultura geral e cultura 

técnica; entre o trabalho manual/braçal e o trabalho intelectual; entre os que executam, 

operacionalizam e os que planejam, pensam, dirigem o trabalho. Portanto, a educação 

integrada tem uma potência humanizadora, pode possibilitar ao educando uma leitura mais 

ampla e profunda da realidade na qual está inserido (FRIGOTTO, CIAVATTA e RAMOS, 

2012).  

Este estudo concentra seus esforços em analisar e verificar, especificamente, os 

problemas relacionados à avaliação no ensino médio técnico integrado em período integral. A 

partir de 2013 foi feita uma mudança do modelo curricular do ensino técnico integrado, o qual 

passou a ter a duração de três anos em tempo integral. Notava-se que havia uma concorrência 

entre o prazo do ensino médio regular (três anos) e o de ensino médio técnico integrado 

(quatro anos). Muitos estudantes cursavam o ensino médio em duas escolas (uma técnica e 

outra convencional) para terem o benefício da escolha ao final do terceiro ano. Também em 

função disso, verificava-se elevado nível de evasão no quarto ano (MUNIZ, 2015). Diante 

disso, criou-se um modelo capaz de, ao mesmo tempo, formar o estudante do ensino médio 

como técnico e, ainda, garantir que ele se formasse no mesmo prazo de uma escola 

convencional. Assim, o ensino técnico integrado em tempo integral poderia responder a esse 

problema por não ocupar quatro anos da vida dos estudantes, ávidos pela carreira acadêmica e 

profissional. Além de diminuir a evasão nos anos finais, outros argumentos que circundavam 

a discussão eram: a otimização do espaço e do corpo docente, bem como a possibilidade de 

ampliação na oferta de vagas sem ampliar os custos. Não há, todavia, um documento que 
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tenha orientado essa mudança. Os planos de curso sofreram alterações, ainda que o 

regulamento do ensino médio permanecesse inalterado.  

É importante salientar que o modelo de tempo integral não foi aceito nem implantado 

em todos os campi do IFG. Em Formosa, a comunidade acadêmica foi consultada e acatou a 

mudança. As transformações impuseram um ritmo acelerado às discussões, exigindo uma 

clareza e discernimento acerca dos processos que nem sempre foram possíveis. No campus 

Formosa, havia – por parte dos professores, servidores e equipes gestoras - inúmeras 

incertezas acerca da viabilidade na execução desse projeto, mas, ainda assim, ele foi 

implantado. O modelo de tempo integral implantado nas escolas técnicas bem pouco se parece 

com projetos de educação integral de escolas regulares, como o Programa Mais Educação, por 

exemplo, que amplia a jornada escolar por meio de atividades optativas relacionadas ao 

acompanhamento pedagógico, educação ambiental, esporte, lazer, direitos humanos, cultura, 

artes, cultura digital, promoção da saúde, comunicação, uso de mídias, investigação no campo 

das ciências da natureza e educação econômica
6
.  No caso do curso técnico integrado ao 

ensino médio de tempo integral, a ampliação da jornada escolar conta com uma grade 

curricular que possui cerca de vinte disciplinas por ano, representando uma quantidade 

expressiva de horas-aula.   

As incertezas verificadas no momento da implantação do período integral diziam 

respeito, sobretudo, à qualidade do ensino. As preocupações giravam em torno de como os 

estudantes lidariam com o tempo ampliado, como iriam realizar as tarefas extraclasse, em que 

momento se preparariam para as avaliações. Questionava-se como seriam ofertados os 

horários de atendimento dos professores que, no cumprimento de suas cargas horárias, 

faziam-no sempre no contra turno, conforme determina o regulamento vigente. Indagava-se se 

o tempo integral – da forma como colocada – não diminuiria a qualidade do ensino, em 

função do cansaço dos estudantes, da impossibilidade de tratar o conteúdo com mais calma e 

avaliar com maior prazo; enfim, eram inúmeras as indagações que se faziam a respeito do 

sucesso ou insucesso desse modelo. Com a implantação, esses e outros problemas surgiram de 

fato, como veremos nos capítulos adiante. 

A resolução nº 22 de 26 de dezembro de 2011 (BRASIL, 2011), que regulamenta e 

orienta as ações pedagógicas, prevê que - em cada disciplina - deve-se aplicar o mínimo de 

dois instrumentos avaliativos por bimestre. Os cursos têm, em média, vinte disciplinas, o que 

totaliza cerca de quarenta avaliações por bimestre, cento e sessenta avaliações por ano. A Lei 

                                                           
6
 Informação retirada do sítio eletrônico do Ministério da Educação. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/programa-mais-educacao/apresentacao?id=16689. Acesso em 03/11/2016. 
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de Diretrizes e Bases da Educação, no artigo 31, prevê um total de duzentos dias letivos 

(BRASIL, 1996), o que nos faz supor que restariam quarenta dias letivos livres de avaliações 

– considerando, idealmente, que se aplica apenas uma avaliação por dia. Se considerarmos, 

ainda, que a recuperação também pode representar um acréscimo de instrumentos avaliativos, 

esse número cresce ainda mais. Esse cenário trouxe diversos problemas relacionados à rotina 

e à quantidade de avaliações. 

  



19 
 

 2. O que dizem os autores? 

 

A escola é uma instituição capaz de reproduzir as relações dadas na sociedade 

capitalista, pois “todo sistema de ensino institucionalizado deve as características específicas 

de sua estrutura e de seu funcionamento ao fato de que lhe é preciso produzir e reproduzir [...] 

um arbitrário cultural [...] cuja reprodução contribui à reprodução das relações entre os grupos 

ou as classes (reprodução social)”. (BOURDIEU; PASSERON, 2014, p. 76 e 77).  

No momento em que a burguesia se constitui enquanto classe, organiza-se o sistema 

de ensino de modo que a função da escola muda, adequando-a às novas exigências sociais. A 

necessidade de formar a mão de obra voltada para a indústria, por exemplo, exige que se 

forme para a docilidade, visando à obediência a padrões hierárquicos, à adequação ao ritmo 

de trabalho, ao controle e disciplinamento fundamentais à ordem (VASCONCELLOS, 2014, 

p. 33). 

Entretanto, a escola capitalista 

(...) está marcada por uma contradição fundamental, isto é, a de que as classes 

dominantes se procuram servir dela para formar uma mão de obra dócil e submissa, 

sem grande preparação e, portanto, pouco exigente; esforçam-se ainda por selecionar 

um escalão médio, dotado de uma pequena qualificação – e todas as precauções 

serão tomadas afim de que não alimentem ambições exageradas e não se sintam 

tentados a entrar em concorrência com os descendentes do patronado; mas ao 

mesmo tempo os progressos técnicos, tanto nos meios de produção como na sua 

organização, exigem homens capazes de iniciativa e decisão, capazes de assumir 

responsabilidades (SNYDERS, 1981, p. 62) 

 

Esta contradição apontada por Snyders não expressa senão o movimento dialético da 

apropriação do conhecimento na sociedade capitalista. Se por um lado precisa-se investir na 

educação para instrumentalizar a mão de obra e alcançar o desenvolvimento das forças 

produtivas, por outro há o perigo iminente de o estudante compreender a realidade, apreender 

o movimento do real – suas contradições - e romper com a ordem. Para garantir que isso não 

ocorra é necessário que não haja uma apropriação efetiva e autônoma do conhecimento pela 

via da democratização da aprendizagem.  

Dessa forma, por outro viés, também é possível atribuir à educação um caráter de 

mobilização e conscientização que podem levar a superação do modelo do capital. O 

educador comprometido com a mudança se posiciona de forma crítica e reflexiva, pois 

segundo Freire, “a prática docente crítica, implicante do pensar certo, envolve o movimento 

dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar sobre o fazer” (FREIRE, 2011, p. 39). Assim, o 
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professor tem possibilidade de não apenas compreender a realidade, mas intervir nela, 

transformando-a de forma crítica e consciente.  

 Portanto, a escola contém em si capacidades antagônicas, ora de manutenção e 

reprodução da ordem, ora de crítica e transformação da realidade, dependendo de como se 

posicionam os sujeitos históricos dentro dela. Nesse sentido, Mészáros argumenta que “é 

necessário romper com a lógica do capital se quisermos contemplar a criação de uma 

alternativa educacional significativamente diferente” (MÉSZÁROS, 2008, p. 27). 

 

 2.1. Avaliação 
 

A avaliação é um dos principais problemas da educação escolar. Esse problema 

possui raízes profundas que não estão fundadas em uma escola específica, mas em todo o 

sistema de educacional e sua superação representa um grande desafio aos educadores. Ela – a 

avaliação - pode se apresentar como um problema de ordem técnica (qual instrumento usar 

para avaliar?; quantas questões se deve colocar na prova?; questões de múltipla escolha ou 

questões dissertativas?) ou estrutural (quantidade de alunos por turma, número de aulas, etc.) 

como veremos em muitos momentos ao longo da pesquisa, mas suas bases estão fincadas não 

nesses aspectos, mas em outros (VASCONCELLOS, 2014). Ao concentrar esforços para 

verificar como ocorre a avaliação da aprendizagem, há a possibilidade de desvelar os 

objetivos da escola expressos nas práticas de professores e estudantes. No caso da escola 

inserida no capitalismo, os efeitos de conservação da ordem podem ser identificados quando 

nos questionamos acerca desses objetivos. Conforme salienta Freitas, 

É possível que a categoria mais decisiva para assegurar a função social que a escola 

tem na sociedade capitalista seja a da avaliação. A avaliação e os objetivos da 

escola/matéria são categorias estreitamente interligadas. A avaliação é guardiã dos 

objetivos. Os objetivos em parte estão diluídos, ocultos, mas a avaliação é 

sistemática. (...) No cotidiano da escola os objetivos estão expressos nas práticas de 

avaliação. (...) os objetivos de que falamos não são apenas explícitos, mas incluem 

os objetivos “ocultos” da escola interiorizados a mando do sistema social que a 

cerca. (FREITAS, 2012, p. 59) 

 

 Segundo Vasconcellos, “o grande entrave da avaliação é o seu uso como 

instrumento de controle, de inculcação ideológica e de discriminação social” 

(VASCONCELLOS, 2014, p. 32).  Para compreender melhor o problema é necessário fazer 

um exercício de análise que vai dos determinantes macroestruturais aos processos de ordem 

microestrutural, pois ambos estão imbricados um no outro (VASCONCELLOS, 2014). Ao 
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longo do texto, surgirão os problemas levantados pela pesquisa, mas é preciso ter clareza que 

esses problemas possuem causas mais profundas do que a aparência deixa transparecer.  

Esse aspecto de inculcação ideológica, mencionado pelo autor, consiste em 

convencer o indivíduo de seu lugar na sociedade. Reconhecendo sua incompetência, o sujeito 

desenvolve um conceito negativo de si mesmo, interiorizando a culpa por seu fracasso. Isso 

colabora com o processo de dominação social (VASCONCELLOS, 2014). O ato de avaliar 

contém, assim, diversos elementos ideológicos que nos permitem acessar às nuances íntimas 

do processo educacional. O conceito de ideologia é capaz de traduzir situações de conflito 

entre professores e alunos, fazendo aparecer as relações de poder e autoritarismo. Por 

intermédio da ideologia se “legitimam as relações sociais de exploração e dominação, 

fazendo-as parecer justas” (CHAUÍ, 1994, p. 21). Tal conceito é entendido enquanto conjunto 

de ideias que ocultam e justificam interesses de classe, encobrindo e dissimulando ações que 

privilegiam de alguma forma um dos lados em disputa. Nesse sentido a avaliação é uma 

prática altamente ideológica. Ela dá concretude à ideologia. 

O ato de avaliar possui consequências de ordem pedagógica que podem ser 

negativas, já que nem sempre cumpre sua função de subsidiar decisões em favor da 

aprendizagem do aluno; psicológica, uma vez que desenvolve nos indivíduos submetidos a 

essa polarização espíritos submissos e conformados - interessante à manutenção da ordem -, 

pois gera controle social a partir do auto-controle individual; e sociais, uma vez que contribui 

para a estruturação de uma lógica de seletividade social (LUCKESI, 2008). Além disso, 

existem aspectos subjetivos que envolvem a avaliação e que podem adensar as emoções 

negativas relacionadas a ela, pois segundo Perrenoud: “A avaliação é tradicionalmente 

associada, na escola, à criação de hierarquias de excelência. Os alunos são comparados e 

depois classificados em virtude de uma norma de excelência” (PERRENOUD, 1999, p. 11). 

Professores e estudantes, por vezes, encontram-se submetidos a uma lógica de 

rivalidade, pois, como bem lembra Luckesi, “os sistemas de exames, com suas consequências 

em termos de notas e suas manipulações, polarizam a todos (...) A atenção centralizada nas 

provas, exames e notas apresenta desdobramentos especialmente na relação professor-aluno” 

(LUCKESI, 2008, p. 21). Evidentemente, essa relação não prima pela igualdade, professores 

são hierarquicamente privilegiados nesse sentido. Freitas, em seu estudo, notou que 

“este conflito assenta-se sobre relações de poder e é sustentado, na sala de aula, 

pelo poder de avaliar que o professor detém, na escola em geral, pela organização 

global do trabalho escolar” (FREITAS, 2012, p. 204, grifo do autor).  
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Portanto, a avaliação não está desassociada dos demais processos que permeiam as 

relações dentro da escola. Muitas vezes, ela carrega em seu bojo a pretensão de ser justa, 

imparcial, coerente e democrática, “como se ela não estivesse a serviço de um modelo teórico 

de sociedade e de educação” (LUCKESI, 2008, p. 28). Assim,  

A escola, no atual modelo histórico, reproduz os valores da sociedade capitalista e a 

avaliação da aprendizagem é utilizada, pela elite dominante, de forma perversa, 

como instrumento de manutenção desse status quo. O mais grave disso é que, 

conscientemente ou não, a maioria de nós, educadores, reforça essa situação por 

desconhecer os mecanismos sutis empregados pelo sistema dominante na utilização 

da avaliação para manutenção, classificação e exclusão dos alunos, principalmente 

os oriundos da classe trabalhadora. (SILVA, 2015, pp 100 e 101, grifo do autor) 

 

Por isso, perceber a avaliação enquanto processo político, permeado por relações de 

poder, dotado de simbologias que denunciam as relações de classe, de exclusão, dominação, 

seleção, classificação, legitimação dentro da escola é ampliar o horizonte de análise da 

educação em favor de uma posição transformadora. 
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3. Os caminhos da pesquisa 

 

O presente trabalho se sustenta no materialismo histórico-dialético, corrente 

filosófica ancorada nas contribuições de Karl Marx e Friedrich Engels. Este é um método 

capaz de captar objetivamente a realidade concreta, considerando os processos históricos nos 

quais se inserem os fenômenos analisados, bem como admitindo como verdadeira a premissa 

de que a realidade possui um devir (movimento, transformação, mutabilidade) provocado pela 

luta dos contrários. Ademais “reconhece que a contradição é uma ‘forma universal do ser’” 

(TRIVIÑOS, 1987, p. 71). Além de admitir a interdependência e conexão entre os fenômenos, 

o método de análise dialético pressupõe, ainda, que a consciência “tem como propriedade 

refletir a realidade objetiva” (TRIVIÑOS, 1987, p. 62), ou seja, as ideias, opiniões são reflexo 

da materialidade como fruto de processos históricos, de construção, mudança e transformação 

da realidade e das relações que a sustentam. Como salienta Triviños, a tendência materialista 

dialética enfoca, sobretudo, “o estudo da ideologia e suas vinculações com variáveis 

complexas da vida social, como os modos e relações de produção e as classes sociais e suas 

formações históricas” (TRIVIÑOS, 1987, p. 162). 

Comumente os autores vinculados a vertente teórica do materialismo dialético 

analisam a escola relacionando-a com sua base material/concreta: o modo de produção 

capitalista, pois “a escola não é uma ilha na sociedade. Não está totalmente determinada por 

ela, mas não está totalmente livre dela” (FREITAS, 2012, p. 98 e 99).  Dessa forma, “o 

marxismo é um instrumento de análise. Seu sistema de categorias visa compreender e 

transformar a realidade” (FREITAS, 2012, p. 15). Ao vincular-se a esse método se está 

optando por considerar os fenômenos estudados em sua profundidade, considerando cada 

aspecto no conjunto de suas relações, pois nenhum fenômeno está isolado (LÉFÈBVRE, 

1995). É necessário dirigir-se à própria coisa – apreendendo suas contradições – para analisar 

o conflito interno gerado por elas; e, assumindo-se que tudo está interligado, captar as 

transições e buscar se aprofundar no conhecimento acerca dos fenômenos e de sua essência, 

buscando a riqueza de conteúdo (LÉFÈBVRE, 1995).   

 Este estudo se vale de procedimentos comuns à pesquisa-ação institucional que, 

segundo Barbier, “é um tipo particular de pesquisa-ação cujo objeto refere-se ao campo 

institucional no qual gravita o grupo em questão. Trata-se de desconstruir, através de um 

método analítico, a rede de significações das quais a instituição é portadora, enquanto célula 

simbólica” (BARBIER, 1985, apud HAGUETTE, 2000, p. 142). Bem como tem como objeto 
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“o conhecimento preciso e esclarecido da práxis institucional do grupo (e pelo grupo) a fim de 

dar-lhe a possibilidade de saber mais e de poder agir melhor sobre a realidade” 

(BARBIER,1985, apud HAGUETTE, 2000, p. 143). 

Esta pesquisa foi aprovada e autorizada por meio do parecer do Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, nº 1.442.131 datado de 08 de março de 2016
7
. A 

partir desta data iniciou-se a coleta de dados. Foram criados instrumentos de aferição 

(questionários virtuais), de caráter sigiloso, aplicados a estudantes de quatro turmas (dois 

segundos anos e dois terceiros) do Ensino Médio e aos docentes. Após a pesquisadora ter 

buscado apoio junto à direção e coordenação da escola e de ter elucidado todo o processo de 

coleta, iniciou-se a visita a campo. Utilizou-se o seguinte critério de inclusão dos 

participantes: professores que atuaram no ensino médio no ano de 2015 e 2016; as turmas 

escolhidas foram os segundos e terceiros anos dos cursos de Saneamento e Biotecnologia, os 

primeiros anos foram excluídos da pesquisa por não terem tido - até a data da realização da 

coleta de dados - experiências significativas relacionadas à avaliação praticada na escola.  

 

3.1. Questionário discente 
 

A coleta de dados, realizada junto aos grupos pesquisados, foi feita de maneira 

distinta. Individualmente, cada docente foi convidado a participar da pesquisa e, após aceitar 

o convite, o professor assinou o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)
8
. Com 

os termos assinados, a pesquisadora enviou aos docentes interessados em participar um 

correio eletrônico contendo o endereço da pesquisa. Essa dinâmica, além de garantir a 

anuência do pesquisado, possibilitou que as dúvidas fossem sanadas pessoalmente ofertando 

detalhes sobre a pesquisa. Dos 45 professores convidados, 32 aceitaram participar, garantindo 

uma amostragem de 71%.  

A dinâmica de aplicação dos questionários aos estudantes foi a seguinte: a 

pesquisadora conversou com cada turma, explicou os objetivos da pesquisa, entregou os 

TCLE’s
9
 para os estudantes menores e combinou uma data para a aplicação dos questionários. 

Na data marcada, aqueles que optaram por participar entregaram os termos assinados pelos 

responsáveis, assinaram o Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE)
10

, foram 

encaminhados a um dos laboratórios de informática cedidos pela escola (previamente 

                                                           
7
 Este documento encontra-se no anexo 1. 

8
 O modelo deste documento encontra-se no anexo 2. 

9
 Anexo 3. 

10
 Anexo 4. 
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preparados pela pesquisadora) e lá responderam a pesquisa.  Algumas orientações foram 

dadas aos estudantes antes de responderem ao questionário, tais como: não influenciar a 

resposta do colega, não citar nomes nas respostas, tirar as dúvidas antes de responder, não 

responder a pergunta caso se sentisse constrangido. De um total de 107 estudantes, 66 

aceitaram participar da pesquisa, representando uma amostragem de 61,6%. As primeiras três 

turmas pesquisadas apresentaram uma média de participantes semelhante, enquanto a última 

turma (3º Biotecnologia) apresentou número inferior de participantes, conforme demonstra o 

gráfico 1: 

Figura 1 – Questionário discente – Percentual de participação das turmas na pesquisa, 2016. 

 

 

Interessada em conhecer o motivo pelo qual um número menor de estudantes se 

interessou em participar da pesquisa naquela turma, a pesquisadora buscou saber junto aos 

estudantes o que ocorreu e os mesmos relataram que havia muita atividade para fazer e por 

isso decidiram não participar. De fato a data em que a coleta foi feita nessa turma, 

especificamente, coincidiu com o período de avaliações, o que possivelmente dificultou que 

os estudantes participassem da pesquisa. Um dado a ser acrescentado é o de que muitos 

estudantes só aceitaram participar da pesquisa após a pesquisadora garantir que o questionário 

era anônimo e que em nenhum momento o participante seria identificado. Isso denotou um 

sintoma de como o objeto da investigação é delicado e envolve relações de poder. 
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Os levantamentos realizados na pesquisa ancoram-se na posição de Triviños sobre os 

enfoques crítico-participativos com visão histórico-estrutural e sua forma de compreender e 

analisar a realidade. Constitui-se uma “dialética da realidade social que parte da necessidade 

de conhecer (através de percepções, reflexões e intuição) a realidade para transformá-la em 

processos contextuais e dinâmicos complexos” (TRIVIÑOS, 1987, p. 117). 

Assim, o questionário destinado aos estudantes foi criado para captar, sobretudo, a 

dinâmica da rotina das avaliações e demais práticas relacionadas a elas. Algumas questões 

eram idênticas às direcionadas aos professores, de modo que se pôde contrastá-las entre si, 

cabendo em alguns casos o reforço na análise da realidade feita pelos professores e, em 

outros, a discordância e a contradição entre as percepções dos grupos pesquisados. Aos 

estudantes coube, ainda, responder questões destinadas à captação de relações de poder e 

processos democráticos referentes à avaliação
11

. Em ambos os casos, os questionários 

possibilitaram o acesso a um panorama rico acerca de como se desenvolve a dinâmica 

avaliativa no modelo integral, bem como outras nuances que interferem direta ou 

indiretamente nela.  

 

 3.2. O perfil do participante docente 

 

O questionário docente buscou, em suas perguntas iniciais, captar o perfil do 

participante com vistas a saber se a pesquisa conseguiu alcançar professores de diversas áreas 

e formações, uma vez que os resultados poderiam ser tendenciosos caso apenas um grupo 

fosse abordado. Além disso, pôde verificar aspectos relacionados à formação continuada dos 

professores. 

Foi possível angariar uma participação heterogênea no que diz respeito às áreas de 

conhecimento, conforme demonstra o gráfico 2: 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 As respostas do questionário aplicado aos estudantes encontram-se no anexo 6. 
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Figura 2 – Questionário docente – Áreas de formação dos professores pesquisados, 2016.  

 

 

Entre os docentes pesquisados, apenas 9,4% eram professores temporários ou 

substitutos, enquanto 90,6% compunham o quadro de servidores efetivos, esse dado foi 

considerado positivo uma vez que se pressupõe – por meio dele - um vínculo mais duradouro 

do servidor efetivo com a instituição, apesar das já mencionadas, mudanças constantes no 

quadro de pessoal. 

Quanto ao nível de formação docente, a maioria dos pesquisados possui formação 

especializada em sua área de formação. Entretanto, há uma lacuna no que diz respeito à 

formação de pedagógica de mais de 20% dos pesquisados. Como demonstram os gráficos 3 e 

4: 
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Figura 3 – Questionário docente – Nível de formação dos professores pesquisados, 2016. 

 

Figura 4 – Formação pedagógica do corpo docente, 2016. 
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Esses dados demonstram que, de modo geral, a ampla maioria dos professores do 

IFG-Formosa possui formação especializada em sua área de conhecimento, o que é bastante 

positivo. Todavia, no que concerne à formação pedagógica, 53,1% possuem licenciatura; 

9,4% são licenciados e possuem formação pedagógica complementar; 21,9% não têm 

licenciatura, mas possuem formação complementar na área pedagógica; e 15,6% não possuem 

nem licenciatura nem formação pedagógica complementar. Isso demonstra que a instituição 

ainda precisa avançar na formação pedagógica docente, o que pode ser realizado mediante 

formação continuada.  

A pesquisa se ateve à questão da formação docente por compreender que esse é um 

aspecto que se deve considerar na discussão que se pretende fazer sobre a avaliação, uma vez 

que o fato de existir um número razoável de docentes que possui pouco ou nenhum contato 

com o horizonte de preocupações e discussões pedagógicas pode interferir na maneira como 

pensa e desenvolve seu trabalho. A formação docente não se dê apenas na esfera acadêmica – 

mas também no próprio desenvolvimento de suas atividades laborais, no trabalho coletivo e 

na experiência em sala de aula – compreende-se que a instituição deve preocupar-se com ela.   

 Conforme a própria posição política assumida no Plano de Desenvolvimento 

Institucional do IFG – PDI
12

, a formação pedagógica traz “temas importantes para a formação 

de professores, a exemplo da discussão sobre a escolarização e a qualificação profissional de 

jovens e adultos, que é um campo de atuação do professor formado nos cursos de 

licenciaturas” (Brasil, 2013, p 31) ofertadas na instituição.  Portanto, a instituição postula a 

importância desse núcleo pedagógico na formação de professores da educação básica.  

Apesar da importância reconhecida pelo PDI, a seleção de professores não exige 

necessariamente uma formação pedagógica e, em função disso, os participantes foram 

questionados acerca da política de formação continuada ofertada pela instituição. A maioria 

dos professores (59,4%) não soube dizer se há ou não cursos de formação continuada 

acessível aos docentes ofertados pelo IFG. Apenas 15,6% disseram que esses cursos existem e 

são acessíveis, enquanto outros 21,9% disseram que os cursos existem, embora não sejam 

acessíveis. Conforme indica o gráfico 5: 

 

 

                                                           
12

 O PDI é elaborado a cada cinco anos e identifica a Instituição no que diz respeito à sua filosofia, à missão a 

que se propõe, às diretrizes pedagógicas que orientam suas ações, à sua estrutura organizacional e às atividades 

acadêmicas que desenvolve e/ou que pretende desenvolver. Informação disponível em: 

http://www2.mec.gov.br/sapiens/pdi.html. Acesso em 13/02/1017.  
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Figura 5 – Questionário docente – Conhecimento dos professores acerca da existência de 

cursos de formação continuada, 2016. 

 

 

De fato, em alguns momentos houve a possibilidade de os docentes - ingressantes na 

instituição - cursarem uma complementação pedagógica ofertada na capital do estado. Os 

professores dos campi do interior deslocavam-se até lá para acessar essa formação, a qual não 

era exigida como requisito para ocupar a vaga, ficando a critério do professor complementar 

ou não sua formação. Os dados captados pela pesquisa revelam que o curso não alcançou a 

todos e que a ampla maioria sequer conhece a política institucional de formação continuada. 

Conforme expresso na Resolução do Conselho Nacional de Educação (CNE) de nº 6, 

de 20 de setembro de 2012, a qual define as diretrizes curriculares nacionais para a Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio, em seu artigo 40, “os sistemas de ensino devem 

viabilizar a formação, podendo ser organizada em cooperação com o Ministério da Educação 

e instituições de Educação Superior” (BRASIL, 2012, p. 12). Especificamente quanto aos 

professores graduados, não licenciados, se diz que “é assegurado o direito de participar ou ter 
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reconhecidos seus saberes profissionais em processos destinados à formação pedagógica ou à 

certificação da experiência docente, podendo ser considerado equivalente às licenciaturas” 

(BRASIL, 2012, p. 12). Essa formação pode se dar, “excepcionalmente, na forma de pós-

graduação lato sensu, de caráter pedagógico, sendo o trabalho de conclusão de curso, 

preferencialmente, projeto de intervenção relativo à prática docente”, também pode ser 

“excepcionalmente, na forma de reconhecimento total ou parcial dos saberes profissionais de 

docentes, com mais de 10 (dez) anos de efetivo exercício como professores da Educação 

Profissional” ou “na forma de uma segunda licenciatura” (BRASIL, 2012, p. 12).  

O prazo para o cumprimento dessas diretrizes referentes à formação pedagógica dos 

docentes em efetivo exercício se encerrará no ano de 2020. Além da formação inicial, os 

sistemas e as instituições de ensino devem organizar e viabilizar ações destinadas à formação 

continuada de professores.  

No que tange a experiência profissional dos docentes pesquisados, os dados revelam 

que 40,6% dos professores que participaram da pesquisa trabalham no magistério há menos 

de cinco anos; outros 18,8% trabalham entre cinco a dez anos; enquanto 40,6% se dedicam ao 

magistério num período entre dez e vinte anos. Nenhum professor pesquisado leciona a mais 

de duas décadas.  

Tais dados revelam que o corpo docente do IFG – Formosa é relativamente novo na 

profissão. Isso pode representar um aspecto importante quanto à possibilidade de construção 

institucional, uma vez que possivelmente – sendo em sua maioria efetivos – o vínculo com a 

instituição será duradouro. Daí advém mais um argumento em favor da necessidade de se 

investir na formação desses indivíduos, pois é por meio de seu trabalho que a instituição 

consolidará sua função social.  

Além das questões destinadas ao perfil docente, o questionário buscou captar a 

percepção pedagógica dos professores sobre reprovação, recuperação e dependência 

(reprovação parcial); sobre o documento que regulamenta o ensino médio integrado; sobre 

problemas do modelo integral; e questões voltadas a captar suas concepções e práticas 

avaliativas
13

. 

                                                           
13

 As respostas obtidas por meio do questionário docente podem ser encontradas no anexo 5. 
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4. Mapeando os problemas e verificando práticas. 

 

Um dos objetivos específicos desta pesquisa é o de mapear os principais problemas 

enfrentados no que concerne à avaliação, por meio do levantamento das principais práticas 

relacionadas a ela, podendo servir como um ponto de partida para se pensar possíveis 

soluções. Este capítulo é dedicado a verificar as práticas - às quais se teve acesso por meio da 

pesquisa –, bem como tratar de alguns problemas que se apresentaram por meio delas. 

 

4.1. A implantação do modelo integral e o regulamento. 

 

De saída, é importante reconhecer que o IFG, percebendo os desafios apresentados 

pelo novo modelo integral, iniciou – por meio da pró-reitoria de ensino – um processo de 

investigação inédito denominado “Projeto Diagnóstico – Educação Técnica Integrada ao 

Ensino Médio em Período Integral no IFG”
14

, cujo objetivo é o de captar, junto aos campi do 

IFG, os problemas e desafios apresentados com vistas as subsidiar a reelaboração de sua 

política institucional. Esse levantamento conta com participantes de todos os campi e envolve 

docentes, discentes e técnicos administrativos. Até o presente momento, foram realizadas, 

junto às comunidades escolares, coletas de dados através de questionários. Esta intenção se 

aproxima do objetivo expresso pela presente pesquisa; no entanto, é mais ampla e busca 

compreender outros aspectos da implantação desse modelo, não se concentrando somente na 

avaliação.  

Essa iniciativa – Projeto Diagnóstico - faz crer que há, por parte da instituição e dos 

atores envolvidos nessa investigação, a intenção de compreender melhor o funcionamento do 

novo modelo - seus problemas - a fim de aprimorá-lo. No entanto, é importante salientar que 

este diagnóstico institucional se iniciou quando as primeiras turmas do modelo integral do 

IFG-Formosa estavam prestes a se formar, ou seja, essas turmas passaram por problemas que 

poderiam ter sido evitados caso essa discussão tivesse sido feita antes da implantação. Em 

lugar disso, a implantação se deu de maneira rápida e pouco reflexiva. Uma discussão mais 

aprofundada acerca do currículo, da carga horária das disciplinas, dos tempos e ritmos 

necessários à aprendizagem talvez pudesse alertar a comunidade escolar sobre os desafios do 

novo modelo.  

                                                           
14

 Informação retirada do sítio eletrônico do IFG. Disponível em 

http://ifg.edu.br/index.php/component/content/article/1-news/89463-ensino. Acesso em 28/06/2016 às 12:32h. 
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Diante do exposto, considera-se este o primeiro problema do modelo integral, o qual 

possui relação estreita com os demais problemas a serem tratados abaixo: a implantação do 

modelo de tempo integral ocorreu sem uma discussão mais densa capaz de refletir sobre os 

possíveis impactos e desdobramentos dessa mudança.  

Outro problema a ser tratado - reflexo deste citado acima - é a ausência de um 

regulamento próprio para o modelo implantado. Até o presente momento, o modelo de tempo 

integral não possui um regulamento que comporte suas especificidades.  Com a mudança da 

matriz curricular de quatro anos para três, esperava-se que fosse elaborado pela instituição um 

novo regulamento, o qual fosse capaz de orientar a nova realidade – diferente da anterior – 

essa realidade exigia adequações nas orientações que norteiam o trabalho pedagógico e as 

rotinas do ensino médio. Todavia, o regulamento
15

 sofreu parcas alterações, tais como: 

anteriormente o estudante poderia reprovar em até três disciplinas sem ficar retido na série e 

cursaria essas disciplinas, portanto, como dependências no ano seguinte. Atualmente esse 

número caiu para duas disciplinas. Antes o aluno tinha direito a uma recuperação final caso 

estivesse com uma nota média final entre cinco e seis. Hoje o estudante tem direito a 

recuperações bimestrais e não mais faz jus à recuperação final. Essa mudança no sistema de 

recuperação se deu também com a mudança no sistema digital de lançamento de notas 

utilizado pela instituição, o qual retirou o campo de preenchimento da recuperação final. A 

quantidade de avaliações permaneceu a mesma, o direito à recuperação, o sistema de horário 

de atendimento extraclasse do professor se manteve inalterado - mesmo tendo sido 

modificado por completo o tempo de sala de aula do aluno. Enfim, diversos aspectos do 

regulamento careciam de reformulação e esta não foi realizada. 

Tendo em vista esse problema, a pesquisa buscou junto aos docentes saber se estes 

consideravam - do ponto de vista da avaliação - o regulamento do ensino médio adequado 

para a nova realidade. De acordo com o gráfico 6, penas 21,9% dos pesquisados o 

consideraram adequado, enquanto 50% consideram-no inadequado. 28%, ainda, não 

souberam responder se é adequado ou não. Possivelmente porque ingressaram na instituição 

há pouco tempo ou porque desconheciam o documento que regulamenta sua prática.  

 

 

                                                           
15

 Resolução 22, de 26 dezembro de 2011. Disponível em 
http://ifg.edu.br/images/arquivos/2012/conselho%20superior%20resolucao%20n%2022.pdf. Acesso em 14 de 
maio de 2016.  

http://ifg.edu.br/images/arquivos/2012/conselho%20superior%20resolucao%20n%2022.pdf
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Figura 6 – Questionário docente – Percepção dos professores sobre adequação do 

regulamento do ensino médio, 2016. 

 

 

Entende-se que a organização do trabalho pedagógico não está inteiramente 

determinada pelo regulamento, outros fatores contribuem para defini-la. Todavia, é 

importante compreender este documento - capaz de delinear as ações do grupo – e verificar 

como é interpretado pelos que, por ele, são norteados. Alguns professores apontam para uma 

leitura positiva do regulamento considerando que  

o regulamento não constrange o professor ao uso de uma ou outra forma de 

avaliação, lhe dando liberdade para trabalhar e dividir o peso de suas avaliações da 

forma que achar melhor. Junto a isso exige que o docente utilize sempre mais de 

uma forma de avaliação, o que é pedagogicamente adequado. (Questionário 

docente, questão 16, participante 26, sic, grifo nosso). 

 

Enquanto outros parecem perceber algumas fragilidades afirmando que “O 

regulamento contempla apenas avaliações que necessitariam de tempo extra da sala de aula 

para os estudos, (...) não levou em consideração, quando o mesmo foi concebido, a criação 

dos cursos de tempo integral” (Questionário docente, questão 16, participante 01, sic, grifo 

nosso). 

Diversos professores apontam que o regulamento desconhece a realidade temporal 

do novo modelo, por não ter sido criado especificamente para ele. Alguns salientam que: “A 
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carga horária de algumas disciplinas não permite que o docente cumpra todas as etapas do 

regulamento” (Questionário docente, questão 16, participante 16, sic, grifo nosso), “O 

Regulamento prevê várias formas de avaliação e recuperação contínua. Devido ao pouco 

tempo com os alunos, muitas vezes não é possível” (Questionário docente, questão 16, 

participante 32, sic, grifo nosso), “A carga horária dos alunos é muito alta. A quantidade de 

provas é excessiva. Isso precisa ser revisto” (Questionário docente, questão 16, participante 

02, sic, grifo nosso). 

Essa sensação que muitos professores expressam de que estão condicionados por 

uma organização do trabalho pedagógico – expressa no regulamento - que não comporta a 

realidade temporal, cria um desdobramento preocupante o qual se verifica na seguinte fala de 

um professor: “O modo de se avaliar é subjetivo, o que nos leva a escolha de diferentes 

modelos de avaliação. E caberá a nós, docentes, escolher aquele que seja eficiente para 

determinada disciplina e não exija muita carga horária de estudo dos alunos” (Questionário 

docente, questão 16, participante 05, sic, grifo nosso). Ou seja, o professor é forçado a optar 

por uma estratégia que exija menos estudo, sente que se sua avaliação tomar muito tempo do 

estudante não será eficiente. O impacto disso pode-se verificar na discussão que se fará mais 

adiante sobre os instrumentos avaliativos preponderantes e nas formas que os estudantes 

encontram para administrar a grande quantidade de avaliações.  

 

4.2. Avaliação: primeiras aproximações  

 

O questionário destinado a captar a percepção dos estudantes sobre a avaliação e a 

dinâmica estabelecida em torno dela na escola trouxe a tona uma série de aspectos que 

denotam os desvios sofridos pela avaliação, possibilitando-nos uma primeira aproximação ao 

cenário estudado. Abaixo estão relacionadas algumas falas retiradas dos questionários dos 

estudantes e com elas iniciaremos nosso contato com a avaliação praticada no IFG-Formosa. 

De acordo com Hoffmann, “avaliação é ‘movimento’, é ação e reflexão” 

(HOFFMANN, 1996, p. 61, grifo do autor). Pressupõe um devir constante, é um processo 

contínuo. A autora explica o equívoco comum de se associar a avaliação ao teste e à medida, 

os quais reduzem e simplificam o significado da avaliação. Argumenta que o teste não pode 

ser considerado uma verdade absoluta e terminada, pois ele deve ser “um procedimento 

investigativo, como ponto de partida para o ‘ir além’ no acompanhamento do processo de 

construção do conhecimento” (HOFFMANN, 1996, p 56, grifo do autor). A medida (nota), 
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por sua vez, tem uma relação estreita com os mecanismos de eliminação da escola, uma vez 

que fundamentam as decisões sobre a aprovação e a reprovação. Esta concepção de avaliação 

setenciva está atrelada a uma visão positivista do conhecimento, a qual contribui para a má 

compreensão da avaliação, interpretando-a apenas como julgamento de resultados.  

Quando questionados sobre o sentido da avaliação, muitos estudantes demonstraram, 

em suas respostas, que essa visão acerca dos objetivos da avaliação ainda persiste. Para eles, a 

avaliação serve para “(...) testar os conhecimentos” (Questionário discente, questão 13, 

participante 04), “testa os alunos” (Questionário discente, questão 13, participante 21, sic, 

grifo nosso), “para saber se o aluno absorveu a matéria dada”, “Definir o nível de 

aprendizado do aluno” (Questionário discente, questão 13, participante 25, grifo nosso), 

“testar seu nível de conhecimento” (Questionário discente, questão 13, participante 39, grifo 

nosso), “avaliar a capacidade do aluno decorar a matéria” (Questionário discente, questão 

13, participante 18, grifo nosso), “medir o aprendizado do aluno e suas capacidades” 

(Questionário discente, questão 13, participante 41, grifo nosso), “Apenas para obter nota,” 

(Questionário discente, questão 13, participante 47, grifo nosso), “para comprovar que o 

aluno aprendeu o conteúdo dado” (Questionário discente, questão 13, participante 63, grifo 

nosso). 

 Com base nas respostas acima citadas, podemos perceber como o fenômeno da 

avaliação opera no imaginário desses estudantes, os quais se sentem testados não somente em 

relação ao conhecimento, mas em suas capacidades.  Relacionando as palavras em destaque 

podemos pressupor o quanto pode ser onerosa, por exemplo, a possibilidade de não alcançar 

esse “nível” sob pena de ter julgadas suas “capacidades”, de ser necessário “comprovar” que 

“absorveu” – ou que “decorou” – para “obter a nota” como se dela dependesse a sua 

sobrevivência dentro da escola e como se ela o definisse enquanto sujeito. Dependendo de 

como esse processo ocorre ao longo dos anos escolares, pode interferir na autoestima do 

indivíduo e na imagem que faz de si mesmo. Concordando com Luckesi, percebemos que “a 

transformação da função da avaliação de diagnóstico em classificatória foi péssima” 

(LUCKESI, 2008, p. 35). Julga-se e classifica-se o sujeito humano, histórico, estigmatizando-

o. Esse estigma permanece definitivamente por meio das anotações, registros, arquivos e 

históricos escolares. Além disso, “o que se percebe são as diversas formas de violência 

simbólica, traduzidas em palavras que diminuem a autoestima dos alunos e tornam a aula, que 

deveria ser um momento de prazer, num momento de frustração” (SILVA, 2015, p. 105). 

Em outros momentos, os dados obtidos junto aos estudantes, oferecem análises mais 

aprofundadas sobre a avaliação, denunciando que percebem as contradições presentes na 
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escola. Ainda que com resquícios daquela imagem reforçada sobre a avaliação como 

teste/medida, demonstram que são capazes de debruçar-se sobre a realidade de forma crítica. 

Segundo eles, a avaliação serve para “Medir nossa capacidade de memória... Não serve para 

avaliar nosso aprendizado.” (Questionário discente, questão 13, participante 03, grifo nosso), 

“Para ganhar nota que seria uma representação do que é aprendido. O que maioria das 

vezes falha, porque não aprendemos, mas sim decoramos o que precisamos saber na hora da 

prova, e depois sempre se esquece do conteúdo” (Questionário discente, questão 13, 

participante 55, grifo nosso), “De certa forma, sim, ela testa o conhecimento do aluno. 

Porém, por muitas das vezes esse conhecimento é confundido com a habilidade do aluno de 

saber decorar determinada tarefa, pois, muitas vezes muito conteúdo é cobrado” 

(Questionário discente, questão 13, participante 62, grifo nosso), “Para provar, que os alunos 

estudaram no dia anterior. Para mim, a avaliação só nos instiga a decorar os conteúdos, 

não nos faz pensar e analisar, pois são avaliações com perguntas e respostas prontas. No 

caso dos seminários só nos faz expor fatos e informações” (Questionário discente, questão 

13, participante 52, grifo nosso). Tais respostas evidenciam que muitos alunos têm clareza 

que a avaliação nem sempre se compromete com sua aprendizagem efetiva, percebem a 

diferença entre aprender e decorar e se incomodam com isso. De acordo com Luckesi,  

 

A atual prática da avaliação escolar estipulou como função do ato de avaliar a 

classificação e não o diagnóstico, como deveria ser constitutivamente. Ou seja, o 

julgamento de valor, que teria função de possibilitar uma nova tomada de decisão 

sobre o objeto avaliado, passa a ter a função estática de classificar um objeto ou um 

ser humano histórico num padrão definitivamente determinado (...) poderá ser 

classificado como inferior, médio ou superior. (LUCKESI, 2008, p. 34, grifo do 

autor). 

 

 Esse aspecto classificatório do qual trata o autor, se expressa bem por meio da 

resposta de um estudante que disse que a avaliação 

 

só serve para ‘dificultar' a vida do estudante, pois as avaliações são só um meio de 

mostrar o quanto você tem que ser melhor que outra pessoa e um meio de mostrar 

que a sua inteligência se resume somente as avaliações, sendo que você pode 

simplesmente não prestar atenção na aula e colar na hora da prova e acabar 

tirando uma nota maior que a pessoa que se esforçou e se dedicou à essa matéria 

(Questionário discente, questão 13, participante 10, grifo nosso).  

 

É interessante notar como o aluno deixa transparecer a questão da competição 

estimulada por uma lógica de avaliação que classifica e seleciona os estudantes, reforçada por 

outra resposta que diz que “A avaliação serve muitas das vezes, compara um aluno com 

outro e não para avaliar o aprendizado do aluno em relação ao conteúdo aplicado” 
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(Questionário discente, questão 13, participante 34, grifo nosso). O primeiro aluno sente que 

sua “inteligência” está circunscrita ao momento da avaliação – que aqui aparece como 

sinônimo de teste – e que ela, por não ter condições de captar sua “inteligência” real, pode ser 

facilmente burlada por meio da “cola”. Também denuncia o sentimento de injustiça dos que 

estudam e se esforçam frente à ineficiência do sistema avaliativo, o qual é incapaz de 

valorizar a aprendizagem, atribuindo a mesma nota – ou maior – aos que não estudam.  

Segundo um estudante, a avaliação deveria “servir de parâmetro de equalização dos 

alunos, mas desconsidera as diferenças as quais eles estão imersos. Poucas vezes realmente 

analisa o que ele realmente sabe ou deixa de saber” (Questionário discente, questão 13, 

participante 64, grifo nosso). Aqui verificamos como a avaliação, que pretende “justa”, é 

percebida pelo estudante. Ele nota que, em tese, ela estabelece uma espécie de padrão que 

visa uniformizar, igualar os estudantes. No entanto, não é capaz de captar a desigualdade que 

os distingue. Mesmo que ele não tenha especificado em sua resposta a quais “diferenças” se 

refere, sabemos que estas podem ser de ordem socioeconômica e cultural, podendo 

representar abismos entre as realidades, interferindo diretamente nos resultados acadêmicos 

dos estudantes.  

Outro estudante questiona o sistema de avaliação em outra frente, ele afirma que  

 

Dependendo da avaliação serve para aplicar o conhecimento do aluno, porém, em 

alguns casos não tem serventia, pois muitas vezes um aluno pode ter conhecimento 

da matéria, porém esquecer algo que estudou. Então o aluno teria sua nota julgada 

por ter dado o temido ‘branco’” (Questionário discente, questão 13, participante 46, 

sic, grifo nosso).  

 

Essa colocação está de acordo com as críticas que vem sendo feitas por teóricos 

dedicados ao estudo da avaliação, os quais problematizam o fato de que alguns instrumentos 

utilizados para captar o aprendizado podem não ser eficientes. O estudante nos faz refletir 

sobre os limites da avaliação, reforçando a necessidade de a concebermos de modo 

contínuo/formativo, uma vez que o aprendizado não é estático e não obedece a formalismos 

arbitrários de que se dispõe numa prova, por exemplo, pois como salienta Luckesi, “a 

definição do relevante ou do irrelevante fica na dependência do arbítrio pessoal do professor” 

(LUCKESI, 2008, p. 37). Segundo Hoffmann, os resultados dos testes não podem ser 

considerados irrefutáveis ou infalíveis, pois como instrumentos de trabalho podem conter 

falhas e incoerências (HOFFMANN, 1996). Antunes, por sua vez, compara a avaliação a uma 

fotografia, a qual “capta o desempenho do aluno em um momento específico, é pois 

instantânea”, enquanto a aprendizagem se assemelha a um filme, pois é “construtiva, possui 

uma dinâmica e significados que estão em permanente ebulição e transformação (ANTUNES, 
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2013, p. 31, grifo do autor). Assim, alerta para o fato de que as avaliações baseadas na 

captação estática são pouco confiáveis e necessitam ser substituídas por outras.  

Além disso, “o teste é um instrumento de investigação sobre a ação de ambos os 

sujeitos envolvidos no processo educativo: aluno e professor” (HOFFMANN, 1996, p. 59), 

cujo objetivo é formular hipóteses sobre a produção do conhecimento. Assim, ao atribuir uma 

nota ao estudante – fazendo-o arcar sozinho com ela – é uma forma de distorcer o sentido da 

avaliação. Esse aspecto também foi levantado por alguns estudantes, os quais afirmaram que a 

avaliação serve “Para avaliar não só o aluno em relação a absorção do conteúdo, mas 

também o trabalho do professor em ser claro e dinâmico quanto ao conteúdo que ele aplica.” 

(Questionário discente, questão 13, participante 56, sic, grifo nosso), Pode-se notar que há um 

sentimento de unilateralidade que permeia essa fala, o qual é reforçado por outro estudante 

que entende que a avaliação serve para 

 

(...) ver se os alunos conseguiram absorver bem os conteúdos, e tais resultados, na 

minha opinião, deveriam servir justamente para observar o que há de errado na 

forma de ensino, com o professor e com a turma e melhorar o que há de errado, 

porém não é isso que acontece!!! (Questionário discente, questão 13, participante 30, 

sic, grifo nosso). 

 

Os estudantes afirmam que de alguma forma a avaliação tem potencial para ser um 

meio pelo qual estudantes e professores podem se desenvolver: um buscando melhorar sua 

aprendizagem; e o outro percebendo em que momento falhou, podendo corrigir sua 

abordagem didático-pedagógica. O estudante, entretanto, expressa que isso não acontece, ou 

seja, apenas o estudante arca com o resultado da avaliação.  

 

4.3. O instrumento "prova”. 
 

Um dos objetivos desta pesquisa é o de verificar as práticas relacionadas à avaliação 

no modelo integral. Ainda que as práticas não estejam circunscritas apenas aos instrumentos 

utilizados para avaliar, estes podem apresentar-se como um importante aspecto para 

compreender como a avaliação é vivenciada e valorada dentro da instituição. Assim, para 

iniciar a investigação acerca das práticas, buscou-se captar quais são os instrumentos 

avaliativos utilizados com maior frequência, seu peso em termos de nota e sua diversidade, 

bem como relacionar os dados obtidos com o regulamento que direciona tais práticas e com a 

seleção de ingresso da instituição. 
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4.3.1. A seleção  
 

Antes de nos dedicarmos aos dados coletados pela pesquisa que tratam sobre os 

instrumentos avaliativos, é oportuno esclarecer que o instrumento prova se destaca nessa 

instituição desde o primeiro contato do estudante, por meio da seleção. Uma prova contendo 

cinquenta questões de múltipla escolha separa os que vão ter acesso à instituição dos que 

serão excluídos dela. Segundo a crítica feita por Bourdieu e Passeron (2014), a avaliação se 

constitui como um meio de seleção e exclusão social, uma vez que legitima a reprodução das 

hierarquias sociais, dissimulando a seleção social, utilizando como argumento a seleção 

técnica.  Dessa forma, o sistema escolar “é um dos fatores mais eficazes de conservação 

social, pois fornece a aparência de legitimidade às desigualdades sociais, e sanciona a herança 

cultural e o dom social tratado como dom natural” (BOURDIEU, 1999, p. 41). 

O IFG é uma escola seletiva e, no caso do campus Formosa, é possível verificar que 

a seleção torna-se mais rigorosa a cada ano. A título de exemplificação, um dos cursos 

pesquisados – Biotecnologia - sofreu um aumento progressivo na concorrência, como 

demonstra a tabela a seguir: 

 

Tabela 1: Concorrência do curso de Biotecnologia - IFG-Formosa de 2012 a 2015.
16

 

Curso: Técnico Integrado em Biotecnologia 

Antiga matriz de tempo parcial com 

duração de 4 anos: 

Nova matriz de tempo integral com 

duração de 3 anos: 

Total de vagas: 30 Total de vagas: 30 

 

 

Última seleção - 2012 

Candidatos: 123 / 4.1 por vaga 

Primeira seleção – 2013: 

206 candidatos / 6.87 por vaga 

Segunda seleção – 2014: 

233 candidatos / 7.77 por vaga 

Terceira seleção – 2015: 

307 candidatos / 8.8 por vaga 

 

Apenas no ano de 2015, a seleção retirou de 277 estudantes a possibilidade de 

ingresso, só no curso de Biotecnologia. Assim, validando o acesso de alguns em detrimento 

da negação de outros, a escola presta um importante serviço às classes dominantes que 

garantem seu lugar de privilégios sociais embasados na demonstração técnica de suas 

habilidades. Diante disso, pode-se reconhecer que a prova ocupa, de saída, um importante 

espaço dentro da instituição. 

                                                           
16

 Tabela construída a partir de dados coletados no sítio eletrônico do IFG. Disponível em: 

http://www.ifg.edu.br/selecao/index.php/tenico-integrado. Acessado em 12 de maio de 2016 às 13:10h. 
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Mas podemos nos perguntar: no que a seleção interfere na concepção de avaliação 

dentro da instituição? Qual o problema em se escolher uma prova como meio de selecionar os 

ingressantes? Sabe-se que a proposta da instituição é diferente das demais escolas, ela não se 

propõe a matricular todo aquele que compõe a demanda. Por isso se faz necessária uma 

seleção, já que não se pode ampliar as vaga indefinidamente. Entretanto, existem formas 

variadas de seleção. Um exemplo de como a escola pode selecionar dentre o público os 

estudantes que comporão as vagas é o próprio colégio de aplicação da UFG (CEPAE), no qual 

são realizados sorteios para preencher as vagas. O sorteio é uma forma de garantir que todos 

aqueles que estão disputando as vagas partam de um mesmo ponto e tenham a mesma 

oportunidade de acesso indiferente das classes e dos saberes técnicos. Já a seleção por meio 

de prova, seleciona os “mais aptos” academicamente, desconsiderando que os concorrentes 

partem de situações distintas de aprendizagem, bem como realidades econômico-sociais 

diversas. Esta realidade é mitigada – é preciso reconhecer – pelo sistema de cotas que busca 

equilibrar um pouco a concorrência. Entretanto, podemos nos questionar: não existindo o 

sistema de cotas, quantos estudantes negros, indígenas, de baixa renda, oriundos da escola 

pública, com necessidades especiais, conseguiriam competir e transpor a prova de seleção 

orientada para valorar como medida necessária ao ingresso o saber de grupos socialmente 

privilegiados.   

O fato é que existem formas diversas de preencher as vagas e os IF’s escolheram a 

prova. Não poderíamos – em uma pesquisa destinada à avaliação – passar incólumes por esse 

fato. A seleção é o primeiro contato do estudante com a instituição, é por meio dela que ele é 

“aprovado” e é a partir dela que se constrói uma valoração dos que foram aceitos.  

 

4.3.2. Os instrumentos 
 

Naquilo que concerne aos instrumentos avaliativos comumente utilizados pelos 

professores e sua valoração em termos de nota, ocorreu uma divergência nas respostas de 

professores e estudantes. 12,5% dos professores disseram que utilizam prova com maior 

frequência, enquanto 81,3% afirmam diversificar os instrumentos avaliativos. Isso demonstra, 

aparentemente, uma preocupação da maioria dos professores pesquisados quanto à qualidade 

da avaliação, uma vez que quando restrita a um único instrumento de aferição, a avaliação 

pode não apresentar resultados confiáveis, dificultando a captação do conhecimento.  

Entretanto, no que concerne à valoração dos instrumentos, 43,8% dos professores assumiram 

que as provas – dentre os instrumentos utilizados – têm maior peso em termos de nota. 
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Enquanto outros 40,6% disseram que há um equilíbrio exato entre os instrumentos. Como 

demonstram os gráficos 7 e 8: 

Figura 7 – Questionário docente – Qual instrumento avaliativo é mais utilizado segundo os 

professores, 2016. 

 
Figura 8 – Questionário docente – Peso das avaliações em termos de nota segundo os 

professores, 2016. 
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De outro modo, os dados levantados junto aos estudantes trouxeram respostas que 

expressam uma leitura diferente da realidade. 47% dos estudantes disseram que o instrumento 

utilizado com maior frequência é a prova e 83,3% alegaram que as provas têm maior peso em 

termos de nota, demarcando o lugar de importância do instrumento “prova” nesse contexto. 

Segundo os gráficos 9 e 10: 

 

Figura 9 – Questionário discente – Qual instrumento avaliativo é mais utilizado segundo os 

estudantes, 2016. 
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Figura 10 – Questionário discente – Peso das avaliações em termos de nota segundo os 

estudantes, 2016. 

 

 

Nota-se que há uma contradição entre as respostas coletadas. Esta contradição 

justamente revela o aspecto essencialmente tradicional das práticas avaliativas em uso na 

instituição. Isso pode ser explicado pela correlação entre as variáveis “diversificação” e 

“peso”. Nos gráficos, observa-se a inversão do dado estatístico dessas variáveis de acordo 

com o grupo (profesor-aluno). A práxis pedagógica da instituição cria um conjunto de 

procedimentos avaliativos em que – efetivamente – o poder se exerce, de forma decisiva, por 

meio do instrumento prova. É isso que a contradição revela. A percepção dos estudantes é 

compreendida quando se observa que ao considerar a prática avaliativa dos docentes que 

atribuem maior peso à prova, associada à prática dos professores que afirmam “equilibrar” o 

peso dos instrumentos. Os estudantes percebem que o peso individual da prova no conjunto 

de todos os instrumentos deverá ser sempre maior, uma vez que haverá o instrumento prova 

mesmo onde há equilíbrio.  

A resolução nº 22, de 26 de dezembro de 2011 que regulamenta os cursos da 

educação profissional técnica integrada ao ensino médio do IFG não determina a 

diversificação dos instrumentos. Em seu artigo 31, a resolução diz que deverão ser aplicados, 
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no mínimo, dois instrumentos de avaliação, impedindo que se concentre a nota em apenas um 

instrumento, o que é positivo. Entretanto, ao exemplificar os instrumentos, o texto os 

distingue da seguinte forma: “I – Trabalhos individuais ou coletivos (trabalhos de pesquisa, 

projetos, relatórios, seminários e outros) e II – Provas escritas”. Nota-se que as provas não 

estão conjugadas com os demais instrumentos, no texto elas tem um local de destaque. Como 

o texto estipula o mínimo de dois instrumentos e coloca “as provas” no plural, subentende-se 

que os dois podem ser provas. Não excluindo, evidentemente, a possibilidade de o professor 

diversificar a avaliação já que pode aplicar mais de dois instrumentos, mas, sabemos que o 

tempo imposto pela quantidade de disciplinas pode dificultar a sua diversificação.  

Tornam-se oportunos os dados contendo respostas dos professores pesquisados, os 

quais afirmam que  

a forma proposta – no regulamento - é adequada, onde exige-se pelo menos 02 

tipos de avaliações a critério do docente. talvez ainda não funcional em detrimento 

de alguns docentes ainda utilizarem as avaliações tradicionais (pergunta e 

respostas).(Questionário docente, questão 16, participante 13, sic, grifo nosso)  

 

A instituição deve repensar essa forma de avaliação no modelo tradicional, ou 

seja, o aluno deve ser avaliado todos os dias e não somente a partir da realização de 

uma prova ou trabalho. No entanto, isso é uma grande mudança de paradigma, 

não só das instituições que exigem legalmente a avaliação, como também pelos 

docentes e discentes. O discente ainda carrega o formato padrão imposto desde sua 

formação inicial. (Questionário docente, questão 16, participante 29, grifo nosso) 

  
(...) o tipo de avaliação utilizada na maioria das vezes ainda é tradicional. Os 

alunos já vem com esta cultura de avaliação tradicional, por isso, demora a entender 

outros processos avaliativos proposto pelo professor” (Questionário docente, 

questão 18, participante 13, sic, grifo nosso).  

 

Esses professores, em suas colocações, expressam que a presença de uma prática 

tradicional de avaliação é notória, salientando que a transformação dessa realidade depende de 

aspectos multifatoriais que vão desde a mudança institucional até a herança trazida tanto por 

docentes quanto por discentes que possibilitam a perpetuação desse modelo. Demonstram, 

ainda, ter clareza de que a avaliação processual é uma necessidade.  

Como citado acima, os dados apontam para uma preponderância do instrumento 

prova, seja pela valoração em termos de nota apontada pelos professores, seja pela quantidade 

e extrema valoração apontada pelos estudantes. Seja pela seleção de ingresso ou pelo 

regulamento que o beneficia. Mas qual o problema da prova enquanto instrumento avaliativo? 

O que o lugar de destaque da prova diz sobre a realidade? Em primeiro lugar, a prova é um 

instrumento estático de aferição da aprendizagem, relaciona-se com as formas mais 

tradicionais de se avaliar, opondo-se à avaliação progressista (CARVALHO, 2006, p. 18), 

cuja ênfase está no processo de ensino-aprendizagem contínuo, objetivando um diagnóstico 
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em favor do desenvolvimento do estudante (LUCKESI, 2008). O problema das provas está no 

fato de que elas representam uma ruptura com o processo de ensino-aprendizagem, uma vez 

que possui uma ritualística própria (dias, horários, semanas destinadas a elas), enfatizando em 

demasia a nota e contribuindo para adensar a classificação dos estudantes, não repercutindo 

no trabalho cotidiano em sala de aula (VASCONCELLOS, 2014, p. 72 e 73). 

Os dados revelam a forma como alguns estudantes percebem o instrumento prova e 

expressam isso dizendo que “(...) a avaliação, principalmente a prova escrita, é um elemento 

de estresse e de medo para o aluno, já que traz uma ideia de aprovação daquilo que se sabe 

ou não sobre um determinado assunto” (Questionário discente, questão 14, participante 66, 

sic, grifo nosso), “(...) algumas pessoas não conseguem transmitir o conhecimento 

adquirido através de uma prova, por exemplo.” (Questionário discente, questão 14, 

participante 59, sic, grifo nosso), “Muitos alunos tem maiores dificuldades em algumas 

disciplinas e avaliar todos de uma forma igual (como provas), faz com que o aluno se sinta 

inferior aos outros.” (Questionário discente, questão 14, participante 56, sic, grifo nosso). De 

acordo com Vasconcellos, “a avaliação tradicional vai influenciar também a organização da 

coletividade de sala de aula no sentido dos relacionamentos entre os alunos, marcados por 

preconceitos alimentados pelos resultados obtidos nas provas” (VASCONCELLOS, 1998, p. 

49). Tais relatos explicitam as limitações da prova, trazendo ainda aspectos como o medo, a 

pressão que provoca no estudante, a incapacidade para captar de maneira uniforme o 

conhecimento.  

Convidados a sugerir mudanças em relação à avaliação, diversos estudantes 

interfeririam justamente na prova, apontando que “Diminuiria o número de provas e 

aumentaria a variabilidade de avaliações” (Questionário discente, questão 15, participante 

05, sic, grifo nosso), “Mais avaliações não convencionais, como provas orais”, “menos 

prova e mais seminário” (Questionário discente, questão 15, participante 19, sic, grifo nosso), 

“(...) Faria mais provas orais e não escritas. Provas orais os alunos estudam de verdade e 

podem falar tudo o que realmente sabem e não seguir um padrãozinho que certas pessoas 

acham certo” (Questionário discente, questão 15, participante 14, sic, grifo nosso), “prefiro 

debates” (Questionário discente, questão 15, participante 15, sic, grifo nosso), “Eu iria retirar 

a modalidade prova e adaptaria uma forma subjetiva de avaliar os alunos, tentando visar os 

pontos fortes de cada um deles (...)” (Questionário discente, questão 15, participante 55, sic, 
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grifo nosso)
17

. Aqui nos deparamos com aspectos bastante interessantes, primeiro a distinção 

feita entre prova oral e prova escrita, entendendo a primeira como uma forma mais dinâmica 

capaz de possibilitar ao estudante explicar o que realmente sabe. Demonstra ainda que há, por 

parte dos estudantes, a disposição para o debate, para o diálogo, para a participação ativa na 

construção de seu próprio conhecimento. Por fim, a última colocação remete à possibilidade 

de a avaliação se adequar às necessidades do estudante. Expressa também a necessidade de se 

enfatizar aquilo que o aluno sabe (ponto forte de cada um) e não somente o erro. Nota-se que 

ao opor “a modalidade prova” à “forma subjetiva de avaliar” – aqui interpretada como uma 

forma individualizada e comprometida com o reconhecimento das diversas realidades de 

aprendizagem -, o estudante reconhece que a prova é incapaz de enaltecer suas habilidades, 

aquilo que ele faz de melhor, ela acaba opondo os estudantes e destacando apenas seus pontos 

negativos. Sem perceber, talvez, esse estudante trouxe à reflexão o que verdadeiramente deve 

ser a avaliação: uma etapa da aprendizagem que serve ao estudante, por isso deve adequar-se 

a ele. Mas, da forma como está colocada, “a avaliação torna-se fim e não meio” 

(VASCONCELLOS, 1998, p. 44).  

Assim, enquanto a prova ocupa lugar de destaque, sendo mais valorada que os 

demais meios de captação do conhecimento, distancia-se de uma avaliação formativa e 

processual. Não se trata de demonizar tal instrumento, mas sim trazer a reflexão acerca de 

seus limites e problemas, pois como salienta Vasconcellos, 

A avaliação tipo prova individual revela o passado, aquilo que se estruturou no 

sujeito, não dando conta de avaliar aquilo que está em desenvolvimento, em 

processo de vir-a-ser, que poderia desabrochar na interação com os colegas, com o 

professor, através de atividades de outro tipo. (VASCONCELLOS, 2014, p. 95) 

 

A prova pode ser utilizada como forma de avaliar, entretanto, nela não pode conter a 

crença absoluta em sua neutralidade – como se não estivesse também a serviço da exclusão e 

classificação dos estudantes -, bem como não se pode acreditar que ela é capaz de captar com 

inteireza o aprendizado ou mesmo que é adequada a todas as diferentes realidades de 

aprendizagem. 

É preciso, todavia, considerar que diante deste contexto, verificado no IFG-Formosa 

- no qual o ritmo imposto pela quantidade de disciplinas é acelerado - a avaliação sofre uma 

compressão, o que pode levar a uma postura mais pragmática por parte do professor, visando 

o cumprimento de prazos de lançamento de notas, recuperações, etc. Isso também pode 

                                                           
17

 Cabe ressaltar que ao trazer para a pesquisa as propostas apresentadas pelos estudantes, buscamos captar a 
forma como percebem, comparam, idealizam a avaliação e se refletem sobre ela. Se as contradições estão tão 
evidentes que até mesmo os estudantes – que não possuem formação pedagógica – são capazes de aponta-las.  
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adensar a utilização de provas como instrumentos mais rápidos que exigem menos tempo de 

aplicação. Um docente expressa isso em sua resposta, alegando que há “Falta de tempo para 

diversificação dos tipos e estilos de avaliação” (Questionário docente, questão 18, 

participante 01, sic, grifo nosso). Assim, nota-se que para modificar tal realidade é preciso 

mais do que consciência e boa vontade dos professores, é preciso uma modificação radical na 

organização do trabalho pedagógico.  

  

4.4. O tempo 
 

Enquanto busca-se compreender o motivo pelo qual não se desenvolve uma 

avaliação contínua, processual e formativa, esbarra-se – inevitavelmente – na questão do 

tempo. Há tempo para avaliar? Como professores e estudantes administram o tempo em busca 

do cumprimento dos prazos estipulados pela instituição e como isso se reflete na avaliação? 

Pôde-se notar que uma das formas para adequar o tempo diz respeito à perpetuação do 

instrumento prova, o qual pode ser mais rápido em sua aplicação, mas possui limitações 

quanto à qualidade da captação do conhecimento.  

Assim, o fator “tempo” é apontado por diversos participantes da pesquisa, os quais – 

reiteradas vezes – tratam do excesso de disciplinas e da carga horária, salientando a falta de 

tempo como elemento central. Os dados coletados junto aos estudantes trazem à tona o que 

consideram como problemas relacionados à avaliação, como por exemplo, o “(...) pouco 

tempo para estudo (...)” (Questionário discente, questão 14, participante 28, sic, grifo nosso), 

pois há uma “(...) grande quantidade de avaliações para casa ou para o mesmo dia” 

(Questionário discente, questão 14, participante 29, sic, grifo nosso) e a “Quantidade de 

avaliações próximas umas das outras e o tanto de tempo que tem que ser gasto em 

algumas” (Questionário discente, questão 14, participante 43, sic, grifo nosso). Segundo um 

estudante esse cenário possui desdobramentos, pois 

 

Geralmente acontece um grande número de avaliações em um pequeno espaço de 

tempo, e um grande acúmulo excessivo de conteúdo, além que muitas vezes tem um 

grande peso na nota final, o que pode gerar desconforto e insegurança nos 

alunos. (Questionário discente, questão 14, participante 36, sic, grifo nosso). 

 

 

Da mesma forma, dados levantados junto aos docentes revelam que estes também 

consideram o aspecto do tempo um elemento que dificulta o desenvolvimento de uma prática 

pedagógica satisfatória. Ao apontarem como problema a “Quantidade de provas, tempo hábil 

para executar as avaliações com qualidade (...)” (Questionário docente, questão 18, 
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participante 17, sic, grifo nosso), pois “Os alunos não possuem tempo disponível que os 

permita desenvolver trabalhos mais complexos” (Questionário docente, questão 18, 

participante 21, sic, grifo nosso). Assim, os professores expressam que a organização do 

trabalho pedagógico, do ponto de vista do tempo, pode ser considerada um dos principais 

problemas do modelo estudado.  

O que percebemos nos relatos, tanto de estudantes quanto de professores, é que o 

período integral – ainda que pareça contraditório - não tem garantido tempo suficiente para 

alcançar uma aprendizagem satisfatória em todas as disciplinas. O que é paradoxal, uma vez 

que esse tempo é de muitas horas dentro e fora da escola, pois muitos alunos utilizam o tempo 

de lazer, de descanso, de convívio familiar para estudar. Conforme expressa um estudante que 

diz que  

 

O curso de tempo integral abala muito a nossa vida social, a da saúde física e 

mental, por deixarmos de participar de alguns eventos familiares ou atividades de 

lazer para ficar fazendo trabalhos e estudando para provas em finais de semana e 

feriado e durante a semana (...). (Questionário discente, questão 16, participante 57, 

sic, grifo nosso). 

 

Num modelo de tempo integral, a jornada escolar diária deveria ser pensada de forma 

a oferecer ao estudante condições de aprendizagem com prazos razoáveis, capazes de garantir 

que aprenda o conteúdo, tenha tempo para estudá-lo, podendo sanar suas dúvidas para, então, 

ser avaliado. Caso o resultado não fosse satisfatório, haveria necessidade de mais tempo para 

que se pudesse recuperar aquilo que não se pôde aprender.  Para compreender a estruturação 

do tempo escolar é necessário considerá-lo em suas várias dimensões: 

  

Tempo de ensino: compreende o período de tempo que, segundo os 

currículos e horários, se emprega diária e semanalmente para o ensino. Sem 

dúvida, também se inclui aqui o tempo empregado com fins pedagogicamente 

relevantes, como são as excursões, as férias escolares, as semanas de 

projetos, os ensinos opcionais, os trabalhos de grupo, os trabalhos de classe, 

os exames, as práticas. (...) Tempo de escola: compreende o tempo de ensino 

e também os descansos na escola, tempo de participação do aluno na 

administração da escola e outras propostas da própria escola. Nos descansos 

se inclui o tempo para almoçar. Essencialmente esta categoria se refere ao 

tempo de presença física do aluno na escola. Tempo relativo à escola: 

compreende o tempo de escola e também o emprego do tempo para realizar 

em casa os deveres, para o trajeto escolar e para as classes auxiliares de apoio 

em suas distintas formas. Nesta categoria se incluem também todas as 

atividades extracurriculares de ensino, que têm relação com a escola, como 

por exemplo, a música, o esporte, a arte, as línguas e a religião. (PEREYRA, 

1992 a, p.15, apud MAURÍCIO, 2014, p. 882, grifo nosso). 

 

Em função disso, a organização do trabalho pedagógico precisa considerar esses 

diferentes tempos, se quer proporcionar uma aprendizagem de qualidade. No caso do IFG – 
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Formosa, a rotina diária dos estudantes se inicia às 7h horas e termina às 17:15h. No período 

matutino há três aulas e, no vespertino, duas aulas com duração de noventa minutos cada 

(tempo de ensino). Há, durante o dia, três intervalos de quinze minutos entre as aulas e uma 

pausa de duas horas para o almoço (tempo de escola).  

A questão do almoço é ainda um ponto a ser tratado pela instituição, a qual prevê a 

construção de um restaurante/refeitório dentro do campus que, até o presente momento, não 

foi iniciada. Dessa forma, os estudantes não recebem nem almoço nem lanche durante o 

período de aula. Para minimizar o problema da alimentação – enquanto o restaurante não é 

implementado – todos os estudantes recebem auxílio financeiro de cento e vinte reais mensais 

para custear sua alimentação (esse auxilio é automático e não está condicionado à situação 

socioeconômica do estudante). Auxílios permanência e de transporte são disponibilizados a 

estudantes cuja situação econômica requer mais cuidados mediante entrevista e seleção 

realizadas pela Coordenação de Assistência Estudantil. Durante o intervalo do almoço, os 

estudantes ficam livres para decidir se voltam para casa ou se almoçam na escola. Muitos 

estudantes levam para a escola sua comida pronta e é disponibilizado um local para que 

possam aquecer seu almoço. Isso porque, como é possível imaginar, o valor do auxílio não é 

capaz de suprir a necessidade alimentar dos estudantes.  É possível notar, portanto, que a 

alimentação, mesmo que parcialmente subsidiada, é paga pelo estudante. “Isto implica que a 

ampliação da jornada escolar não é para todos, e o critério de atendimento pode ser um fator 

de discriminação econômica” (MAURÍCIO, 2014, p. 881). Assim, aqueles que não puderem 

arcar com os custos terá dificuldades de se manter na escola e não serão atendidos pelo 

modelo integral.  

Não há, ainda, espaço físico reservado para descanso durante o intervalo de almoço. 

O período de almoço é também utilizado pelos estudantes para frequentar os atendimentos 

(reforço) ofertados pelos professores e para fazer atividades extraclasse. Segundo o relato de 

um estudante,  

(...) deixamos de comer pra ficar fazendo atividades que não deu tempo pra 

fazer (eu particularmente diagnostiquei com gastrite leve por conta da ansiedade e 

ficar horas sem comer) e por conta de acumulo de prova tentamos decorar o 

conteúdo em vez de aprender” (Questionário discente, questão 16, participante 57, 

sic, grifo nosso).  
 

De modo geral, os estudantes permanecem na instituição no horário do almoço. 

Sabendo disso, percebe-se que a jornada diária de mais de dez horas – dentro da escola – e 

outras tantas horas fora dela (tempo relativo à escola), ocupa parcela significativa da vida dos 

estudantes. Tais dados exteriorizam como essa organização do trabalho pedagógico tem tido 
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desdobramentos nocivos na vida dos estudantes. O ritmo acelerado e a lógica do exame 

impõem sofrimentos de ordem física e psicológica e colocam o estudante diante de uma 

realidade na qual precisa tomar decisões para administrar essa rotina. Nesse sentido, um 

estudante ressalta que  

“(...) nós somos apenas adolescentes de 15/16/17 anos, e o que cobram da gente é 

uma coisa absurda. A gente da conta, porque nós precisamos dar conta (...) faz com 

que nós tenhamos que estudar a noite (algumas vezes até a noite toda), é cansativo 

demais, essa cobrança o tempo todo de todos os lados, claro que temos professores 

compreensivos que entendem, mas tem outros que não se importam, e só tornam 

cada vez mais difícil o aprendizado, porque tudo vira um "eu preciso decorar isso", 

quando nós deveríamos ter tempo para aprender” (Questionário discente, questão 16, 

participante 53, sic, grifo nosso). 
 

Nota-se, portanto, que na tentativa de administrar o tempo no modelo integral, 

professores e estudantes arcam com desdobramentos impostos por essa rotina. A fala deste 

estudante (participante 53) traz à tona a interferência da jornada escolar no desenvolvimento 

dos indivíduos, afetando sua qualidade de vida, interferindo até mesmo na quantidade de 

horas de sono.  Quando retrata que são “apenas adolescentes” nos quer chamar a atenção para 

um ritmo de cobrança que se espera ter apenas na idade adulta. De alguma forma ele sabe que 

cada vez mais cedo a sociedade impõe um ritmo industrial, fabril à escola, o mercado exige 

que se tenha mais urgência em atendê-lo. Isso se intensifica, inevitavelmente, no último ano 

do ensino médio quando se soma a cobrança do vestibular. Momento em que estes 

adolescentes precisam decidir as profissões que deverão seguir e devem passar por uma das 

seleções mais injustas colocadas em seu caminho.  

Voltando a nos ater à questão da jornada escolar para compreender melhor como se 

dá a dinâmica em busca dos resultados, deparamo-nos com uma divergência de opinião no 

que diz respeito ao tempo. Quando questionados acerca do tempo/ritmo imposto pelo modelo 

integral e se é possível - dentro do bimestre – cumprir, adequadamente, todas as etapas 

referentes ao processo de avaliação estipuladas pelo regulamento, 59,4% dos professores 

consideram que o tempo é razoável e que se bem organizado, é possível avaliar com 

qualidade. Outros 28,1% consideram insuficiente o tempo destinado à avaliação. Essa questão 

dizia respeito aos prazos dados aos docentes para ensinar, avaliar, diagnosticar possíveis 

dificuldades, recuperar, lançar a nota e finalizar o bimestre. Conforme indica o gráfico 11: 
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Figura 11 - Questionário docente. A percepção docente acerca do tempo disponível para o 

cumprimento de prazos referentes à avaliação, 2016. 

 

 

A maioria dos professores, portanto, afirma que consegue cumprir os prazos. Ainda 

que 28,1% percebam as fragilidades na organização temporal - talvez por considerar não 

somente o tempo imposto ao professor, mas também ao estudante. Todavia, quando tratamos 

sobre as práticas, percebemos que 89,4% dos estudantes já realizaram mais de duas avaliações 

no mesmo dia, ou seja, para que os professores sejam capazes de cumprir os prazos, as 

avaliações têm coincidido, produzindo o cenário de sobrecarga dos estudantes, como podemos 

ver no gráfico 12: 
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Figura 12 – Questionário discente – Constata que há acúmulo de atividades, 2016. 

 

 

No que concerne ao ritmo moldado pela organização do trabalho pedagógico, 

podemos verificar que a avaliação possui lugar de destaque no modelo integral. Vasconcellos 

explicita bem esse lugar da avaliação quando salienta que “quando analisamos o cotidiano 

escolar, chega a assustar a percepção do espaço enorme que a avaliação ocupa: é 

impressionante como conseguiu ‘contaminar’ todas as relações na escola” 

(VASCONCELLOS, 1998, p. 43). Os dados revelam o evidente acúmulo de atividades 

avaliativas e a centralidade da avaliação no contexto pesquisado e diante disso é interessante 

perceber como cada grupo lida com essa realidade.  

O professor organiza o tempo apenas em sua disciplina e a maioria considera 

possível cumprir todas as etapas no prazo estipulado. Em contrapartida, os estudantes 

precisam organizar seu tempo considerando todas as disciplinas (cerca de vinte no total). 

Vejamos como os estudantes buscam administrar essa rotina, observando o gráfico 13: 
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Figura 13 – Questionário discente – As formas como os estudantes administram o 

acúmulo de atividades, 2016. 

 

 

Ao se deparar com o acúmulo de atividades e, forçado a decidir o que fazer em 

relação a isso, os estudantes encontram alternativas para equacionar esse problema. Alguns 

priorizam disciplinas em que precisam de mais nota para ser aprovado - denotando novamente 

o lugar de destaque da nota. Isso se expressa também por meio da fala de um docente 

pesquisado, o qual salienta que “A quantidade de disciplinas cursadas pelos alunos faz com 

que mesmo que o professor dê poucas avaliações, o aluno ainda sim fica sobrecarregado, e 

geralmente faz opções ‘pragmáticas’ das disciplinas que vai estudar” (Questionário docente, 

questão 18, participante 26, sic, grifo nosso). Diante disso, é possível notar que alguns 
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professores percebem que, frente ao acúmulo de atividades, alguns estudantes elegem 

disciplinas. Reforça ainda que há, por parte de alguns professores, a tentativa de se adequar a 

esse cenário diminuindo o número de avaliações. Ou seja, o professor não encontra liberdade 

para avaliar da forma como julga mais apropriada, mas condiciona a avaliação aos 

determinantes impostos pelo tempo e pela sobrecarga. Assim, como expressa outro professor, 

“A grade curricular e o sistema bimestral impossibilita a estruturação de avaliações mais 

socioconstrutivistas, forçando as avaliações mecânicas e meritocráticas” (Questionário 

docente, questão 18, participante 10, sic, grifo nosso). Reconhece-se, portanto, que há um 

limite imposto pela realidade o qual favorece a reprodução de algumas práticas, dificultando 

ações em favor da mudança no modo de avaliar. 

O gráfico demonstra ainda que outros estudantes procuram se esforçar ao máximo, 

pois sentem que a recuperação é uma realidade mais difícil de ser enfrentada. E há, ainda, os 

que desenvolvem a prática de estudar para a prova de maneira aligeirada – estabelecendo uma 

relação utilitária e pragmática com o conhecimento. Um estudante revela isso quando diz que 

um dos problemas da avaliação são os “trabalhos extremamente grandes e cansativos em 

alguns casos, que não valem o esforço da nota” (Questionário discente, questão 14, 

participante 25, sic, grifo nosso). 

É interessante notar, ainda segundo o gráfico, que muitos estudantes buscam 

argumentar em favor de uma nova data que garanta mais tempo para estudar, o que nem 

sempre é possível, uma vez que o professor tem prazos a cumprir, exigindo que o estudante 

assuma um segundo plano para se organizar. Mais adiante, tratar-se-á mais detidamente da 

questão da participação democrática do estudante nos assuntos referentes à avaliação.  

Diante dos dados apresentados acima, cabe questionar sobre a qualidade dos 

resultados dessas avaliações; sobre a relação que se estabelece com o conhecimento (estudo 

para fazer a prova ou para aprender?); sobre o lugar de destaque das disciplinas em que os 

estudantes têm maior dificuldade em detrimento das disciplinas que sentem ter maior 

facilidade e a hierarquização que isso pode provocar entre os saberes; e sobre como se 

organizou o trabalho pedagógico de modo a compor esse cenário quantitativo, acelerado e 

incoerente. 

Aqui cabe resaltar que esta pesquisa não se propõe discutir a qualidade da 

aprendizagem, nem se compromete a responder se o tempo integral garante de fato uma 

educação integral do indivíduo. Essas lacunas necessitam de pesquisas que se aprofundem no 

questionamento desses méritos. Entretanto, no que cabe discutir aqui, pode-se apontar que a 

organização do tempo escolar, da forma como está colocada, dificulta o desenvolvimento 
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pleno da aprendizagem e a formação integral dos educandos. Torna-se impossível crer que da 

forma como está estruturado esse modelo, consiga-se cumprir todos os processos de ensino-

aprendizagem – incluindo o tempo de avaliação – a contento, ainda que haja enorme esforço 

depreendido por professores e estudantes nesse sentido.  

 

4.5. Relação professor-aluno 

A avaliação distorcida estabelece uma ritualística que pode, por vezes, opor estudantes 

e professores, agentes que – em tese – precisariam caminhar juntos na construção do 

conhecimento e do desenvolvimento de melhores formas de aprender. Por isso, é importante 

destacar o tópico da relação professor aluno, uma vez que aspectos subjetivos tem impacto na 

aprendizagem, como salienta Freire: é “preciso descartar como falsa a separação radical entre 

seriedade e afetividade. [...] A afetividade não se acha excluída da cognoscibilidade” 

(FREIRE, 2011, p. 138), interferindo, portanto, no desenvolvimento do estudante. 

Para captar aspectos relacionados aos impactos da avaliação na relação professor-

aluno e as relações de poder implicadas nesse processo, foi perguntado aos estudantes se já 

haviam considerado injusto o resultado de alguma avaliação. 83,3% dos estudantes já 

consideraram o resultado de alguma avaliação injusto e, desses, 48,5% já o consideraram 

injusto várias vezes, conforme demonstra o gráfico 14: 

Figura 14 – Questionário discente – Percepção dos estudantes acerca das possíveis injustiças 

cometidas pela avaliação, 2016. 
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Diante disso – caso já o tivesse considerado - o estudante foi colocado frente a 

situações hipotéticas para resolver tal problema, conforme expressa o gráfico 15: 

Figura 15 – Questionário discente – Ação dos estudantes frente à possíveis injustiças 

cometidas na avaliação, 2016. 

 

 

A maioria dos estudantes - 57,6% - disse que falaria reservadamente com professor, 

o que demonstra, por um lado, que esses estudantes encontram abertura e espaço para tratar 

com os professores sobre as possíveis injustiças cometidas pela avaliação. Por outro lado, 

todavia, cabe a interpretação de que o resultado da avaliação e o poder de decidir sobre ela – 

de “dar” a nota - é exclusivo do professor. Apenas 4,5% dos estudantes tomariam atitudes 

como abrir um processo para obter nova correção ou procurariam a coordenação para resolver 

o problema.  

Além destas resoluções, talvez a mais preocupante foi a solução apontada por 28,8% 

dos estudantes, os quais alegaram que não tomariam nenhuma atitude. Isso mostra que uma 

parcela significativa dos estudantes se resigna diante do sentimento de injustiça, não confia na 

possibilidade de diálogo com o professor, nem nos mecanismos institucionais que existem 

para protegê-los. Não há, nesse sentido, uma construção democrática dos caminhos 

institucionais, esses alunos não se veem como sujeitos políticos capazes de enfrentar 

horizontalmente tal problema. Isso porque as relações estão visivelmente verticalizadas, os 
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alunos procuram quem detém o poder de avaliar o “mérito”, estão convencidos de que esse é 

o único caminho viável: ou se resolve com o professor ou não há mais nada a se fazer. A 

resolução não se dá mediante a organização da coletividade, mediante o debate, mas sim 

“reservadamente” como se fosse uma questão privada. Segundo Freitas, “na escola capitalista, 

os alunos encontram-se expropriados do processo de trabalho pedagógico” (FREITAS, 2012, 

p. 230), ou seja, das decisões que envolvem sua aprendizagem e seu futuro acadêmico. 

Os dados também revelam como os estudantes percebem a relação professor-aluno: 

“A relação aluno-professor é boa, mas nem sempre dá certo. O problema mais provável para 

esse desentendimento é a falta de diálogo” (Questionário discente, questão 16, participante 

44, sic, grifo nosso), “Acredito ser importante que se estabeleça sempre uma relação estável 

entre professor e aluno” (Questionário discente, questão 16, participante 28, sic, grifo 

nosso), “os professores antes de fazerem sua grade de avaliações entrar em consenso com as 

turmas” (Questionário discente, questão 16, participante 24, sic, grifo nosso). Tais relatos 

foram escritos num espaço destinado a saber o que os estudantes julgavam importante dizer, 

mas que não havia sido contemplado nas demais questões. Ou seja, esses estudantes 

elencaram aspectos que remetem à questão do diálogo, do consenso e da relação estável entre 

professores e estudantes como sendo importantes.   

Tendo em vista isto, 62,1% dos estudantes disseram que o resultado de uma 

avaliação pode interferir negativamente na relação professor-aluno, o que pode reafirmar a 

hipótese de que o poder e o controle sob a avaliação é do professor e que, se contestado, isso 

pode causar problemas ao estudante. Pode-se perguntar em que medida aquela parcela de 

estudantes que se resigna diante de um resultado considerado injusto, o faça por não querer 

comprometer a relação pessoal que tem com o professor ou por tentar manter a “estabilidade” 

dessa relação. Como pode-se verificar no gráfico 16, o resultado de uma avaliação pode 

interferir na relação professor-aluno, segundo os estudantes: 
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Figura 16 – Questionário discente – Percepção dos estudantes sobre possíveis interferências 

dos resultados da avaliação na relação professor-aluno, 2016. 

 

 

Esta sensação, expressa pela maioria dos estudantes, de que algo na relação entre eles 

e o professor muda quando a avaliação – seu resultado – se coloca entre eles se dá pela 

materialização dos conflitos de interesse dentro da sala de aula. O estudante precisa da nota, 

sente que ela é a chave para avançar academicamente - mesmo que não reflita 

necessariamente sua aprendizagem – e o professor tem o poder de “retirar” de seu alcance a 

progressão. Conforme salienta Silva, 

(...) o processo de aferição do conhecimento do aluno, se conduzido pela verificação, 

não traz consequências significativas para a melhoria da qualidade de ensino, nem a 

melhoria da qualidade da aprendizagem, mas impõe consequências negativas pela 

constante ameaça da reprovação. (SILVA, 2015, p. 103)  
 

Dessa forma, bimestre após bimestre essa “luta” – o conflito - vai se delineando, 

afastando a possibilidade de construção democrática do conhecimento e das decisões em 

favor dele. Como salienta Freitas, “uma relação democrática no interior da escola será 

possível, quando o professor e aluno não estiverem em relação antagônica, incorporando 

interesses de classes sociais diferenciadas” (FREITAS, 2012, p. 104). 
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Quando o poder de decidir sobre a avaliação está concentrado apenas no professor, 

perde-se a oportunidade do debate e do diálogo capaz de construir aprendizados que vão além 

do conteúdo, pois “Avaliar é ser capaz de acompanhar o processo de construção do 

conhecimento do educando, para ajudar a superar obstáculos. É diferente de ‘ensinar’ e cobrar 

o produto final, e ser capaz de dizer se confere ou não com o certo, com o parâmetro” 

(VASCONCELLOS, 1998, p. 85).   

 

4.6. A nota 

 

A nota se insere nesse debate como fator importante. Comumente, reclama-se que os 

estudantes só pensam na nota e só se movem em função dela, mas diariamente toda a lógica 

da escola e a cobrança dos pais reafirma seu lugar de destaque. Passa-se muito tempo dizendo 

aos estudantes que o que importa é aprender, mas no fim do bimestre ele tem que arcar 

sozinho com a realidade da nota abaixo da média ou com a reprovação. De acordo com 

Vasconcellos,  

 

A nota, ao invés de ser um elemento de referência do trabalho de construção do 

conhecimento, passa a desempenhar justamente o papel de prêmio ou de castigo, 

alienando a relação pedagógica, na medida em que tanto o aluno como o professor 

passam a ficar mais preocupados com a nota que com a aprendizagem 

(VASCONCELLOS, 2014, p. 55, grifo do autor). 

 

Os dados revelam justamente esta alienação de que trata o autor, de acordo com 

respostas colhidas por meio do questionário discente, alguns dos principais problemas 

relacionados à avaliação, como por exemplo, “A rigidez em relação às notas, principalmente 

que faz com que os alunos foquem somente na questão da nota (passar ou não) e não em 

realmente aprender” (Questionário discente, questão 14, participante 30, sic, grifo nosso), 

outro estudante considera que há problemas relacionados à “nota final e quando o professor 

não considera um erro que é aceitável” (Questionário discente, questão 14, participante 24, 

sic, grifo nosso). De acordo com um estudante, o problema está no fato de a avaliação 

 

(...) ser quantitativa e não qualitativa, isto é, ela avaliar o aluno por nota de 0 a 

10, sendo que um aluno que tirou 8 em uma determinada avaliação pode – e muitas 

vezes é – considerado melhor ou ‘mais inteligente’ que um aluno que tirou 7,5.” 

(Questionário discente, questão 14, participante 66, sic, grifo nosso). 

  

Verifica-se, dessa forma, que alguns estudantes têm dimensão do aspecto negativo da 

nota enquanto elemento central das preocupações dentro da escola. Quando o estudante 
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aponta a existência de “um erro aceitável” não considerado pelo professor está trazendo à tona 

a reflexão acerca da construção do conhecimento impedida pela ação mecânica de aferir a 

nota de acordo com o parâmetro do que é certo ou errado. O estudante sente que está no meio 

do caminho, ainda não alcançou a completude daquele conhecimento, precisa que o professor 

o ajude a construir o restante da aprendizagem, mas – ao invés disso - ele desconsidera tudo, 

rebaixando a nota.   Reforça-se assim que não importa a qualidade do que foi aprendido e sim 

a quantidade captada em números.  

A avaliação, enquanto portadora dos objetivos da escola (FREITAS, 2012), 

desempenha um papel preponderante na reafirmação de certos valores. O que significa educar 

sob essa ótica? A percepção de um estudante pode contribuir para a reflexão, quando afirma 

que “(...) As provas são para ganhar nota e passar de série, e é isso que temos dentro de nós, 

infelizmente” (Questionário discente, questão 14, participante 55, sic, grifo nosso). Quando o 

estudante diz que “é isso que trazem dentro de si” – o enaltecimento da nota em detrimento da 

construção efetiva, ativa, democrática do conhecimento e percebe isso como parte de uma 

“infeliz” realidade – está colocando em questão, justamente, os valores que a escola vem 

reforçando. Assim, é possível perceber que há uma interferência da avaliação na relação 

professor-aluno e que isso se dá em função dos conflitos gerados por uma pedagogia do 

exame, a qual opõe estudantes e professores (LUCKESI, 2008) e pela qual se internalizam 

saberes, crenças e valores que destoam de uma postura de educação transformadora. 

 

4.8. Participação democrática. 

 

Comumente se vê apenas os professores decidindo sobre como será a avaliação, 

como se ela estivesse naturalmente destinada ao seu comando. Aos estudantes compete 

estudar ao máximo para provar que aprenderam alguma coisa nas aulas e tirar a nota mais alta 

que conseguirem. Mas por que a as decisões referentes à avaliação devem ser compartilhadas 

entre professores e alunos? Se o desejo é construir um processo avaliativo consciente, no qual 

o estudante toma para si a responsabilidade por sua aprendizagem, não se pode deixar de 

compartilhar parte tão significativa da aprendizagem: a avaliação. Sim, a avaliação pode fazer 

parte da aprendizagem, isto é, se ela for formativa. Enquanto é avaliado, o estudante está 

aprendendo, está construindo seu saber na interação com o professor e com os colegas. Nesse 

sentido, ele percebe a avaliação como um processo natural pelo qual o professor pode auxiliá-

lo em seu desenvolvimento. Entretanto, quando a avaliação está distorcida - confundida com 
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testes, cheia de “pegas” destinados a driblar sua memória, que em nada está comprometido 

com seu desenvolvimento - o aluno reconhece na avaliação uma instância que só existe para 

prejudicá-lo e para julgá-lo, ao invés de servir para elevá-lo. São percepções diferentes da 

avaliação que vão determinar a forma como o estudante se relaciona com a própria construção 

do conhecimento. Cabe ao professor discernir entre estas diferentes formas. 

Quando o professor se convence de que a avaliação diagnóstica, contínua e formativa 

possibilita um ambiente de aprendizagem mais profícuo e percebe que seus educandos podem 

se desenvolver mais por meio dela, acaba por compreender que as decisões não devem 

considerar apenas suas vontades e determinações, mas sim as de todos os envolvidos no 

processo avaliativo.  Este espaço destina-se a verificar se este espaço de diálogo existe na 

realidade estudada, qual seu limite e possibilidade de avanços.  

Desta forma, no que diz respeito à tomada de decisões referentes à avaliação, é 

interessante notar que há um espaço de participação destinado ao estudante. O gráfico 17 nos 

mostra que espaço é este: 43,9% dos estudantes apontam que são autorizados a participar de 

diversas decisões referentes, sobretudo – como indica outros 45,% dos estudantes – à 

quantidade de avaliações (no mínimo duas), data de aplicação (para não coincidir e acumular) 

e tipo (instrumento) de avaliação que preferem fazer. Ainda, segundo a fala de um estudante, 

só é possível dialogar sobre essas preferências com alguns professores, uma vez que nem 

todos negociam.  

Em face destes dados, pode-se questionar algo acerca da participação do estudante 

nas decisões que envolvem a avaliação: basta compartilhar algumas decisões para que o 

cenário de classificação, seleção e exclusão se desfaça? Ou depende de que tipo de decisões 

estão sendo compartilhadas? Tendo isto em vista, pode-se perceber que as negociações giram 

em torno de alguns aspectos da avaliação - existindo um limite colocado à participação dos 

estudantes. Decisões estruturais do processo avaliativo não são compartilhadas. Partindo-se da 

premissa que a avaliação destina-se a diagnosticar a aprendizagem - para que se possam tomar 

decisões em favor dela - ela não deveria ser algo cujo poder deve ser compartilhado entre 

todos os interessados? O diálogo com o corpo discente pode nortear melhor as decisões em 

favor da aprendizagem, bem como possibilitar a estruturação de melhores estratégias e 

abordagens pedagógicas. 
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Figura 17 – Questionário discente – Participação dos estudantes nas decisões referentes 

às avaliações, 2016.  

 

 

Contudo, é possível compreender motivos pelos quais o professor encontra 

dificuldades para aprofundar as negociações junto aos estudantes sobre as avaliações, uma vez 

que há limites também impostos à sua ação. Por exemplo, se o professor decide diversificar 

mais os instrumentos - diluindo mais as notas em benefício do aluno – esbarra, 

inevitavelmente, na questão da quantidade e do tempo limite para avaliar. É preciso 

considerar que se trata de um processo estruturado que dificulta a ação do professor - uma vez 

que limita seu campo de ação – reduzindo as possibilidades de construção dialógica junto aos 
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alunos.  Nota-se que a reestruturação da organização do trabalho pedagógico está, novamente, 

na base desta discussão e que esta deve ser reconstruída coletivamente. 

O cenário que se verifica prima pela quantidade – de disciplinas, carga horária de 

sala de aula excessiva – retoma uma ideia de acúmulo do conhecimento. A forma como se 

apresenta estruturado o modelo integral, deixa transparecer que a formação ofertada aos 

estudantes traz como característica principal a grande quantidade de conteúdos acumulados 

como se – mecanicamente – pudessem produzir um aprendizado de qualidade. Na escola 

capitalista, o trabalho dentro da sala de aula, executado pelo professor, está desvinculado do 

trabalho material, o qual possibilitaria uma construção mais qualitativa do conhecimento 

(FREITAS, 2003). 

O trabalho é o meio pelo qual o homem se relaciona com a natureza, modificando-a 

com vistas a produzir sua existência. O trabalho como principio educativo é, portanto, um 

processo capaz de humanizar, colocando os educandos em contato com a realidade concreta 

que produz e pela qual é produzido. Na sociedade capitalista, entretanto, o trabalho alienado 

retira do indivíduo a possibilidade de reconhecer-se enquanto produtor da vida material. Essa 

base social exerce grande pressão sobre a escola, a qual separa o trabalho material do trabalho 

intelectual. A alienação ocorre dentro da escola agindo em diversas frentes. Uma delas é a 

separação entre o sujeito que conhece do objeto a conhecer, a teoria está dissociada da prática. 

Dessa forma o trabalho pedagógico da sala de aula é desvinculado do trabalho material, 

criando uma prática artificial (Freitas, 2012, p. 98 e 99). 

De seu lado, os estudantes encontram-se alienados da construção do próprio 

conhecimento e expropriados dos processos decisórios (FREITAS, 2012) que determinam 

seus destinos acadêmicos. Encontram-se, portanto, expropriados também da participação do 

trabalho material que, na escola, se efetiva por meio do trabalho pedagógico. Por outro lado, o 

professor também está alienado e obedece a direcionamentos institucionais, os quais pode não 

ter sido convidado a construir; nem sempre pôde opinar e, às vezes, até desconhece as razões 

de ser de muitas dessas determinações. Também se encontra - portanto - expropriado quando 

lhe retiram a capacidade de construir coletivamente a escola que sonha. 

Uma reconstrução coletiva do entendimento e do significado da avaliação seria 

possível mediante um movimento de reconstrução coletiva dos determinantes institucionais e, 

mais ainda, dos determinantes sociais impostos pela sociedade capitalista. Isolando a 

avaliação dos aspectos macroestruturais, não somos capazes de compreender de que forma 

esse movimento se consolida na sala de aula como elemento tão forte.  
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A participação cidadã é limitada dentro da democracia burguesa, transportam-se para 

dentro da escola aspectos dessa configuração social. No caso do professor, ele pode apegar-se 

à noção de autonomia e à ideia de que dentro da sala de aula ele é a autoridade legítima, o 

indivíduo pedagogicamente competente e qualificado para avaliar, considerando imprópria a 

participação do estudante. Não há discordância quanto ao fato de que o professor é, sem 

dúvida, quem está apto a avaliar, que ele deve e precisa ter autonomia para ensinar em sua 

sala de aula, isto não está em questão. O que é preciso desmitificar é a ideia de que quando se 

permite o diálogo, se compartilha as decisões – necessariamente – se perde a autonomia.  Pelo 

contrário, o professor que consegue transformar a sala de aula em espaço de construção 

democrática - compartilhando com seus educandos o poder de deliberar sobre o destino do 

aprendizado e da formação - está exercitando uma habilidade capaz de educar muito além, 

reforçando junto aos estudantes valores de cooperação, solidariedade, autonomia e 

responsabilidade. Como esclarece Freitas,  

Nesse momento, professor e alunos, mediatizados pelo trabalho material, poderão 

encontrar-se com o saber – o primeiro respaldado apenas em sua autoridade de 

condutor mais experiente, os segundos em sua disposição natural de aprender , 

movidos pela contradição básica entre o que sabem e o que podem saber ao final do 

processo. (FREITAS, 2012, p 104) 

 

Quando se relacionam os dados acerca da participação dos estudantes pode-se notar a 

existência de uma variação de tempo que condiciona o uso do poder pelo professor. A maioria 

dos estudantes afirma que participam decidindo sobre alguns aspectos – não estruturais – da 

avaliação, tais como: datas e instrumentos. Isso ocorre, evidentemente, antes de se iniciarem 

as avaliações e, ao que parece, a turma é consultada sobre estes aspectos, ou seja, as 

negociações são feitas coletivamente. Contudo, após a realização da avaliação, diante do 

resultado obtido, os problemas são resolvidos reservadamente com o professor, sem a 

discussão coletiva com a turma. Demonstrando seu caráter pouco dialógico e pouco 

democrático, pois não permite o questionamento coletivo sobre seus resultados.  

 

4.9. Reprovação, dependência e recuperação. 

 

Em relação à reprovação total – aquelas em que o aluno fica retido na série – os 

dados demonstram que há um percentual relativamente baixo de reprovações totais, como 

pode-se notar no gráfico 18: 
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Figura 18 – Questionário discente – Ocorrência de reprovações totais e parciais, 2016. 

 

 

Apenas 4,5% dos participantes discentes afirmam já terem reprovado em mais de 

duas disciplinas, o que inevitavelmente os obrigou a permanecer na mesma série por mais um 

ano. No entanto, 21,2% dos alunos relataram já ter ficado de dependência – reprovação 

parcial - em alguma disciplina. As dependências, em tese, são “segundas chances” onde o 

aluno pode cursar novamente aquela disciplina na qual não obteve êxito no ano anterior sem 

ficar retido na mesma série, ou seja, pode cursar essas disciplinas concomitantemente com as 

disciplinas da série seguinte.  Por exemplo: se o estudante reprovou em Biologia e História no 

segundo ano, ele progride para o terceiro ano, mas precisa cursar as disciplinas em que 

reprovou. Como o número de disciplinas nos cursos é grande, isso representa um acréscimo 

de disciplinas a serem administradas pelo estudante de dependência que precisa lidar com 

mais conteúdos, mais avaliações, mais notas, mais aulas, etc.  

  Entretanto, essa “segunda chance”, segundo 59,4% dos professores, não tem 

funcionado adequadamente no modelo integral e 34,4% dos docentes afirmam que as 

dependências funcionam apenas parcialmente, conforme indica o gráfico 19: 
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Figura 19 – Questionário docente – Percepção dos professores acerca do funcionamento das 

dependências (reprovações parciais), 2016. 

 

 

 Diante do exposto, é possível nos questionarmos: Se as dependência não têm 

cumprido adequadamente seu papel, porque ainda se mantém sob a mesma lógica do modelo 

anterior de quatro anos? É possível notar que a organização do trabalho pedagógico – 

manifesta, dentre outras coisas, pela carência dos documentos institucionais que a ampare - 

desconsiderou esses processos que precisavam de um contraturno para serem realizados. 

Professores e estudantes necessitam de tempo e espaço para desenvolver a contento as 

disciplinas de dependência, mas o período integral, da forma como foi organizado, dificulta o 

desenvolvimento das mesmas.  

A percepção expressa pelos professores de que o expediente da dependência não tem 

cumprido seu objetivo, abre espaço para muitos questionamentos. O objetivo da reprovação 

parcial é, teoricamente, fazer com que o estudante que não conseguiu alcançar sucesso 

acadêmico em um ano composto por encontros presenciais, em tempo de aula regular dentro 

da carga horária habitual, possa fazê-lo em outra oportunidade. A lógica estabelecida pela 

dependência estipula que o estudante - depois de realizar pelo menos oito avaliações ao longo 

do ano, acrescidas de mais quatro possíveis recuperações as quais tem direito dentro da 

disciplina, mas ainda assim não alcançou a média de notas esperada - conseguirá obter 
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sucesso com aulas esporádicas, sem tempo para o acompanhamento sistemático do professor. 

Essa é a verdade assumida quando se deixa um estudante de dependência no modelo integral. 

Se a ampla maioria dos professores sente que o aluno não irá recuperar o que não 

aprendeu em um ano na disciplina ficando mais um ano tentando cursá-la, porque reprová-lo? 

Se o problema está concentrado na inoperância do sistema de dependências, por que o aluno é 

responsabilizado sozinho pelo insucesso? A impressão que se tem é que “não tendo opção” se 

transfere ao aluno a responsabilidade por sua aprendizagem e se ele for suficientemente 

empenhado, obterá sucesso na dependência. Trata-se de um dilema imposto: como fazer 

progredir um estudante que não tem condições, mesmo sabendo que a dependência não 

garantirá a plena aprendizagem e a atenção que ele necessita? A contradição está posta.  

Acrescida a essa problemática compreende-se que a reprovação carrega meandros 

bastante complexos que devem ser considerados em sua análise. Segundo Vasconcellos, “O 

caráter político da avaliação se traduz concretamente na possibilidade de reprovação do 

aluno” (VASCONCELLOS, 2014, 36). Por isso, há que se discutir à questão da reprovação 

com o cuidado que ela merece.  

Quanto ao processo da recuperação bimestral, ele segue a lógica semelhante à 

apresentada acima. O levantamento acerca da recuperação trouxe um dado importante, pois 

mostrou que 90,9% dos estudantes já ficaram de recuperação pelo menos uma vez e, desses, 

54,5% já ficaram várias vezes, conforme gráfico 20: 

Figura 20 – Questionário discente – Frequência com que ocorre a recuperação, 2016. 

 



69 
 

 

Nota-se que a recuperação é um evento comum, que pode – caso não seja uma 

recuperação paralela – acrescentar ainda mais instrumentos avaliativos àquela conta já 

mencionada. Além da quantidade de instrumentos avaliativos, a recuperação – dessa forma 

colocada – pode demonstrar que o processo de aprendizagem não está surtindo o efeito 

esperado, exigindo uma complementação. Até mesmo porque, em decorrência da quantidade 

de disciplinas, é possível imaginar que o estudante não consiga alcançar uma aprendizagem 

plena em todas elas.  

Esse dado liga-se a outro levantado, junto aos professores, com relação à 

recuperação. Vejamos a percepção dos professores acerca deste evento tão recorrente no 

modelo integral, segundo o gráfico 21: 

Figura 21 - Questionário docente – Percepção do professor sobre a recuperação, 2016. 

 

  

Como podemos perceber na análise do gráfico, quando questionados se a 

recuperação tem cumprido seu papel no modelo integral, apenas 15,6% dos professores 

disseram que sim, outros 28,1% acreditam que não e 56,3% acreditam que ela cumpre apenas 

parcialmente. A recuperação deve ser uma ação a mais em benefício da aprendizagem do 
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aluno, no entanto ela só pode beneficiar o estudante se sua abordagem for contínua, formativa 

e diagnóstica – como as demais avaliações devem ser.  

De outro modo, 30,3% dos estudantes afirmaram que, diante de uma realidade onde 

tivessem várias avaliações no mesmo dia, optariam por se esforçar ao máximo para alcançar 

as notas nas avaliações bimestrais, pois consideravam que a recuperação exigia muito mais 

estudo (gráfico 13). Diante desse dado podemos supor algumas coisas: primeiro que a 

recuperação, em geral, deve ocorrer no mesmo formato que as avaliações bimestrais, o que 

nos leva a concluir que nem sempre ocorre de forma paralela. Segundo que, como dito acima, 

isso acrescentaria um número a mais de instrumentos avaliativos. Terceiro que a recuperação 

tem, em alguma medida – de acordo com a percepção desses estudantes -, um grau de 

exigência ainda maior que a avaliação bimestral, o que é um contracenso, pois se o aluno não 

conseguiu aprender durante o bimestre o mínimo para sair-se bem nas avaliações bimestrais, 

esse mesmo aluno estaria sendo, de alguma forma, punido com uma recuperação ainda mais 

difícil e desgastante. Assim, a recuperação, segundo esse recorte dos dados, não estaria 

cumprindo adequadamente seu papel de recuperar aquilo que não foi aprendido, mas sim 

punindo de alguma forma o aluno que não conseguiu aprender.  

Outro aspecto importante foi revelado sobre as recuperações: estudantes optam por 

realizar apenas as atividades de recuperação como forma de amenizar a quantidade de 

avaliações. Conforme aponta o gráfico 13, 25,8% dos estudantes afirmam que diante do 

acúmulo de atividades, priorizaria as disciplinas que tem mais dificuldades, assumindo as 

recuperações das demais disciplinas. Isso quer dizer que existe também o expediente de 

administrar a rotina de avaliações provocando, intencionalmente, a recuperação. Quando 

cruzamos este dado com o fato de alguns estudantes perceberem a recuperação como uma 

avaliação mais exigente, percebemos que isso pode ocorrer como forma de punição – como 

mencionado – mas também pode ser um recurso utilizado pelo professor para evitar que o 

aluno prefira a recuperação, pois se o estudante sentir que a recuperação é mais viável que as 

demais avaliações, utilizará sempre esse recurso para alcançar a nota, deixando de realizar as 

atividades ao longo do bimestre.  

Em síntese, podemos presumir de onde se origina essa percepção da maioria dos 

professores de que a recuperação não vem surtindo o efeito que se espera: a aprendizagem 

tem exigido uma complementação. No entanto, a recuperação que poderia beneficiar a 

aprendizagem não é paralela, mas configura-se nos mesmos moldes das avaliações bimestrais 

– instrumentos estáticos de aferição – e que ainda representam – pelo menos para uma parcela 

dos estudantes – um obstáculo ainda mais difícil de transpor. 
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Essa análise dos dados relativos à recuperação e à dependência, baseada 

especialmente na percepção de estudantes e professores, revela uma contradição dessa 

organização do trabalho pedagógico. Tal contradição fica evidente quando se considera que 

tanto professores quanto estudantes apontam problemas e dificuldades nos processos de 

recuperação e dependência colocados em ação pela organização do trabalho pedagógico. Esta 

percepção sobre problemas e dificuldades é corroborada pelos dados da pesquisa que apontam 

um alto índice de recuperações e considerável número de dependências. Até esse ponto, a 

relação entre a percepção e os dados parece coerente. Entretanto, quando se associam os 

dados de reprovação total aos dados relativos à recuperação e dependência, a contradição 

aparece. Qual seja: um grande percentual de estudantes ficam de recuperação e dependência, 

mas apenas um pequeno percentual é reprovado (fica retido na série). Ora, se – conforme 

demonstram os dados – professores e estudantes reconhecem os problemas e dificuldades nos 

processos de recuperação e dependências, seria comum supor que esses problemas e 

dificuldades fossem expressos também nos dados referentes à reprovação total. Uma vez que 

isso não acontece, há que se considerar que tanto professores quanto estudantes têm buscado 

formas de enfrentar tais dificuldades, de modo que passem a evitar a reprovação total, 

assumindo a responsabilidade de problemas que se originam na organização do trabalho 

pedagógico e perpassam toda a avaliação. Essas formas encontradas, apesar de evitar um alto 

índice de reprovações totais - conforme indicam os dados sobre reprovação – não são capazes 

de garantir que a avaliação cumpra seu papel. Assim, elas acabam por fazer parecer que os 

processos de dependência e recuperação funcionam enquanto formas de garantir a 

aprendizagem. Entretanto, a análise dos dados demonstra que essas formas contribuem apenas 

para que as contradições do trabalho pedagógico não apareçam.  
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5. Produto educacional 

 

Este estudo construiu um mapeamento dos principais problemas enfrentados no 

modelo integral no que concerne à avaliação e possibilitou que se documentasse como se deu 

a implantação do modelo integral e os desafios implicados nesse processo. Buscou trazer à 

comunidade, antes de tudo, uma crítica baseada na análise dos dados coletados junto àqueles 

que vivenciam e enfrentam os problemas cotidianamente.  

Conforme o regulamento do programa de pós-graduação em Ensino na Educação 

Básica, do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação – CEPAE – UFG, em seu artigo 

2º, determina que seja realizada a “defesa pública do produto final, entendendo-se por produto 

final a dissertação que apresente obrigatoriamente um produto educacional”
18

 

Assim, o produto educacional ofertado por este estudo destina-se à Equipe de Apoio 

ao Discente do campus Formosa, da qual a pesquisadora faz parte. Esta equipe é composta 

hoje por três servidores técnicos em assuntos educacionais e um pedagogo orientador. O 

motivo pelo qual se optou em destinar o produto a esse público foi o evidente envolvimento 

da pesquisadora, cujo trabalho não se desenvolve sem a contribuição da equipe. Os trabalhos, 

geralmente, são desenvolvidos coletivamente e surtem maior efeito quando realizados de 

forma sistemática por todos os membros da equipe. 

Diante das análises aqui ofertadas, presume-se a necessidade de compor um plano 

mínimo de ação para tratar as questões da avaliação. É evidente que a instituição deverá tomar 

para si a responsabilidade de repensar alguns aspectos que visivelmente carecem de 

reformulação no modelo integral e esse estudo visa, justamente, contribuir para a realização 

dessa mudança. Será necessária uma ampla discussão com os campi, um levantamento de 

dados objetivo e claro acerca dos problemas – não somente referentes à avaliação – 

enfrentados por docentes, estudantes e servidores.  

No que concerne a questões específicas do campus Formosa tratadas nesse estudo, 

propor-se-á um minicurso destinado a enfrentar alguns problemas enfrentados pela 

comunidade escolar. É importante destacar que as propostas apresentadas nessa intervenção 

estarão, inevitavelmente, condicionadas a algumas variáveis, tais como: o acolhimento e a 

abertura dos servidores para dialogar e construir uma autocrítica importante a toda tentativa 

de reconstrução de modelos e paradigmas; os determinantes institucionais que precisam ser 

                                                           
18

 Disponível em 
https://pos.cepae.ufg.br/up/480/o/Regulamento_PPGEEB_2016_u%CC%81ltima_versa%CC%83o_(1).pdf. 
Acesso em 24/03/2017. 
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rediscutidos também nas instâncias superiores do IFG e que possuem desdobramentos 

significativos no cotidiano escolar; a construção de um espaço de diálogo junto às 

coordenações e direção geral do campus Formosa. Isso porque não basta – idealmente - 

acreditar que o projeto, em si, conseguirá transpor todos os problemas, nem supor que ele é 

capaz de, sozinho, se erguer sem a contribuição e construção coletiva.  

 

5.1. Equipe de Apoio ao Discente 

 

Um aspecto a ser considerado no que tange ao trato do problema da avaliação pela 

equipe pedagógica é a questão da concepção de avaliação. Enquanto educadores, somos 

permeados por discursos e processos tradicionalmente estruturados no sistema educacional – 

no qual fomos formados – que nem sempre coadunam com uma visão crítica da avaliação. É 

comum reproduzirmos e naturalizarmos opiniões, decisões e pré-conceitos com base em 

nossas experiências empíricas. Por isso, coletivizar estudos e leituras que procuram 

desconstruir a avaliação classificatória e excludente é importante para iniciar qualquer 

trabalho que tenha como objetivo tratar a avaliação.  

O minicurso ofertado à equipe de apoio ao discente será subsidiado por reflexões de 

autores que trazem a crítica à avaliação como elemento central e que propõem formas outras 

de encarar a avaliação da aprendizagem.  Assim, tendo como base fundamental uma 

concepção de avaliação mais democrática, formativa, comprometida com a educação da 

classe trabalhadora e sua emancipação, poderemos orientar melhor nosso trabalho. Serão 

debatidos, especialmente, as posições construídas ao longo da pesquisa para justificar tais 

intervenções na realidade, uma vez que o mapeamento dos problemas levantados pelo estudo 

poderá nortear a intervenção pedagógica. 

O trabalho realizado pela equipe de apoio pedagógico ao discente é amplo e possui 

muitas ramificações. Diferentemente do que a denominação faz crer, o apoio pedagógico 

prestado não é restrito exclusivamente ao estudante. São realizadas também orientações aos 

docentes, auxiliando no desenvolvimento de seu trabalho. Dessa forma, essa equipe possui 

amplo espaço de ação junto à comunidade docente, no qual podem ser realizados diversos 

tipos de intervenção. 
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5.2. Os desafios 

 

A busca por alternativas evidencia a crise em que estamos mergulhados. O problema 

existe e urge por respostas. Entretanto, a urgência impõe um risco que é o de buscar um 

“receituário” pronto e acabado. A realidade não cabe numa receita, é dialética, contraditória, 

carece de reflexões contínuas e de mudanças graduais da prática, iniciadas por uma tomada de 

consciência e de uma postura transformadora. Esta decisão passa pela crítica da avaliação 

seletiva, excludente e não democrática; e pela defesa de seu caráter diagnóstico, formativo e 

transformador. 

A crítica que denuncia a avaliação voltada para a seleção social e inculcação 

ideológica já vem sendo feita há algum tempo. Novos discursos que afirmam a avaliação 

como processo contínuo que tem como objetivo um diagnóstico é fruto de uma reflexão 

crítica iniciada nos anos 80. Todavia, as práticas pouco tem mudado, tanto no que diz respeito 

à forma de avaliar, quanto às metodologias utilizadas em sala de aula. Há uma pressão sob o 

professor, busca-se mudança e na ânsia de resolver os problemas muitas propostas “revestidas 

de uma aura redentora” (VASCONCELLOS, 1998, p14) aparecem como “modismos 

educacionais” (VASCONCELLOS, 1998, p14).  O produto educacional deve ser proposto 

considerando os desafios impostos pela realidade concreta. Projetos que desconsideram os 

limites de sua ação correm elevado risco de incorrerem em idealismos infrutíferos ou 

fatalismos.  

Qualquer projeto que possa ser desenvolvido pela equipe pedagógica, direcionada ao 

corpo docente, terá que ter em vista que, diante dos problemas, é comum que se recorra a 

modelos herdados e que se acabe reproduzindo práticas tradicionais. Este é um desafio 

fundamental: saber lidar com as diferentes concepções apresentadas pelos colegas sem perder 

de vista tentativa de reformulação destas concepções.  

Um segundo desafio que se apresenta quando se pensa em formas de ofertar 

reflexões aos docentes acerca de qualquer temática é a formação destes indivíduos. Já 

tratamos no primeiro capítulo acerca do nível de formação apresentado pelos docentes do 

campus Formosa. Como pode-se perceber, do ponto de vista da formação especializada, que o 

corpo docente apresenta elevado nível de formação. Todavia, pode-se notar que ainda há um 

espaço a ser ocupado pela formação pedagógica. Tendo em vista que discussões e 

intervenções que tratem da avaliação podem ser consideradas como maneiras de formar 
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pedagogicamente esses indivíduos. Enfrentaremos um problema fundamental: a convicção 

acerca da necessidade desta formação.  

Neste sentido é importante ter clareza que o professor foi o aluno de outrora, 

vivenciou rituais - relacionados à prática da avaliação - muito fortes e “se essa vivência não 

for retomada e refletida criticamente, poderá ter mais força do que as novas teorias 

apresentadas” (VASCONCELLOS, 1998, p 27). Segundo Luckesi, alguns padrões de conduta 

são assumidos e praticados como se fossem ´naturais`, inerentes à natureza do ser humano. 

Em cada sociedade, esses padrões “são tão consistentes e fortes que imprimem sobre cada um 

de seus membros determinadas maneiras de compreender e de agir na vida” (LUCKESI, 

2002, p 82). Isso não quer dizer que não se modifiquem, ainda que lentamente. Por tudo isso, 

se faz necessário compreender as representações que os educadores trazem consigo, as quais 

refletem a realidade e onde se instalam os preconceitos, sabendo que são as condições 

objetivas de existência que influenciam a forma de pensar dos sujeitos (Vasconcellos, 1998, p 

30). 

Assim, espera-se que este trabalho possa contribuir para que a comunidade possa 

iniciar um debate sobre a avaliação e suas distorções, bem como ampliar as reflexões acerca 

das fragilidades e potencialidades do modelo integral.  

 

5.3. Minicurso 

 

Público alvo: Equipe de apoio pedagógico ao discente. 

 

Duração: dois encontros de formação de três horas cada 

 

 1° encontro: 

 Fundamentação teórica: A crítica à avaliação da aprendizagem classificatória; 

 Apresentação dos dados da pesquisa; 

 Debate sobre os dados apresentados; 

 Avaliação do primeiro encontro. 

 

2° encontro 
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 Formas de superar alguns dos problemas mapeados pela pesquisa utilizando 

como subsídio teórico a obra “Avaliação da Aprendizagem: Práticas de mudança por 

uma práxis transformadora”
19

.  

 Avaliação do minicurso: proposta de criação de plano de trabalho. 

  

                                                           
19

 Esta obra foi escolhida como base das discussões a serem feitas pelo grupo por trazer reflexões voltadas à 

superação da avaliação classificatória e por apontar caminhos por onde possam avançar ações concretas voltadas 

a transformação. Nela, Celso Vasconcellos pormenoriza os aspectos mais importantes que devemos nos atentar 

durante esse processo de superação.  
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Considerações finais 

 

Ao longo dos capítulos, nos deparamos com os diversos problemas enfrentados pela 

comunidade acadêmica do campus Formosa. Foram levantadas questões institucionais que 

possuem implicações diretas na avaliação. Como já mencionado, a avaliação não está 

dissociada dos demais processos que ocorrem na escola, ela é – para além dos aspectos 

técnicos – um processo político que deve ser compreendido levando-se em consideração a 

totalidade. Dessa forma, a investigação pôde acessar diversos meandros que envolvem a 

problemática da avaliação. É importante salientar que os aspectos suscitados pela pesquisa 

não determinam as distorções na avaliação, pois elas também ocorrem em configurações 

distintas da estudada. Porém, ainda que não determine, a configuração do modelo integral 

implantando contribui para adensar tais distorções e por isso deve ser repensada e debatida. 

Os problemas levantados inicialmente dizem respeito à formação continuada ofertada 

aos docentes da instituição, a qual precisa ser revisitada e tornada mais acessível aos docentes 

do interior, sobretudo àqueles que não possuem formação pedagógica; diz respeito à ausência 

de documentos que tratem das especificidades do modelo integral, vigente desde 2013, o qual 

ainda é orientado pelo regulamento do modelo anterior; diz respeito à tardia execução do 

projeto diagnóstico institucional e que ainda não foi concluído. Entende-se, portanto, como 

necessária e urgente uma maior atenção aos condicionantes institucionais no tratamento dos 

problemas do modelo integral.  

Na base de muitos dos problemas levantados está a questão do tempo que apareceu 

reiteradas vezes ao longo da pesquisa. Notamos como a organização temporal está aquém das 

necessidades do modelo integral, expondo mais uma vez a fragilidade do planejamento da 

jornada escolar e do currículo estruturado. Vimos ainda, atrelado à questão do tempo, como as 

rotinas se moldam no interior desta escola que – ao administrar esses tempos – impõe ao 

estudante um sofrimento físico e psíquico. Constatamos que, de modo distinto, mas também 

incômodo, os docentes veem-se obrigados a adotar formas de proceder com a avaliação que 

nem sempre coadunam com suas convicções. Em nome do cumprimento de prazos, percorrem 

caminhos que nem sempre são os mais adequados na construção do conhecimento. Muitos 

docentes reconhecem as fragilidades do modelo colocado, mas diante dos condicionantes 

muitos acabam se adequando.  

A forma como docentes e estudantes administram o tempo, reflete diretamente na 

maneira como a avaliação se desenvolve, uma vez que delineia uma série de práticas 
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distorcidas da avaliação, tais como: eleição de disciplinas para estudar; estudo aligeirado 

voltado para a resolução de provas; adequação na forma como os professores avaliam não 

permitindo maior liberdade para avaliar; a maneira como a nota se localiza como centro das 

preocupações dos estudantes; a memorização mecânica em detrimento da aprendizagem; a 

avaliação enquanto elemento de disputa, competição e comparação entre os estudantes. 

Apresentou-se um cenário de acúmulo de atividades e de falta de tempo para se dedicar 

adequadamente a todas as disciplinas, gerando transtornos aos estudantes. Foi observada a 

proeminência do instrumento prova, tendo em vista o lugar que ocupa desde o ingresso do 

estudante por meio da seleção, até o destaque que possui no regulamento, bem como a 

quantidade em que aparece nos relatos e nos gráficos obtidos junto aos grupos pesquisados. 

Também foi possível verificar aspectos correspondentes à relação professor-aluno e a 

interferência da avaliação no processo de construção democrática em sala de aula.  

Esta pesquisa se desenvolveu tendo como pano de fundo uma realidade política e 

econômica bastante instável. O país passou – e vem passando – por diversas mudanças que 

impactam diretamente a educação. Em um curto espaço temporal o Brasil se viu diante do 

impedimento perpetrado contra a presidenta da república, a qual foi retirada do cargo e, a 

partir disso, a crise econômica e política se intensificou. Diversos projetos de lei foram 

apresentados e no que concerne à educação os principais foram a Medida Provisória 746 de 

2016, conhecida como reforma do ensino médio e a Proposta de Emenda à Constituição 55 de 

2016, a qual limita por vinte anos os gastos públicos. Ainda que tivessem sido duramente 

criticadas por educadores - inclusive ligados ao Fórum Nacional de Educação
20

 - e por 

movimentos contrários que eclodiram Brasil afora, ainda assim foram aprovadas.  

A reforma do ensino médio, citada acima, propõe dentre outras coisas que se amplie 

a jornada escolar por meio da “Política de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino 

Médio em Tempo Integral. Amplia a carga horária mínima anual do ensino médio, 

progressivamente, para 1.400 horas”
21

. Como vimos nesta pesquisa, a ampliação da jornada 

escolar demanda um planejamento minucioso, mais investimento para construção de escolas 

que sejam capazes de sustentar um projeto de período integral. Os Institutos Federais – que 

possuem estruturalmente potencialidades para desenvolver tal projeto – encontram-se em 

dificuldades e problemas em sua implementação. Pode-se imaginar o impacto que isso terá 

nas escolas regulares de ensino médio que, como vimos, possuem realidades bastante distintas 

                                                           
20

 Crítica do Fórum Nacional de Educação. Disponível em: 

http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2016/11/09/pec-dos-gastos-e-mp-do-ensino-medio-voltam-a-ser-

criticadas-por-educadores. Acesso em: 13/03/2017. 
21

 Disponível em: http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/126992. Acesso em 13/03/2017. 

http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2016/11/09/pec-dos-gastos-e-mp-do-ensino-medio-voltam-a-ser-criticadas-por-educadores
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2016/11/09/pec-dos-gastos-e-mp-do-ensino-medio-voltam-a-ser-criticadas-por-educadores
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/126992
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dos Institutos Federais. Ainda mais porque a ampliação da jornada escolar representa uma 

necessidade de maior investimento público, o que não coaduna com a proposta de corte nos 

gastos públicos (PEC 55). Ambas se contradizem em seus objetivos, pois como se ampliará a 

jornada escolar – que exige mais investimento – se os gastos serão limitados? 

Aos poucos os IFG têm sentido o impacto dos cortes de orçamento. Medidas como 

estas citadas acima, colocam em risco o funcionamento dos Institutos Federais. Não é possível 

dimensionar com precisão o impacto dessas medidas e como afetarão os Institutos Federais, 

mas o projeto de expansão e consolidação da rede federal – colocada em curso em 2008 – 

pode estar comprometido, bem como toda educação da classe trabalhadora que será a mais 

afetada pelos cortes orçamentários.  

Os resultados obtidos por meio da pesquisa possibilitou o acesso aos problemas que 

emergem da construção e execução do modelo integral no que tange à avaliação. Foi na práxis 

diária que professores e estudantes foram descobrindo como funcionaria esse modelo e, por 

conseguinte, o que não funcionava muito bem. Sem o planejamento e o tempo necessários à 

reflexão, o modelo integral completa – no campus Formosa – seu quarto ano de existência. 

Esta pesquisa pode mapear – conforme objetivava – alguns problemas e se propôs a trazer a 

crítica necessária à transformação.  

Diante do panorama apresentado, entretanto, podemos nos deparar com a dúvida em 

relação à transformação. Com tantos problemas a serem resolvidos, por onde começar? O fato 

é que ao mapear os problemas não podemos perder de vista a intenção de superá-los, 

incorrendo em mais erros como o fatalismo e a desesperança. Pelo contrário, a despeito de 

todos os problemas, percebemos ao longo da pesquisa que há elementos potenciais para a 

transformação sendo constituídos pelos sujeitos envolvidos nessa realidade. Tais elementos 

nos apontam por onde pode caminhar a mudança do modelo integral e, por conseguinte, a 

avaliação desenvolvida nele.  

O primeiro fator que gostaríamos de destacar como positivo é, propriamente, esta 

pesquisa. Não apenas o fato dela existir – o que já denota um movimento de compreensão da 

realidade e uma ação sobre ela – mas também no que se refere ao envolvimento dos 

participantes. Se não houvesse interesse em agir sob a realidade e transformá-la, a pesquisa 

não teria contado com um número tão grande de pessoas interessadas e empenhadas em 

contribuir. De alguma forma a comunidade estudada encontrou neste espaço de diálogo a 

oportunidade de expressar sua insatisfação em relação a diversos aspectos que, segundo suas 

percepções, prejudicam o desenvolvimento do trabalho e da aprendizagem no modelo 

integral. Para além das queixas e desgostos, os participantes expressaram em muitos 
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momentos como gostariam que fosse essa escola, demonstraram seu apreço por ela, suas 

potencialidades e deram sugestões de como a mudança poderia ocorrer. É salutar perceber 

como a pesquisa moveu os sujeitos participantes, uma vez que não havia obrigatoriedade, eles 

poderiam simplesmente se recusar a participar ou mesmo desdenhar as questões não 

preenchendo os espaços destinados às respostas, mas isso, de modo geral não ocorreu, houve 

comprometimento e empenho na participação. Destaca-se especialmente a contribuição dos 

estudantes que utilizaram intensamente os espaços reservados no questionário à sua voz. Isso 

demonstrou que além de possuírem maturidade – apesar da pouca idade – para debater a 

escola que desejam, os estudantes possuem também disposição para fazê-lo, basta encontrar 

um espaço destinado a isso e o respeito à sua voz que uma escola mais democrática se 

constituirá.  

Além deste, outros aspectos podem ser considerados como parte do polo positivo da 

contradição. A ação da pró-reitoria de ensino (Projeto Diagnóstico), a qual representa uma 

abertura à crítica e que pode representar a superação de muitos problemas.  

A percepção dos estudantes sobre a avaliação classificatória e seus problemas aponta 

para mudança, uma vez que essa percepção é marcada pela consciência crítica capaz de 

detectar as características, finalidades e problemas desse tipo de avaliação. Deve-se ressaltar a 

clareza que os educandos têm que sua inteligência é circunscrita ao momento da avaliação; 

bem como que a avaliação deveria “analisar o que ele (o estudante) realmente sabe ou deixa 

de saber”, ou seja, ser diagnóstica. Isso se evidencia em diversas passagens do questionário 

discente.  Além disso, os estudantes foram capazes de apontar os aspectos que devem ser 

considerados para tornar a prova mais qualitativa; nesse caso trata-se de uma avaliação que 

valoriza o diálogo, a fala, a subjetividade dos educandos, focando seus pontos fortes.  

A percepção dos docentes também considera a necessidade de transformar o trabalho 

pedagógico e “repensar a forma de avaliação no modelo tradicional”. Isso se evidencia em 

diversas respostas do questionário docente. Essa consciência dos docentes é crucial para a 

transformação do trabalho pedagógico, uma vez que os docentes são aqueles que exercem o 

poder pedagógico relacionado à disciplina, ao conhecimento e à avaliação. Além disso, a 

consciência crítica de muito desses docentes dialoga diretamente com as críticas à avaliação 

apresentados pelos educandos, demonstrando que a práxis educacional tem levado docentes a 

refletirem sobre o trabalho pedagógico e suas relações com a avaliação. Essa reflexão se 

expressa de forma clara e objetiva quando um professor afirma que “a grade curricular e o 

sistema bimestral impossibilita a estruturação de avaliações mais socioconstrutivistas, 

forçando as avaliações mecânicas e meritocráticas” (Questionário docente, questão 18, 
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participante 10). Essa crítica consciente – aponta questões importantes relacionadas ao 

trabalho pedagógico: a grade curricular, o sistema bimestral e as avaliações mecânicas e 

meritocráticas – e esse desejo de mudar do docente é um fator importantíssimo para a 

construção de novas práticas e de um projeto educacional capaz de desenvolver um trabalho 

pedagógico que supere a avaliação “tradicional”, classificatória e excludente. 

Do ponto de vista estrutural, o IFG também reúne potencialidades que podem 

apontar para a superação, uma vez que suas instalações e recursos materiais tais como 

laboratórios, a biblioteca, os projetos e bolsas de iniciação científica, as visitas técnicas, o 

estágio obrigatório, dentre outros, possibilitam desenvolver uma construção do conhecimento 

mais autônoma. Tais potencialidades, se bem desenvolvidas contribuem para a formação de 

educandos mais comprometidos com a construção do próprio conhecimento, descentra a 

figura do professor – ainda que seu papel nesta construção seja imprescindível – e desloca a 

aprendizagem para espaços que vão além da sala da aula. 

A alta formação acadêmica dos docentes – voltada à pesquisa - torna o IFG um 

espaço profícuo para o debate e para a reflexão crítica sobre a práxis institucional. Um 

aspecto que se deve considerar como elemento constitutivo da mudança é o fato de mais de 

90% desses docentes serem do quadro efetivo o que possibilita um vinculo mais sólido desses 

profissionais com a instituição. Este fator garante ainda que se possa refletir mais detidamente 

sobre as práticas, que se desenvolva um planejamento mais comprometido com ações que 

levarão à superação de muitos desses problemas. Um exemplo de como isso de consolida na 

prática é o fato de as coordenações dos cursos técnicos estarem se articulando para revisitar os 

projetos de curso – juntamente com uma comissão composta para esse fim. Tal articulação se 

deu na semana de planejamento pedagógico de 2017, os trabalhos devem se desenvolver ao 

longo dos próximos meses e possui como elemento principal a crítica à grade curricular dos 

cursos ofertados no IFG- Formosa, isso pode representar um impacto direto na questão da 

avaliação.  

Aos poucos, ao problematizar a realidade, as contradições vão emergindo, exigindo 

que o debate e a reflexão se intensifiquem. Ações que visem intervir na realidade vão 

tomando forma a partir das forças políticas organizadas e conscientes. Os resultados deste 

estudo podem ter similaridade às realidades de outros campi do IFG - que também 

implantaram o modelo integral – podendo ser debatido não apenas no campus Formosa, mas 

em todo o IFG, ampliando a possibilidade de reformulação da política institucional.  
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como iriam realizar as tarefas extraclasse, em que momento estudariam para as provas e fariam os

trabalhos, como seriam ofertados os horários de atendimento dos professores que, no cumprimento de suas

cargas horárias, faziam-no sempre no contra turno. Dessa forma, a pesquisa centra-se nas questões

avaliativas relacionadas a esse novo formato de ensino implantado no IFG de Formosa-GO.

Apresentação do Projeto:

Verificar como ocorre a avaliação da aprendizagem no Ensino Médio Técnico Integrado de Tempo Integral

do IFG-Formosa; Mapear os problemas que envolvem a avaliação da aprendizagem no ensino médio
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avaliativas desenvolvidas no modelo integrado integral; Identificar e analisar aspectos correspondentes à

prática da avaliação relacionando-os com os dados da recuperação e reprovação (total e parcial); Promover

um seminário sobre avaliação da aprendizagem no modelo integrado integral junto à comunidade do

campus Formosa.

Como riscos a pesquisadora responsável cita o possível constrangimento dos participantes que se sintam

desconfortáveis com o tema ao responderem os questionários. No entanto, é garantido o sigilo e

resguardado o anonimato e, além desse aspecto, a participação é voluntária. Como benefícios, são citados

o aprimoramento do modelo avaliativo na instituição a partir do desenvolvimento da pesquisa e a

contribuição para a tomada de decisões pedagógicas que visam intervir na realidade, transformando-a de

modo a ampliar a qualidade do ensino.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

Trata-se de uma pesquisa de mestrado. O financiamento é próprio. A coleta de dados acontecerá por meio

da aplicação de questionários a estudantes dos segundos e terceiros anos dos cursos de Saneamento e

Biotecnologia e professores que ministram aulas no Ensino Médio Técnico Integrado de Tempo Integral nos

referidos cursos do IFG de Formosa. Além dos questionários, será realizada análise dos documentos que

balizam a instituição, tais como o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), o Projeto Político

Institucional (PPI) e

os Regulamentos referentes ao Ensino Médio. A coleta de dados acontecerá a partir de abril de 2016. Os

critérios de inclusão estão claros: apenas participarão alunos e professores dos cursos em foco. A análise

dos dados será realizada por meio da técnica de análise de conteúdo considerando dados quantitativos e

qualitativos. Foram apresentadas as questões norteadoras para os questionários e estas têm relação com o

processo avaliativo dos cursos. O recorte teórico e metodológico são considerados adequados e há

viabilidade para realização da pesquisa.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

Foram apresentados os seguintes termos: Termo de anuência do IFG, campus Formosa autorizando o

desenvolvimento da pesquisa; Projeto detalhado; TCLE para os pais; TALE para os alunos menores de 18

anos; Termo de Compromisso assinado pelos pesquisadores; Folha de rosto devidamente preenchida e

assinada pela vice-diretora do CEPAE. Apresentam o modelo do TCLE destinados aos pais e o modelo do

TCLE destinado aos professores.

Em relação ao TCLE para os pais, este está redigido na forma de convite, solicitando a participação do filho.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:
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  Tanto o TCLE quanto o TALE estão escritos de forma adequada, garantem o sigilo, a privacidade, a

possibilidade de desligar-se da pesquisa e de pleitear indenização por danos decorrentes da pesquisa.

Recomendações:

As pendências elencadas em parecer anterior foram todas atendidas, portanto somos favoráveis à

aprovação do presente protocolo de pesquisa, smj deste comitê.
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o Relatório Final baseado na conclusão do estudo e na incidência de publicações decorrentes deste, de
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 Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) – Professores. 

 



 

 

Campus II Ufg - Avenida Esperança, s/n - Campos Universitário Samambaia, 
Goiânia – GO / Telefone:(62) 3521-1083 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 
 

 

Prezado(a) Sr./Sra. Professor(a), você está sendo convidado(a) a participar, como 

voluntário(a), da pesquisa intitulada “A Avaliação da Aprendizagem no Ensino Médio 

Técnico Integrado de Tempo Integral: um estudo sobre o IFG - campus Formosa”. Meu 

nome é Bruna Antunes Furtado Pereira, sou a pesquisadora responsável e minha área de 

atuação é a Educação. Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, se você 

aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que está impresso em duas 

vias, sendo que uma delas é sua e a outra pertence à pesquisadora responsável. Esclareço 

que em caso de recusa na participação, você não será penalizado(a) de forma alguma. Mas 

se concordar com a participação, as dúvidas sobre a pesquisa poderão ser esclarecidas pela 

pesquisadora responsável, via e-mail brunantunes.ifgo@yahoo.com.br e, inclusive, sob 

forma de ligação a cobrar, através do(s) seguinte(s) contato(s) telefônico(s): 

(61)99214487/(61)82546550. Ao persistirem as dúvidas sobre seus direitos como 

participante desta pesquisa, você também poderá fazer contato com o Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, pelo telefone (62)3521-1215.  

 

1. Informações Importantes sobre a Pesquisa: 

 

O título dessa pesquisa é “A Avaliação da Aprendizagem no Ensino Médio Técnico 

Integrado de Tempo Integral: um estudo sobre o IFG - campus Formosa”. Ela tem como 

objetivos verificar como ocorre a avaliação no Ensino Médio Técnico Integrado de Tempo 

Integral do Instituto Federal de Goiás – campus Formosa e busca mapear os problemas 

enfrentados por professores e alunos quanto à avaliação e verificar quais são as práticas 

avaliativas no modelo integrado integral; considerando documentos institucionais, seus 

objetivos e orientações. Essa pesquisa é necessária, uma vez que o conhecimento dos 

processos que envolvem a avaliação permitirá a formulação de propostas interventivas 

capazes de minimizar as dificuldades e os problemas enfrentados. 

A coleta de dados da pesquisa será feita através de questionários aplicados a alunos e 

professores com caráter sigiloso, ou seja, em nenhum momento o participante da pesquisa 

será identificado, garantindo o anonimato e a privacidade do participante. O tempo de 

preenchimento dos questionários será de aproximadamente meia hora e o participante 

poderá recusar-se a participar da pesquisa em função do seu tempo de duração. Caso o 

participante se sentir desconfortável, ele pode reusar-se a responder questões do questionário 

que, por algum motivo, lhe causem constrangimento. 

A pesquisa visa proporcionar benefícios relacionados ao aprimoramento dos processos 

avaliativos no modelo integral, contribuindo assim com o desenvolvimento dos estudantes e 

com o trabalho dos professores. Ao participar da pesquisa, você estará nos ajudando a 

compreender os problemas enfrentados e a buscar soluções para melhorar o ensino.  
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Você terá garantida a liberdade de, a qualquer momento, retirar o seu consentimento e de 

se recusar a prosseguir na pesquisa sem penalidade alguma. O participante também tem o 

direito de pleitear indenização, por danos imediatos ou futuros, decorrentes da participação 

na pesquisa. 
 
 

 

2.  Consentimento da Participação na Pesquisa: 

 

 

Eu, ................................................................................................................., inscrito(a) sob o 

RG/ CPF......................................................., abaixo assinado, aceito participar do estudo 

intitulado “A Avaliação da Aprendizagem no Ensino Médio Técnico Integrado de Tempo 

Integral: um estudo sobre o IFG - campus Formosa”. Informo ter mais de 18 anos de idade e 

destaco que minha participação nesta pesquisa é de caráter voluntário. Fui devidamente 

informado(a) e esclarecido(a) pela pesquisadora responsável Bruna Antunes Furtado Pereira 

sobre a pesquisa, os procedimentos e métodos nela envolvidos, assim como os possíveis 

riscos e benefícios decorrentes de minha participação no estudo. Foi-me garantido que posso 

retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. 

Declaro, portanto, que concordo em participar do projeto de pesquisa acima descrito. 

 

Formosa, _____ de _____________ de 2016. 

 

 

 
___________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do(a) participante  

 

 

 

 
 

__________________________________________________________________ 

 

Assinatura por extenso do(a) pesquisador(a) responsável 

 



 

 

 

 

 

Anexo 3  

 

 Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) –  

Pais ou responsáveis. 
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TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TALE 
 

 

Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa intitulada “A 

Avaliação da Aprendizagem no Ensino Médio Técnico Integrado de Tempo Integral: um 

estudo sobre o IFG - campus Formosa”. Meu nome é Bruna Antunes Furtado Pereira, sou a 

pesquisadora responsável e minha área de atuação é Educação. Após receber os esclarecimentos e as 

informações a seguir, se você aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que está 

impresso em duas vias, sendo que uma delas é sua e a outra pertence à pesquisadora responsável. 

Esclareço que em caso de recusa na participação você não será penalizado(a) de forma alguma. Mas 

se aceitar participar, as dúvidas sobre a pesquisa poderão ser esclarecidas pela pesquisadora 

responsável, via e-mail (brunantunes.ifgo@yahoo.com.br) e, inclusive, sob forma de ligação a 

cobrar, através do(s) seguinte(s) contato(s) telefônico(s): (61)82546550/(61)99214487. Ao 

persistirem as dúvidas sobre os seus direitos como participante desta pesquisa, você também poderá 

fazer contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, pelo telefone 

(62)3521-1215.  

 

Informações Importantes sobre a Pesquisa:  

 

O título da pesquisa é “A Avaliação da Aprendizagem no Ensino Médio Técnico Integrado de 

Tempo Integral: um estudo sobre o IFG - campus Formosa” e ela tem como objetivos verificar como 

ocorre a avaliação no Ensino Médio Técnico Integrado de Tempo Integral do Instituto Federal de 

Goiás – campus Formosa. Objetiva, ainda, mapear os problemas enfrentados por professores e alunos 

no que diz respeito à avaliação e verificar quais são as práticas avaliativas no modelo integrado 

integral; considerando documentos institucionais, seus objetivos e orientações. Tal pesquisa é 

necessária, pois o conhecimento dos processos que envolvem a avaliação permitirá a formulação de 

propostas interventivas capazes de minimizar as dificuldades e os problemas enfrentados. 

A coleta de dados da pesquisa será feita através de questionários que serão aplicados aos alunos. 

Esses questionários conterão questões abertas (em que você poderá expressar sua opinião livremente) 

e questões de múltipla escolha (onde você terá que escolher um item). A pesquisa irá resguardar o 

sigilo, ou seja, em nenhum momento você será identificado pelo pesquisador. Isso garante o seu 

anonimato e sua privacidade, pois ninguém saberá que aquelas respostas são suas. O tempo de 

preenchimento dos questionários será de aproximadamente uma hora e você poderá recusar-se a 

participar da pesquisa em função do seu tempo de duração.  

A pesquisa visa proporcionar benefícios relacionados ao aprimoramento dos processos 

avaliativos no modelo integral, contribuindo assim com o desenvolvimento dos estudantes e com o 

trabalho dos professores.  Ao participar da pesquisa você estará contribuindo para melhorar a 

forma como a avaliação ocorre no campus Formosa.  

Caso você se sinta desconfortável, poderá reusar-se a responder questões do questionário que, 

por algum motivo, lhe causem constrangimento. Você também tem o direito de pleitear indenização, 

por danos imediatos ou futuros, decorrentes da participação na pesquisa. A qualquer momento você 

pode retirar seu consentimento e deixar de participar da pesquisa sem nenhuma penalidade. 

 

 

 



 
 

 

Campus II Ufg - Avenida Esperança, s/n - Campos Universitário Samambaia, 
Goiânia – GO / Telefone:(62) 3521-1083 

 
 

 

 

 

 

 

2. Assentimento da Participação na Pesquisa: 

 

 

 

Eu, __________________________________________________________________, inscrito(a) 

sob o RG/ CPF_________________________, abaixo assinado, concordo em participar do estudo 

intitulado “A Avaliação da Aprendizagem no Ensino Médio Técnico Integrado de Tempo 

Integral: um estudo sobre o IFG - campus Formosa”. Destaco que minha participação nesta 

pesquisa é de caráter voluntário. Fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) pela pesquisadora 

responsável Bruna Antunes Furtado Pereira sobre a pesquisa, os procedimentos e métodos nela 

envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação no 

estudo. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto 

leve a qualquer penalidade. Declaro, portanto, que concordo com a minha participação no projeto de 

pesquisa acima descrito. 

 

 

 

Formosa, ____de ____________________de 2016. 

 

 

 

 
___________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do(a) participante 

 

 

 

 
 

 

__________________________________________________________________ 

Assinatura da pesquisadora responsável 

 



 

 

 

 

 

Anexo 4  

 

 Termo de assentimento livre e esclarecido (TALE) – Estudantes. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 
 

 

Prezado(a) Sr./Sra., seu/sua filho/filha está sendo convidado(a) a participar, como 

voluntário(a), da pesquisa intitulada “A Avaliação da Aprendizagem no Ensino Médio 

Técnico Integrado de Tempo Integral: um estudo sobre o IFG - campus Formosa”. Meu 

nome é Bruna Antunes Furtado Pereira, sou a pesquisadora responsável e minha área de 

atuação é a Educação. Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, se você 

aceitar que seu filho(a) faça parte do estudo, assine ao final deste documento, que está 

impresso em duas vias, sendo que uma delas é sua e a outra pertence à pesquisadora 

responsável. Esclareço que em caso de recusa na participação, seu filho não será 

penalizado(a) de forma alguma. Mas se concordar com a participação, as dúvidas sobre a 

pesquisa poderão ser esclarecidas pela pesquisadora responsável, via e-mail 

brunantunes.ifgo@yahoo.com.br e, inclusive, sob forma de ligação a cobrar, através do(s) 

seguinte(s) contato(s) telefônico(s): (61)99214487/(61)82546550. Ao persistirem as dúvidas 

sobre os direitos do seu filho(a) como participante desta pesquisa, você também poderá 

fazer contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, pelo 

telefone (62)3521-1215.  

 

1. Informações Importantes sobre a Pesquisa: 

 

O título dessa pesquisa é “A Avaliação da Aprendizagem no Ensino Médio Técnico 

Integrado de Tempo Integral: um estudo sobre o IFG - campus Formosa”. Ela tem como 

objetivos verificar como ocorre a avaliação no Ensino Médio Técnico Integrado de Tempo 

Integral do Instituto Federal de Goiás – campus Formosa e busca mapear os problemas 

enfrentados por professores e alunos quanto à avaliação e verificar quais são as práticas 

avaliativas no modelo integrado integral; considerando documentos institucionais, seus 

objetivos e orientações. Essa pesquisa é necessária, uma vez que o conhecimento dos 

processos que envolvem a avaliação permitirá a formulação de propostas interventivas 

capazes de minimizar as dificuldades e os problemas enfrentados. 

A coleta de dados da pesquisa será feita através de questionários aplicados a alunos e 

professores com caráter sigiloso, ou seja, em nenhum momento o participante da pesquisa 

será identificado, garantindo o anonimato e a privacidade do seu filho(a). O tempo de 

preenchimento dos questionários será de aproximadamente meia hora e o participante 

poderá recusar-se a participar da pesquisa em função do seu tempo de duração. Caso o 

participante se senta desconfortável, ele pode reusar-se a responder questões do questionário 

que, por algum motivo, lhe causem constrangimento. 

A pesquisa visa proporcionar benefícios relacionados ao aprimoramento dos processos 

avaliativos no modelo integral, contribuindo assim com o desenvolvimento dos estudantes e 

com o trabalho dos professores. Ao participar da pesquisa, seu filho(a) estará nos ajudando a 

compreender os problemas enfrentados e a buscar soluções para melhorar o ensino.  



 

 

Campus II Ufg - Avenida Esperança, s/n - Campos Universitário Samambaia, 
Goiânia – GO / Telefone:(62) 3521-1083 

 

 

 

Você e/ou seu filho terão garantida a liberdade de, a qualquer momento, retirar o seu 

consentimento e de se recusar a prosseguir na pesquisa sem penalidade alguma. O 

participante também tem o direito de pleitear indenização, por danos imediatos ou futuros, 

decorrentes da participação na pesquisa. 
 
 

 

2.  Consentimento da Participação na Pesquisa: 

 

 

Eu, ................................................................................................................., inscrito(a) sob o 

RG/ CPF......................................................., abaixo assinado, concordo com a participação 

de meu filho(a) no estudo intitulado “A Avaliação da Aprendizagem no Ensino Médio 

Técnico Integrado de Tempo Integral: um estudo sobre o IFG - campus Formosa”. Informo 

ter mais de 18 anos de idade e destaco que a participação nesta pesquisa é de caráter 

voluntário. Fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) pela pesquisadora responsável 

Bruna Antunes Furtado Pereira sobre a pesquisa, os procedimentos e métodos nela 

envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes da participação no 

estudo. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem 

que isto leve a qualquer penalidade. Declaro, portanto, que concordo com a participação de 

meu filho(a) no projeto de pesquisa acima descrito. 

 

Formosa, _____ de _____________ de 2016. 

 

 

 
___________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do(a) participante ou de seu responsável legal 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

 

Assinatura por extenso do(a) pesquisador(a) responsável 

 



 

 

 

 

 

Anexo 5  

 

 Questionário docente – Respostas Individuais 

 



















































































































































































































































































































































































































 

 

 

 

 

Anexo 6  

 

 Questionário discente – Respostas Individuais 

 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































