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RESUMO
A aprendizagem se configura de diversas formas no ambiente escolar e, portanto,
manifesta-se como um processo complexo e muito particular. Os alunos manifestam
sua compreensão de diferentes modos podendo ser através da leitura, da observação,
da audição, existindo ainda aqueles que reúnem todas estas habilidades. Conduzir o
processo de ensino aprendizagem exige do professor conhecimento e habilidade para
avaliar. A presente pesquisa, sob condução da LOGUS UNIVERTY INTERNATIONAL
e sob orientação do Professor Dr. Gedorge Reiff, pretende responder à questão: Quais
as concepções avaliativas dos professores de matemática que atuam nas turmas de
ensino médio do período noturno? Nossa pesquisa tem por base teórica predominante
as ideias de Hoffmann (2009) e de Luckesi (1997). Elas orientam o tratamento da
avaliação, enquanto documentos oficiais e pesquisas embasam o ensino médio e o
ensino noturno. O desenvolvimento da investigação se respaldou em Triviños (1987)
e foi desenvolvida em três escolas estaduais de Mato Grosso que ofertam o ensino
médio no período noturno. A exploração se deu por meio da análise de documentos
escolares; questionários respondidos por cento e noventa e seis alunos e por quatro
docentes, sendo que um deles participou de uma entrevista semiestruturada (Triviños,
1987) para melhor estruturação da pesquisa. Deste modo, à luz dos estudiosos do
tema, observamos que os sujeitos possuem uma concepção superficial de avaliação
e de sua aplicabilidade no processo de ensino aprendizagem. Reconhecem sua
importância, contudo faltam-lhes bases teóricas que possam aperfeiçoar sua prática
em sala de aula. Desta forma, a avaliação está limitada ao valor burocrático e de
recuperação de nota. Constatamos ainda, que esta concepção é fruto de suas
experiências e vivências, que claramente lhes foram importantes em suas formações.

Palavras chaves: avaliação, ensino médio, ensino noturno, professores de
matemática.

ABSTRACT
The learning takes shape in a variety of ways in the school environment and, therefore,
manifests itself as a complex and very particular process. Students manifest their
understanding in different ways, through reading, observation and listening, and there
are those who bring all these skills together. Leading the process of teaching learning
requires the teacher's knowledge and ability to evaluate. Leading the process of
teaching learning requires the teacher's knowledge and ability to evaluate. This
research, under the guidance of LOGUS UNIVERTY INTERNATIONAL and under the
guidance of Teacher Dr. Gedorge Reiff, intends to answer the question: What are the
evaluative conceptions of mathematics teachers who work in the high school classes
at night? Our research is based predominantly on the ideas of Hoffmann (2009) and
Luckesi (1997). They guide the treatment of evaluation, while official documents and
research support middle school and evening teaching. The development of the
research was supported by Triviños (1987) and was developed in three state schools
of Mato Grosso that offer high school in the night period. he exploration took place
through the analysis of school documents; questionnaires answered by one hundred
and ninety-six students and four teachers, one of whom participated in a semistructured interview (Triviños, 1987) to better structure the research. in the light of the
students of the theme, we observed that the subjects have a superficial conception of
evaluation and its applicability in the process of teaching learning. They recognize their
importance, yet they lack the theoretical underpinnings that can improve their practice
in the classroom. In this way, the evaluation is limited to the bureaucratic value and
note recovery. We also find that this conception is the result of their experiences and
experiences, which clearly were important to them in their formations.

Words keys: Evaluation, high school, night teaching, math teachers.
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INTRODUÇÃO
A avaliação é um processo em um processo de ensino/aprendizagem que
inquieta muitos professores! Minha experiência na educação como professor em sala
de aula se deu a partir do ano 2005. Apesar do reduzido tempo como educador, a
prática foi suficiente para que muitos questionamentos surgissem, e entre eles os que
são relacionados à prática avaliativa.
Entender o sucesso de alguns e os insucessos de outros me inquietava,
principalmente por conta do desejo latente de ver meus alunos crescerem em
conhecimento e sabedoria. Ano após ano vi esta cena se repetir e meu
posicionamento sempre foi no sentido de oferecer condições, chances e novas
oportunidades para que todos viessem a ter sucesso na aprendizagem.
Mesmo lançando mão de diferentes provas, questões diversificadas,
trabalhos, auto avalições e recuperações, nem sempre lograva o sucesso esperado.
Com o tempo, introduzi os momentos de descontração, relaxamento, leitura de
parábolas1, piadas, audição dos alunos, entre outras atividades. O objetivo era de
quebrar o ritmo em alguns momentos e despertar o interesse por leitura, interpretação,
enfim; estratégias para tornar a aula mais atrativa e prazerosa.
A experiência em colégios particulares e públicos também me possibilitou
muitas vivencias como o trabalho no ensino médio, no ensino fundamental, na
educação de Jovens e adultos, no ensino noturno e também no diurno. Além do citado,
pude também fazer uso de diversos livros didáticos, de apostilas, entre outros
materiais. Essas atividades me permitiram observar que por mais bem intencionadas
que fossem, algumas práticas não estavam sendo eficazes.
A intrigante realidade colocou-me a refletir sobre os conteúdos, o
planejamento, a avaliação, o ensino, projetos e tendências da matemática. Como
introduzi-los? Como fazer uso eficiente dos mesmos?
Pesquisas iniciadas com o objetivo de melhorar a prática pedagógica
trouxeram à luz que poucos são os trabalhos voltados para o ensino médio
especialmente noturno, espaço em que sempre atuei e que me proporcionou muitos
desafios. Por que era tão diferente trabalhar com o ensino médio durante o dia e á

1
“Parábolas são breves narrativas, às vezes dramáticas, às vezes cômicas, que possuem um
contexto moral explícito ou implícito e que, além de nos apresentar um pouco de cultura de um povo,
nos ajudam a decidir em questões morais do nosso dia a dia” (RANGEL, 2002, p. 150).
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noite? Também ficou evidente que o sucesso do ensino e da aprendizagem está ligado
ao planejamento, à avaliação e à sua execução. Nesse sentido, a busca de uma
formação que preenchesse essas lacunas e que respondesse a essas inquietações
passou a ser o foco.
Um bom ensino médio é a abertura de portas para uma boa universidade. É
nessa fase que se da mais ênfase às disciplinas como ciência. A matemática, portanto,
disciplina e ciência mostra sua relevância no processo de ensino aprendizagem, por
entre outros motivos, desencadear o desenvolvimento de habilidades muito
importantes como raciocínio lógico, concentração, análise, entre outros.
Uma pesquisa sobre quais seriam as razões para que a matemática faça
parte do currículo escolar levará certamente a três categorias de respostas.
Para alguns, a função da matemática é desenvolver o raciocínio; para outros,
a matemática precisa ser ensinada e aprendida porque está presente na
vida cotidiana e, por último, porque ela é ferramenta para as demais ciências.
(PAVANELLO; NOGUEIRA, 2006, p. 32)

Os procedimentos e métodos utilizados pelo professor para proporcionar o
desenvolvimento dessas habilidades passa pela avaliação, que como tal, deve ser
pensada, estudada e direcionada para que atinja seus reais objetivos.
Observa-se uma aversão do aluno às avaliações de matemática que são
sempre tidas como muito difíceis. Ao longo dos anos, a avaliação, de forma geral,
passou a assumir um caráter punitivo mostrando-se também, em vários momentos,
como um meio de seleção e de exclusão.
Ao se pensar avaliação também deve se levar em conta o planejamento. O
mesmo deve contemplar os conteúdos a serem trabalhados, como será o seu
desenvolvimento dentro do período (bimestre, trimestre, semestre, enfim) e qual é a
melhor prática avaliativa a ser aplicada nos diferentes momentos do processo. Para
isso também é necessário que se conheça as várias formas de avaliar e que se tenha
um embasamento teórico que oriente o processo. A avaliação não pode ser vista como
o fim desse processo, mas como parte dele.
Segundo Lorenzato (2008), a formação continuada de professores é o melhor
senão o único mecanismo de manutenção ou de melhoria da qualidade da educação.
A graduação do professor é sempre marcada pela impossibilidade de se conhecer
todas as técnicas, mecanismos e recursos de ensino. Mesmo que haja esse esforço,
isso não será possível por conta de sua própria natureza: a educação não é estática;
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vive em constante transformação e aprimoramento. Justamente por este motivo, a
reflexão deve ser parte integrante do currículo de formação do professor sendo ela
inicial ou continuada.
A presente pesquisa é um estudo sobre as concepções que norteiam a prática
dos professores de matemática a cerca da avaliação no ensino médio, contudo, com
um olhar voltado para esta ação no período noturno, lugar em que muitas práticas são
transformadas e não transformadoras.
Com base no exposto, este trabalho busca compreender:
a) se a concepção do professor de matemática acerca de avaliação leva em
conta o que preconizam os estudiosos da educação buscando sua eficácia
em sala de aula;
b) que julgamento os professores de matemática e os alunos fazem em
relação ao ensino no período noturno;
c) quais os instrumentos avaliativos utilizados por esses professores;
d) que fatores influenciam os trabalhos e os resultados escolares no ensino
médio noturno (visão do aluno e visão do professor);
e) quais as concepções defendidas por alunos e professores do ensino médio
noturno a respeito do erro, da recuperação e da atribuição de notas.
Na busca pelas respostas aos questionamentos foi realizada uma pesquisa
qualitativa, com caráter de investigação (TRIVIÑOS, 1987, p. 129), mas também
quantitativa (TRIVIÑOS, 1987, p. 118) com intenção de tabulação e análise de
frequência das respostas.
A metodologia da pesquisa está exposta no primeiro capítulo apresentando
toda a ação dividida em dois momentos: o primeiro consistiu na análise do referencial
teórico com objetivo de situar e respaldar a pesquisa; e o segundo compôs-se da
pesquisa de campo que se deu através:
a) do estudo e análise de documentos como Regimento, Projeto Político
Pedagógico, Planejamento de Matemática do Ensino Médio entre outros
registros.
b) da análise experimental sendo desenvolvida por meio de questionários e
entrevistas com estudantes e professores do ensino médio.

No segundo capítulo: Discussão sobre o ensino noturno, trazemos uma
reflexão sobre a realidade desse período de estudo que se apresenta esquecido,
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carente de um olhar diferenciado e de práticas que oportunizem seu sucesso.
Pesquisas realizadas em diferentes épocas e regiões do país comprovam que esta
triste realidade perdura há anos e também é evidenciada nas pesquisas realizadas
nas escolas de Primavera do Leste-MT.
No terceiro capítulo: Discutindo avaliação; trazemos definições dos principais
tipos defendidos pelos pesquisadores Both (2007), Carvalho (2000), Hoffmann (2009),
Luckesi (1997), Siva, Hoffman e Esteban (2003), entre outros, além dos chamados
“problemas” da avaliação que trazem uma reflexão sobre o paradoxo da recuperação,
do erro e da nota. O capítulo também é dedicado a uma breve discussão sobre
planejamento sob a ótica de Gandin (2010), Gandin e Cruz (2010) e Menegolla e
Sant’Ana (2000).
Na sequência, capítulo quarto, a atenção é empregada aos dados coletados,
analisando à luz dos teóricos citados, a Concepção de avaliação dos professores do
ensino médio regular noturno.
Finalizando apresentamos a Conclusão do trabalho com as observações
finais referentes aos elementos que constituíram os objetivos da pesquisa. Em
seguida, o referencial bibliográfico utilizado na elaboração e desenvolvimento deste
trabalho e, anexos contendo instrumentos de pesquisa, entrevistas e documentos
solicitantes de autorizações de pesquisa.
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CAPÍTULO I – METODOLOGIA DA PESQUISA

A proposta deste trabalho é investigar as “Concepções e práticas avaliativas
dos professores de matemática do ensino médio regular noturno”. Nessa perspectiva,
mostra-se necessária uma organização intrínseca de todo processo de investigação.
A intenção de compreender se “A concepção do professor acerca de
avaliação leva em conta o que preconizam os estudiosos da educação” e ainda:
“Como se dá a avaliação na disciplina de matemática do ensino médio noturno” exigiu
pesquisa acerca do ensino noturno, do ensino médio e de avaliação para podermos
confrontar com os dados levantados em campo.
Triviños (1987, p.118) afirma que “Toda pesquisa pode ser, ao mesmo tempo,
quantitativa e qualitativa”, todavia, a metodologia de pesquisa qualitativa mostra-se
mais adequada para o estudo tendo haja vista que o tema sugere análise documental
e experimental.
Ainda segundo Triviños (1987, p. 129), a pesquisa qualitativa, com seu caráter
de investigação, preocupa-se mais com o processo do que especificamente com os
resultados mantendo uma análise crítica do material coletado. Nesse processo, dados
quantitativos também foram levantados e trazem informações de significativa
importância no suporte para essa análise crítica.
Também é fundamental destacar uma importante característica da
metodologia escolhida:
É interessante salientar, uma vez mais, que o pesquisador, orientado pelo
enfoque qualitativo, tem ampla liberdade teórico-metodológica para realizar
seu estudo. Os limites de sua iniciativa particular estarão exclusivamente
fixados pelas condições da exigência de um trabalho científico (TRIVIÑOS
1987, p. 133).

1.1 – Percurso Metodológico escolhido

"Concepção avaliativas de professores de matemática do ensino médio
noturno” é um tema que exige um estudo dividido em dois momentos importantes.
O primeiro diz respeito à compreensão da temática através de estudo de
produções já realizadas que possam respaldar a pesquisa. Assim, com base em uma
pesquisa bibliográfica buscou-se em Siva, Hoffman e Esteban (2003), Hoffman (2009),

18

Luckesi (1997), Both (2007), Carvalho (2000), entre outros estudiosos, assimilar
aspectos

teóricos,

relacionados

à

avaliação

de

modo

geral,

delimitando

posteriormente ao ensino noturno. Nesse propósito, buscamos também em
documentos oficiais como: OCs, LDB, publicações específicas e dissertações,
respaldar o referencial teórico além de oferecer condições de averiguar semelhanças
e diferenças com trabalhos desenvolvidos em outras regiões.
A pesquisa de campo constituiu o segundo momento do estudo, e foi realizada
nas escolas estaduais de ensino médio noturno na cidade de Primavera do Leste MT.
Esta etapa da pesquisa, também constituída em dois momentos, baseou-se
no estudo e análise de documentos escolares sendo eles:
•

O regimento escolar;

•

O Projeto Político Pedagógico;

•

O Planejamento de Matemática do Ensino Médio Noturno, entre outros
registros que pudessem auxiliar e dar respaldo à pesquisa.

O segundo momento se constituiu da análise experimental, sendo que esta
classificação/divisão

não

significa

necessariamente

a

ordem

das

ações

desenvolvidas. Desta feita, sendo experimental, os instrumentos utilizados para a
juntada de informações foram o questionário e a entrevista.
Segundo Marconi e Lakatos (2008, p. 111), o questionário é uma das técnicas
de pesquisa por observação direta extensiva e mostra-se adequado ao
desenvolvimento da pesquisa, pois é “constituído por uma série de perguntas que
devem ser respondidas por escrito e sem a presença do pesquisador”. Representa
uma forma de coleta de dados que oferta tempo de raciocínio e organização do
pensamento, reduzindo consideravelmente a inibição ou tensão do entrevistado.
Independente de sua estruturação com questões abertas ou de escolha é um
instrumento de significativa contribuição para o trabalho de pesquisa.
Marconi e Lakatos (2008, p. 111), mostram ainda que a entrevista também
constitui-se bastante propícia ao desenvolvimento deste trabalho, pois “é uma
conversação efetuada face a face, de maneira metódica...”. Com este raciocínio,
orientamo-nos também em Triviños (1987) que indica a entrevista como técnica de
pesquisa qualitativa, mas sugere que a mesma seja do tipo semiestruturada, pois:
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[...] ao mesmo tempo que valoriza a presença do investigador, oferece todas
as perspectivas possíveis para que o informante alcance a liberdade e a
espontaneidade necessárias, enriquecendo a investigação.
Podemos entender por entrevista semi-estruturada, em geral, aquela que
parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses,
que interessam à pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo campo de
interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão surgindo à medida que se
recebem as respostas do informante (TRIVIÑOS, 1987, p. 146)

1.1.1 - A seleção e caracterização das escolas

No intuito de se constituir a investigação no ensino médio do município de
Primavera do Leste tivemos nosso universo limitado a quatro escolas, pois das oito
que são estaduais2 e urbanas, somente quatro o oferecem. Tendo como foco do nosso
trabalho o ensino médio desenvolvido no período noturno, nosso universo é reduzido
para apenas três.
Tabela 1 - Caracterização das Escolas pesquisadas

CARACTERIZAÇÃO DAS ESCOLAS
Nº de
Escolas3

Níveis de

Nº de

Ensino

alunos

alunos
do
Ensino
Médio

Nº de

Nº de

alunos no

Nº de

professores de

E. Médio

professores

matemática do

Noturno.

E.M. Noturno.

Ensino
Fundamental

ALFA

II4 e Ensino

800

255

255

32

2

926

926

331

64

3

500

90

90

10

1

Médio
GAMA

Ensino Médio
Educação

BETA

Básica

Fonte: O autor, baseada no questionário da escola.

A escola ALFA está situada em um bairro residencial, simples, afastado do
centro da cidade, sem muitos estabelecimentos comerciais, sendo que dos que

2

Conforme descreve o artigo 10, inciso VI da LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação:
“Os Estados incumbir-se-ão de assegurar o ensino fundamental e oferecer, com prioridade, o ensino
médio a todos que o demandarem [...]”;
3
Nomes fictícios com objetivo de manter o anonimato das escolas.
4
O Ensino Fundamental II corresponde às turmas do 6º ao 9º ano.
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existem, poucos são de porte considerável. Atende também a alunos de ensino
fundamental, porém, somente no período diurno.
BETA pertence à região central da cidade, é uma das pioneiras, funciona
também nos três turnos, mas atende somete ao ensino médio. Seus alunos são
advindos de diversos bairros e ambas aderiram ao Programa Ensino Médio Inovador,
assunto que será tratado na página 24.
A escola GAMA é a terceira instituição e também está situada em bairro
residencial. Bem próximo existem algumas indústrias e beneficiadoras de soja,
apresenta poucos estabelecimentos comerciais e nenhum é grande empregador.
Assim como em ALFA, os alunos são em sua maioria moradores do bairro em que
está localizada.
Todas as escolas são bem conceituadas sendo reconhecidas por bom
desempenho em participações no Prêmio Gestão5, IDEB, ENEM, Olimpíadas de
Matemática, de História, entre outros.
1.1.2 - A seleção e caracterização dos Professores de Matemática do
Ensino Médio Noturno.
Diante da boa recepção dos gestores das escolas buscou-se o contato com
os educadores. Dos seis professores da disciplina que lecionam no período em
observação quatro foram muito receptivos e apresentaram o questionário respondido
em tempo hábil.
CLÁUDIO foi o primeiro, é graduado em Licenciatura Plena em Matemática
há 10 anos, tem especialização em Ciências da Matemática Aplicada e iniciou o
mestrado em Ciências da Educação.
ADÃO também é graduado em Licenciatura Plena em Matemática,
especializou-se em Matemática Aplicada e tem uma trajetória de oito anos na
educação trabalhando especificamente esta disciplina.

5

O Prêmio Gestão Escolar é um reconhecimento do Conselho Nacional de Secretários da
Educação (Consed) a projetos inovadores e gestões competentes na educação básica do ensino
público brasileiro. O objetivo da premiação é estimular que escolas públicas mostrem o
desenvolvimento de suas gestões, além de incentivar o processo de melhoria contínua na escola, pela
elaboração de planos de ações, tendo como base uma autoavaliação. Disponível em:
<http://www.consed.org.br/index.php/premio-gestao-escolar>acesso em 09/04/2014.
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Já MARIA tem mais tempo de experiência que os colegas anteriores somando
dezoito anos como educadora e assim como eles é graduada em Matemática, porém
com especialização em Educação Infantil.
A professora LUIZA tem uma trajetória maior como professora sendo vinte
anos de experiência e destes, nove como professora de matemática. Especializada
em Educação Matemática, leciona a 3 anos na escola pesquisada.
Quanto à experiência profissional, as informações encontram-se dispostas no
quadro a seguir:
Tabela 2 - Caracterização profissional dos sujeitos da pesquisa

Qual

profissão?

Tem outra

outra escola?

Trabalha em

semanal

Carga horária

escola

trabalho nesta

Turno de

escola

Vínculo com a

escola?

leciona nessa

matemática
A quantos anos

professor (a) de

Tempo como

professor (a)

Professores6

Tempo como

CARACTERIZAÇÃO DOS PROFESSORES DE MÁTEMÁTICA DO ENSINO MÉDIO NOTURNO.

Matutino
CLÁUDIO

12

10

7

Efetivo

Vespertino

48

Não

Enfermeiro

Noturno
ADÃO

8

8

2,5

Contrato

Noturno

44

Sim

Não

MARIA

18

14

4

Contrato

Noturno

16

Não

Não

LUIZA

20

9

3

Efetivo

39

Não

Não

Matutino
Noturno

Fonte: O autor, baseada no questionário da escola.

No sistema estadual de educação de Mato Grosso a carga horária semanal
do professor da educação básica é baseada em uma jornada de 30 horas. Podemos
observar na tabela 02 que 3 dos 4 professores desempenham sua atividade em uma
jornada superior e que dois deles a fazem em mais de um turno (na escola
pesquisada).
2.1 – Instrumentos de pesquisa
Conforme descrito em 1.1, os instrumentos que se mostraram mais
adequados foram:

6

Nomes fictícios com objetivo de manter o anonimato do professor.
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a) O questionário
O mesmo foi aplicado a alunos matriculados nas turmas de ensino médio
das escolas pesquisas tendo respondido ao mesmo 83 alunos da escola
ALFA, 83 da escola BETA e 30 da escola GAMA, perfazendo um total de
196 alunos do 1º 2º e 3º ano do Ensino Médio Noturno.
O questionário tinha por objetivo entender os motivos pelos quais os
alunos optaram por estas escolas, sua jornada ativa diária, seus anseios
referentes à sua formação e seus posicionamentos frente às avaliações de
matemática.
O recurso também foi aplicado à gestão da escola com o objetivo de fazer
sua caracterização e conhecer seu funcionamento.
Aos professores as questões foram inicialmente relacionadas à
experiência e à formação acadêmica. As indagações seguintes trataram
da relevância dada pelo professor à avaliação e recuperação,
posicionamento frente à constatação de erros e insucessos além de sua
visão quanto às particularidades do Ensino Médio no período diurno e
noturno.
b) A entrevista
Esta, conforme citado em 1.1, de forma semiestruturada, foi realizada com
o professor CLÁUDIO, que se mostrou disposto a participar desta fase da
pesquisa e representa uma amostra entre os professores que contribuíram
com o trabalho.
A entrevista durou cerca de 45 minutos e foi elaborada com o objetivo de
arremate e esclarecimentos. Teve como base o questionário já realizado,
principalmente os pressupostos teóricos com o objetivo de compreender
as “Concepções avaliativas dos professores de matemática do ensino
médio regular noturno”.
c) A análise documental
Foram analisados documentos das escolas como o PPP, o Regimento
Escolar e o Planejamento de Matemática com o propósito de encontrar
estratégias avaliativas dos professores participantes.
Importante salientar que não faz parte dos objetivos do trabalho julgar os
colegas professores, mas junto com eles, entender que concepções acerca de
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avaliação, especificamente no ensino médio noturno, estão postas em prática em
nossas atividades escolares.

CAPÍTULO II – DISCUSSÃO SOBRE O ENSINO NOTURNO

O trabalho durante o dia é a realidade da grande maioria dos alunos que se
matriculam para dar continuidade aos seus estudos no período noturno. Seja ele com
registro em carteira ou não, com uma boa ou má remuneração, esta é uma atividade
necessária para a sobrevivência desses jovens. A região do Brasil onde eles estudam
diz muito de sua atividade laboral, contudo, sendo ele da área urbana, possivelmente
terá o trabalho mais ligado ao comercio, indústria, construção civil, entre outros. O fato
em comum é o trabalho diário de jovens em idade escolar que diante dessa realidade
enfrentam uma jornada tripla (manhã, tarde e noite) que exige muito do seu físico e
do seu intelecto.
A busca por literaturas que tratam do Ensino Médio desvendou diversas
pesquisas realizadas em diferentes momentos da história da educação no Brasil,
contudo, que trate especificamente do ensino médio noturno temos um número
bastante reduzido, e estas foram baseadas em pesquisas quantitativas e qualitativas
que revelam um nível/período de ensino abandonado à própria sorte sem políticas
específicas.
Carvalho (2000, p. 27), em seu livro Ensino Noturno: Realidade e Ilusão,
descreve um pouco da evolução do ensino à noite e afirma que “as primeiras classes
noturnas datam dos tempos do Império. Há referências ao ensino primário de
adolescentes e adultos analfabetos ao longo de toda a legislação escolar do Império,
das Províncias, e mais tarde dos Estados”.
As escolas noturnas já nessa época tinham o objetivo de atender à classe
trabalhadora e também já enfrentavam os problemas de frequência e evasão, mesmo
assim, optavam por mantê-las.
O ensino noturno foi se expandindo por cobrança da população que passou a
enxergá-lo como possibilidade de ascensão já que precisavam trabalhar durante o
dia, assim, as escolas com ensino noturno foram se espalhando, mas sempre em
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segundo plano, ocupando espaços de escolas com ensino diurno, sofrendo
segregação ou discriminação que em alguns casos geravam grandes conflitos.
Mais tarde pesquisas realizadas também no Rio Grande do Sul, Pernambuco,
Ceará e Pará evidenciaram a expansão do ensino noturno com atendimento do ensino
fundamental e do ensino médio, porém com dificuldade de vagas, clientela de
trabalhadores, sendo necessário exigir-se a idade mínima de 14 anos além da
comprovação de trabalho durante o dia.
Nesse processo de expansão, vieram também as dificuldades e entre os
problemas já citados, acrescentou-se o pequeno rendimento escolar e apesar disso,
continuava em ampliação. O que explica isso? Sua manutenção seria só por conta da
classe ser trabalhadora e não ter outro período para se dedicar aos estudos?
Ana Paula Corti, socióloga e doutoranda da Faculdade de Educação da USP
e professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo
(IFSP), em entrevista ao blog Tô no Rumo (2011) afirma que o principal foco do Ensino
Noturno sempre foi garantir o direito de estudo ao aluno mesmo já estando inserido
no mercado de trabalho.
No Brasil, na medida em que a rede de ensino foi sendo estruturada, essa foi
uma grande reivindicação dos grupos populares que ainda não tinham acesso
à educação. Boa parte da juventude que chegou a etapa final da educação
básica fez isso pela porta do ensino médio noturno e, se não fosse assim, ela
não teria estudado, porque tem grandes necessidades de trabalho e de
geração de renda. Isso gerou um padrão de expansão do ensino médio em
que os cursos noturnos tinham uma relevância muito grande (CORTI,

2011).
Sendo esta a alternativa de estudo que restava a esta população, sua
proporção foi tomando tamanho de forma que na década de 1980, diferente dos dias
de hoje, o ensino noturno era responsável pela maior parte das matrículas de ensino
médio no Brasil.
No quadro abaixo observamos que no estado de Mato Grosso o número de
matrículas teve um aumento considerável no período de 2010 a 2013 para o período
matutino e vespertino, no noturno essa observação não é tão representativa sendo
que em 2013 houve uma redução de 3084 alunos.
Tabela 3 - Número de matrículas no Ensino Médio por Turno na rede Estadual de Mato Grosso

Número de Matrículas no Ensino Médio

2010

Matutino

Vespertino

Noturno

50.850

28.878

50.768
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2011
2012
2013

56.107
59.161
61.551

30.524
32.553
34.374

50.944
51.605
48.521

Fonte: MEC/Inep/Deed.
Notas: 1) O mesmo aluno pode ter mais de uma matrícula.
2) Intervalo turno matutino: das 06h às 12h59.
3) Intervalo do turno vespertino: das 13h às 16h59.
4) Intervalo do turno noturno: das 17h às 22h59 e de 00h às 05h59.

Os estudantes reconhecem a importância do crescimento cultural e científico
para uma vida mais digna e um posicionamento mais respeitoso e promissor na
sociedade, mas fazem isso enfrentando uma terceira jornada e classificando o estudo
também como um fardo necessário, demonstrando falta de perspectivas, reclamando
dos horários, da dificuldade de concentração, dos procedimentos de alguns
professores, entre outras coisas.

O que a gente vê é que o ensino médio noturno não vem sendo objeto de
atenção, de reflexão e de cuidado e isso pode fragilizar o direito à educação
de parcela da população juvenil que precisa trabalhar, que precisa conciliar a
escola com trabalho (CORTI, 2011).

O MEC - Ministério da Educação e Cultura preocupado com essa realidade e
diante das pressões estatísticas de órgãos internacionais e do próprio PNE- Plano
Nacional de Educação 2011 – 2020 lançou no final de 2013 o Pacto Nacional pelo
Fortalecimento do Ensino Médio, tendo duas grandes ações para esse nível de
ensino: o Programa Ensino Médio Inovador e a Formação Continuada para todos os
professores do ensino Médio, contudo, nada de concreto especificamente para o
noturno (informação pessoal) 7.
O Programa Ensino Médio Inovador – ProEMI, instituído pela Portaria nº.
971, de 09/10/2009 traz em sua proposta a promoção de inovações pedagógicas por
meio do redesenho curricular além de investimento em infraestrutura, formação inicial
e continuada, recursos didáticos, pedagógicos, incentivo ao protagonismo juvenil e à
iniciação científica. Objetiva ainda
[...] os seguintes impactos e transformações:

7
Coordenação Geral do Ensino Médio
mendessergio@hotmail.com em fevereiro de 2014.

-

MEC.

Mensagem

recebida

por
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•Superação das desigualdades de oportunidades educacionais;
•Universalização do acesso e permanência dos adolescentes de 15 a 17 anos
no ensino médio;
•Consolidação da identidade desta etapa educacional, considerando a
diversidade de sujeitos;
•Oferta de aprendizagem significativa para jovens e adultos, reconhecimento
e priorização da interlocução com as culturas juvenis; (MEC, 2009, p. 5).

A adesão ao programa é concedida a escolas indicadas pelas Secretarias
Estaduais de Educação, sendo necessárias além das mudanças curriculares,
adaptações como a extensão da carga horária anual para 1000 horas no ensino
diurno.
O Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio é um programa
instituído pela Portaria MEC nº 1.140, de 22 de novembro de 2013 e apresenta uma
estrutura organizada para que a formação do professor ocorra dentro de seu ambiente
de trabalho e com o incentivo de uma pequena bolsa estudos.
Art. 2º O Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio tem como
objetivo promover a valorização da formação continuada dos professores e
coordenadores pedagógicos que atuam no Ensino Médio público, nas áreas
rurais e urbanas, em consonância com a Lei de Diretrizes e Base da
Educação Nacional (Lei nº 9394 de 20 de dezembro de 1996 – LDB) e as
Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio (Resolução CNE/CEB nº
2, de 30 de janeiro de 2012) (MEC - Resolução 51, 2013, p. 2).

As ações apresentadas pelo Ministério da Educação para fortalecimento do
ensino desta etapa têm objetivos claros e concisos, todavia, conforme afirmado
anteriormente, nada voltado para as especificidades do estudante do ensino noturno.
É lamentável que as ações para melhoria da educação caminhem a passos
tão curtos e que as necessidades desse setor tão importante para o desenvolvimento
do país não receba a atenção desejada e merecida. Em 2006 o MEC - Ministério da
Educação e a SEB - Secretaria de Educação Básica publicaram um documento
intitulado: Ensino Médio Noturno: Democratização e Diversidade. A obra apresenta os
resultados de uma pesquisa realizada em 80 escolas de 8 estados brasileiros entre
os anos de 2003 e 2004. A partir de uma seleção criteriosa e muito bem organizada
apresentou o objetivo de subsidiar políticas nacionais e estaduais de melhoria da
qualidade de ensino e de permanência do aluno do ensino médio noturno.
Por ser mais intensos que os do diurno, os problemas estruturais do ensino
noturno permanecem sem o devido equacionamento, fazendo que as
parcelas da população sem alternativa de migrar para o período diurno,
quando isso é possível do ponto de vista da oferta, permaneçam
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desassistidas, com a recorrente denúncia de o noturno constituir-se em
escola de pior qualidade, com piores condições de trabalho e percentuais de
sucesso inferiores ao diurno (MEC, 2006, p.10).

Fazendo uma análise do contexto, visualizamos ai os passos curtos
anteriormente citados. Cronologicamente temos:
•

Em 2004 realização da pesquisa;

•

dois anos depois (2006) sua publicação;

•

foram mais três anos (2009) para lançamento do Ensino Médio
Inovador, que não traz um programa voltado para o atendimento
das necessidades do ensino médio noturno;

•

em 2013, nove anos após a pesquisa, o MEC apresenta o Pacto
Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio, que ainda não
oportunizou análise referente ao trato das particularidades de nosso
objeto de estudo; e

•

em 2014, dez anos depois, formação de um Grupo de Trabalho que
apresente uma proposta de melhoria eficaz à realidade do Ensino
Médio, porém não há a certeza de vistas para o objeto aqui
discutido.

2.1 - O ensino noturno nas Escolas pesquisadas

É comum dizer-se que a função das escolas é preparar as crianças e os
adolescentes para a vida como se a vida fosse algo que irá acontecer em
algum ponto do futuro, depois da formatura, depois de entrar no mercado de
trabalho [...] Mas a vida não acontece no futuro. Ela só acontece no aqui e no
agora. O objetivo da aprendizagem é viver, não é preparar para um futuro a
ser vivido (LAGO, 2008, p. 31 apud Rubens Alves).

Na cidade de Primavera do Leste, estado de Mato Grosso, três escolas
atendem ao Ensino Médio noturno na modalidade regular: ALFA, GAMA E BETA.
A primeira está situada em um bairro afastado do centro da cidade e atende
também a toda a vizinhança. Seus alunos são atendidos em 5 turmas de 1º ano, 3
de segundo e 2 turmas de 3º ano, com aulas entre as 19 e as 23 horas, de segunda
a sexta feira.
A segunda escola está situada na região central da cidade, é uma das
pioneiras e atende a alunos do centro e de vários outros bairros. O colégio atende
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somente ao ensino médio sendo que no período noturno, oferece 5 turmas de 1º
ano, 5 turmas de 2º e uma turma de 3º, suas aulas são ministradas entre as 19 e
as 23 horas e ambas aderiram ao Programa Ensino Médio Inovador.
Assim como ALFA, BETA também tem sua localização mais afastada do
centro e o mesmo atendimento e horário de funcionamento. Suas turmas de
Ensino Médio são do período noturno com 90 alunos matriculados em três turmas
sendo uma de cada série.
Apresentamos a seguir dados referentes à relação desses alunos com a
escola, sua condição de estudo, jornada de trabalho e estudo e gráficos retratando
o rendimento dos mesmos, com um olhar semelhante para as três escolas
pesquisadas.
2.1.1 - A escola ALFA
A pesquisa realizada com uma amostra de 83 alunos das diferentes séries
do ensino médio noturno teve como objetivo buscar informações sobre o perfil do
estudante deste período, além de seu posicionamento frente à avaliação
matemática, para isso fizemos uso de um questionário aplicado com a ajuda dos
professores, que nos revelaram informações muito importantes.
A amostra de 83 alunos representa cerca 33% dos estudantes frequentes
no 4º bimestre, período em que o questionário foi respondido e que ocorreu após
67 dias de paralisação estadual dos educadores, fato que contribuiu para a
redução dos alunos frequentes e concluintes da primeira, segunda ou terceira série
do ensino médio.
A pesquisa revelou dados interessantes nos mais diferentes aspectos,
entre eles vale observar que cerca de 67% dos entrevistados são trabalhadores e
que 71% destes estão no serviço a um tempo menor ou igual a 3 anos. Esta
variação de 0 a 3 anos permitiu constatar que muitos são iniciantes nas atividades
em que exercem, sendo que todas elas estão ligadas à área urbana e distribuídas
no comércio, nas prestadoras de serviço, em função de auxiliares, ajudantes de
outros profissionais, enfim, poucas exigem qualificação ou formação específica
para o seu exercício.
Verifica-se que grande parte desses alunos já estão inseridos no mercado
de trabalho e dos que ainda não estão, a pesquisa revelou que 15% esperam por
esta oportunidade. A atividade remunerada apresenta significativa importância na
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vida desses jovens, cerca de 35% dos respondentes percebem uma remuneração
suficiente para que não dependam do dinheiro da família e tenham condições de
suprir suas necessidades básicas.
Outro dado importante revelado pela pesquisa mostra que 34% dos
estudantes exercem suas atividades laborais em uma carga horária de 8 horas por
dia e 19% a ultrapassam, considerando esta realidade somada a 4 horas de estudo
no período noturno, temos ai um dos fatores alegados pelos alunos como
desestimulante e complicador. A jornada se torna ainda mais pesada e tem seus
agravantes aumentados conforme o tipo de ocupação. Por conta do tempo
dedicado ao trabalho e aos estudos que 84% dos respondentes justificaram a
escolha do colégio pela proximidade de sua residência e 81% alegam que moram
a menos de 15 minutos da escola8.
Estas

informações

revelam

uma

vida

de

adulto,

normalmente

caracterizada por ser corrida, estressada e exaustiva, sendo vivida por jovens em
formação. Poucos atingiram maturação física de uma pessoa adulta para o
compromisso de tantas responsabilidades.
O equilíbrio entre os gêneros se mostra presente, 53% são do sexo
feminino mostrando que este dado não tem influência na escolha pelo ensino
noturno, mas o que muito chama a atenção é a distorção existente entre a idade e
a série da maioria dos alunos participantes. No 3º ano temos cerca de 63% dos
estudantes apresentando idade igual ou maior que 18 anos. Para o 2º ano do
ensino médio a taxa é de 48% com 17 anos ou mais e o caso mais grave é o
apresentado pela 1ª série que é de 73% dos estudantes com idade igual ou
superior a 16 anos9. O que terá acontecido com esses alunos? Que realidade
viveram em sua escolarização? Os mesmos dados permitem observar que a
discrepância apresentada está associada à vida escolar de jovens com idade entre
15 e 18 anos. Eles representam 82% dos entrevistados.
Os gráficos a seguir trazem os resultados observados ao final do ano letivo
de 2013 na escola ALFA.
Observe que as questões negativas como desistência e reprovação
apresentam-se em porcentagens maiores para os alunos do 1º ano. Outra questão

8

Reforçamos a informação de que a escola fica localizada em um bairro residencial.
Estas constatações tomam como base a idade de 15, 16 e 17 anos para o 1º, 2º e 3º anos
do ensino médio, respectivamente.
9
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a se observar é a quantidade alunos aprovados com DP (Dependência), que é
tecnicamente conhecida por progressão parcial.
Art. 43. Entende-se por progressão parcial aquela em que o aluno passa a
cursar a série, anual ou semestral seguinte, mesmo não tendo sido aprovado
em todos os componentes curriculares anteriores.
§ 1º. O aluno beneficiado com o regime de progressão parcial poderá
acumular, no mesmo período letivo, a critério da escola, até quatro
dependências em componentes curriculares anteriores (RESOLUÇÃO nº
150/99-CEE/MT).

Nas escolas pesquisadas o Regimento Escolar e o Projeto Político
Pedagógico (PPP) permitem o acúmulo máximo permitido pela resolução nº
150/99-CEE/MT.

Resultado - 1º ano -Ensino Médio - 2013
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
DESISTENTE

APROVADOS

AP. COM DP

TRANSF.

REPROVADO

Gráfico 1 - Resultado final do 1º ano - EM - Escola Alfa

A desistência e reprovação no 1º ano representam ponto de muita
preocupação e necessidade de reflexão da comunidade escolar no sentido de
promover a permanência dos alunos com qualidade de ensino. A gestão da escola
tem buscado algumas alternativas como adesão ao ensino médio inovador (assunto
tratado na página 24), reuniões e planejamento por área do conhecimento, realização
de projetos, entre outros.
Em seguida apresentamos o gráfico do 2º ano, onde se nota uma realidade
um pouco melhorada.
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Resultado - 2º ano -Ensino Médio - 2013
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Gráfico 2 - Resultado final do 2º ano - EM - Escola Alfa

Observamos uma mudança, ou seja, uma redução nos índices de desistência
e reprovação e, ao mesmo tempo, uma melhora significativa nos índices de aprovação
e aproveitamento. A movimentação representada pela coluna transferência também
apresenta-se relativamente alta, em 2013 esta série chegou ao número de 115 alunos,
média de 39 por sala.
No terceiro ano, observamos uma melhora considerável em todos os itens,
uma das hipóteses pode ser o possível amadurecimento dos alunos a partir dos 15
anos que se intensifica próximo aos 18; é o caminho em direção ao pensamento
adulto.

Resultado - 3º ano - Ensino Médio - 2013
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Gráfico 3 - Resultado final 3º ano EM - Escola Alfa

Como se pôde observar o índice de aprovação aumenta consideravelmente
de um ano para o outro.
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2.1.2 - A escola BETA

Na escola BETA 83 alunos foram entrevistados representando 25% dos
estudantes frequentes no 4º bimestre. Assim com as outras escolas, a greve dos
profissionais da educação parou suas atividades retomando-as após cerca de 60
dias.
Em seu quadro de alunos 78% são trabalhadores e suas atividades
também são ligadas à área urbana. Promovem o seu sustento referente às suas
necessidades básicas em uma carga horária igual ou superior a 8 horas diárias
(59%) revelando a condição de exaustão alegada por jovens.
Apesar de morarem em bairros diversos 63% dos jovens alegam gastar
até 15 minutos no deslocamento até a escola contra 31% que gastam entre 15 e
30. Apesar das distâncias, 48% justificam a escolha da escolha pela qualidade de
ensino em oposição a 34% que justificam sua matrícula por conta da proximidade
da residência e disponibilidade de vaga.
Muitos desses jovens trazem em sua trajetória escolar um histórico de
abandono e reprovações de anos anteriores que também foram revelados na
pesquisa. Reflexo dessa realidade é o fato da escola igualmente apresentar
grande número alunos com defasagem entre idade e série. Entre os respondentes
do 3º ano temos cerca de 65% com idade igual ou maior a 18 anos. Para a 2ª série
a taxa é de 52% com 17 anos ou mais e na 1ª o percentual revelado corresponde
a 81% de estudantes com idade igual ou superior a 16 anos 10.
2.1.3 - A escola GAMA

A escola GAMA é menor do que as outras pesquisadas e suas turmas de
ensino médio buscam atender a alunos do bairro, principalmente pelo motivo de
se localizar relativamente distante do centro. Também com o objetivo de obter
dados sobre o perfil do estudante deste período, foi aplicado um questionário
contando com 33% dos discentes matriculados.

10
Estas constatações tomam como base a idade de 15, 16 e 17 anos para o 1º, 2º e 3º anos
do ensino médio, respectivamente.
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Referente à jornada de trabalho desses alunos e às condições em que os
mesmos se apresentam à escola, observou-se que a clientela de trabalhadores é
de 56%. São iniciantes na vida laboral tendo período igual ou inferior a 3 anos. A
atividade empregatícia também está relacionada ao comércio, prestação de
serviços, auxiliares de outros profissionais não necessitando de qualificação
específica. A remuneração ampara suas necessidades básicas, contudo, 50% têm
a família como maior provedora.
A maioria dos questionados gastam até 15 minutos no deslocamento de
casa até a escola e alegam terem escolhido a mesma devido à proximidade da
residência, tendo destacado ainda a qualidade do ensino.
Nesta escola o número de alunos do sexo masculino se mostrou superior
e 66% dos participantes, responderam nunca terem reprovado ou abandonado o
ensino médio o que contradiz um considerável número de alunos com defasagem
de idade/série nas três turmas pesquisadas.
Chama a atenção o fato de todas as escolas trazerem características muito
próximas senão parecidas com relação ao alunado do ensino médio que está
matriculado no período noturno.
Para GAMA apresentamos dados relativos aos alunos concluintes do ano
letivo de 2013.

Alunos concluintes - 1º ano - E. Médio - 2013
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Gráfico 4 - Alunos Concluintes - 1º ano - Escola Gama

No 1º ano observamos que alunos aprovados com dependência em
alguma disciplina se igualam ao número de alunos aprovados sem pendências.
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Para a segunda turma essa diferença é de 6% contudo, temos um aumento
no número de alunos reprovados. Destacamos que a retenção do aluno ocorre
quando acumula número superior a quatro dependências durante o ano letivo.

Alunos concluintes - 2º ano - E. Médio - 2013
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Gráfico 5 - Alunos concluintes - 2º ano - Escola Gama

No terceiro ano os índices melhoram com relação à aprovação, entretanto,
apresenta quase 25% de alunos com dependência. Importa dizer que para
aprovação definitiva no ensino médio, o estudante deve ser aprovado em todas as
disciplinas e sua média deve ser no mínimo 5 pontos (conforme PPP das três
escolas).

Alunos concluintes - 3º ano - E. Médio - 2013
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Gráfico 6 - Alunos Concluintes - 3º ano - Escola Gama

Os dados apresentados pelas três escolas refletem uma realidade
presente em todo o país: a dificuldade de superação dos problemas do ensino
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médio noturno. A seguir apresentamos mais pesquisas realizadas em diferentes
regiões do pais que apontam possíveis tratamentos para superação dessa crise.

2.2 - O que revelam ainda as pesquisas

O documento “Ensino Médio Noturno: Democratização e Diversidade” do
Ministério da Educação (2006), retrata igualmente os resultados constatados na
pesquisa feita nas escolas e destaca que a melhoria do aprendizado nessa fase e
período do estudo dependem de fatores externos e internos. Os internos dizem
respeito à participação efetiva da comunidade no sentido de se realizar um diagnóstico
dessa realidade para, a partir dele, trazer para a escola uma aprendizagem
significativa e eficaz. Isso traz a ideia de valorização da escola através do
companheirismo e do respeito mútuo entre alunos, educadores e pais. Os fatores
externos refletem à necessidade de políticas e ações voltadas especificamente para
o Ensino Médio Noturno.
A demanda por vagas no Ensino Médio vem aumentando de forma
impressionante nos últimos anos. Isso resulta de duas forças em movimento
simultaneamente:
1. Movimentação interna ao sistema de ensino: resultado das políticas
desenvolvidas para a melhoria do Ensino Fundamental, como os programas
de correção de fluxo, a organização do ensino em ciclos ou a progressão
continuada.
2. Movimentação externa: resultado das mudanças no mundo do trabalho, da
globalização da economia e do avanço da tecnologia, resultando em
exigências do mercado de trabalho por maiores certificações escolares,
embora não se tenham postos de trabalho para todos. (MEC, 2006, p.32)

Esta movimentação deve ser acompanhada de investimentos e políticas que
viabilizem a qualidade desejada. Diante dessa realidade a pesquisa constatou ainda
nas escolas, práticas e propostas menos exigentes com a alegação de atender às
necessidades do aluno trabalhador e evitar a evasão. Índice muito alto de reprovação
na trajetória desses alunos até a sua chegada ao ensino médio, inclusive com muitos
casos de mais de uma reprovação. Preocupação com as condições de trabalho do
professor, embora não se vislumbre iniciativas de mudanças. Projeto Político
Pedagógico sem o tratamento das especificidades do período noturno o que indicam
a falta de planejamento e de realização de diagnósticos para apresentação de um
projeto condizente.
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Observa-se que as constatações da pesquisa são em parte ou em tudo muito
próximas aos resultados obtidos nas escolas pesquisadas em Primavera do Leste,
problemas com evasão, baixa qualidade de ensino, duelo entre a flexibilidade e o rigor
pedagógico, projeto pedagógico voltado para o ensino diurno e adaptado para o
noturno, entre outras questões, todavia, o trabalho também mostra que as mudanças
não devem partir somente da escola, mas devem ser advindos de política educacional
voltada para o ensino médio noturno e recomenda:
- Políticas de expansão do Ensino Médio Noturno levando-se em conta suas
diversidades;
- Financiamento específico;
- Incentivo à criação de projetos específicos realizados por secretarias de
Educação e escolas;
- Mobilização e debate da comunidade escolar;
- Melhorias nos espaços físicos, laboratórios, equipamentos e oferta de
manutenções;
- Garantia de quadro completo de funcionários para viabilização do turno de
ensino;
- Incentivo à formação continuada além da dedicação exclusiva do professor
e à escola;
- Incentivo, preparação e organização da equipe de gestão da escola para que
possam dar atendimento a todas as nuances do curso.
- Incentivo a criação de uma identidade para o ensino médio noturno com
incentivo ao protagonismo juvenil, melhorias na grade curricular e à auto avaliação da
comunidade.
Algumas dessas metas estão sendo ou foram viabilizadas mesmo que
precariamente, outras como alimentação escolar, acesso à internet, introdução da
educação física na grade e formação continuada já são realidade inclusive nas
escolas de Primavera, todavia, muito ainda há que fazer para o alcance da qualidade
desejada.
Carvalho (2000) realizou um trabalho de investigação em uma cidade do
interior de São Paulo entre os anos de 1978 e 1979. Esta pesquisa revelou que apesar
da variação da idade e da série, muitos alunos eram trabalhadores das indústrias que
ficavam no bairro da escola.
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Analisando o sistema de avaliação nas duas ocupações da vida dessas
crianças, jovens e adultos a autora conclui: “A avaliação é completamente diferente
nos dois ambientes. A prova da aprendizagem no trabalho é verificar se sabe fazer e
na escola, verificar se cabe dizer. Fazendo certo, aprendeu. Dizendo certo, nem
sempre” (CARVALHO, 2000, p.101).
No trabalho o rendimento só existe se estiver sendo executado corretamente,
e os esforços são centrados nesse objetivo. Quando não se consegue executar é
preciso acompanhamento de alguém mais experiente até que essa mudança de
condição seja possível. Em último caso existe a possibilidade de mudança de setor
para melhor adaptação do profissional. Óbvio que o que esta por traz de tudo é, em
primeiro plano, a manutenção das atividades regulares sem prejuízo físico ou material
para o empregado e o empregador e em segundo plano a base do capitalismo:
obtenção de lucro.
Na escola o que se tem observado é uma segregação que separa os alunos
entre os que sabem e os que não sabem e isso se dá por meio da avaliação. O
acompanhamento, outro fator comparado entre as instituições, deve ser justo e
coerente para que as habilidades ainda não alcançadas o sejam o quanto antes, ação
que muitas vezes não ocorre no ambiente escolar.
Carvalho (2000, p.113), afirma que a escola tem o papel de desempenhar uma
tríplice tarefa, a primeira diz respeito à capacidade de trabalho coletivo e afirma:
A escola cumpre essa tarefa dotando-o de condições para que possa
aprender no processo produtivo e não tanto para lhe proporcionar
qualificação específica (CARVALHO 2000, p.113).

A segunda tarefa diz respeito a formar para a capacidade de vender sua força
de trabalho, mostrar se competente e se manter na sociedade capitalista, e por último,
oferecer lhe condições de viver em sociedade cumprindo seus deveres (disciplina) e
gozando de seus diretos.
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CAPÍTULO III – DISCUTINDO AVALIAÇÃO

Não é possível carregar todas as ferramentas que hipoteticamente se poderá
usar na limitada caixa de ferramentas que possuímos e que se chama
cérebro. Inteligência não é possuir todas as ferramentas. Inteligência é
possuir poucas (para andar leve) e saber onde encontrar as que não se têm,
na eventualidade de se precisar delas. Sabedoria não é ter. É saber onde
encontrar. (LAGO, 2008, p. 59 apud Rubens Alves)

Ao final da tarde de uma sexta-feira, contatou-se que a internet da escola
estava lenta e mais tarde deixou-se de ter conexão. No sábado um técnico foi ao local
fez testes e observou que o sinal estava disponível e que talvez o problema de acesso
estivesse nos equipamentos que possibilitam seu funcionamento. Foram realizados
testes com outros aparelhos (para verificar a necessidade de troca) e ainda assim a
navegação não foi possível. Feitas novas observações, novos testes, verificou-se que
um dos cabos de transmissão estava ligado errado e após a correção o acesso à
internet foi reestabecido.
O fato apresentado acima tem em comum com o processo de ensino
aprendizagem uma ação muito importante, a AVALIAÇÃO.
A avaliação é um processo em outro processo onde se busca sempre atingir
um objetivo previamente definido, planejado, flexível.
Observa-se também que o seu desenrolar segue uma linha nem sempre linear
e suas etapas podem se repetir indefinidas vezes no intuito de se atingir esse objetivo.
Na situação relatada observamos algumas semelhanças com a atividade
escolar que estão evidenciadas:
a)

no tempo: o professor assim com o técnico se dedica ao alcance

do objetivo e se entrega ao mesmo;
b)

nas tentativas e erros: eles podem ocorrer indefinidas vezes;

c)

na flexibilidade: exigência de nova estratégia ou planejamento;

d)

na busca do alcance do objetivo: para o técnico o acesso à

internet, para o professor o aprendizado do aluno.
Obviamente que existem também para esta comparação questões muito
diferentes e que são particulares a cada uma das funções, contudo, fica claro que para
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ambas a AVALIAÇÃO é muito importante, aliás, ela esta presente em diferentes
situações e nossas melhores atitudes são tomadas a partir dela.
Na escola a complexidade do processo avaliativo exige uma reflexão mais
elaborada, principalmente pelo fato do mesmo ter extrema importância na garantia de
aprendizagem de uma pessoa, que naquele espaço assume a condição aprendiz, de
aluno.
Reforçamos aqui que a avaliação é um processo dentro do processo de
ensino aprendizagem, um percurso, por isso não pode ser entendido simplesmente
como “prova”.
Testes, cadernos, textos, desenhos, anotações do professor sobre o aluno
são instrumentos que fazem parte do processo avaliativo, assim como o
termômetro, a radiografia, ou o prontuário fazem parte do exame médico. Daí
que não devemos denominar um “teste de matemática” por “avaliação de
matemática”, ou um “parecer sobre o aluno” por “avaliação do aluno”, pois
significaria reduzir o processo, que é complexo e multidimensional, aos seus
instrumentos. Seria como reduzir um exame médico à realização de uma
radiografia (HOFFMANN, 2009, p. 118).

A autora demonstra ai a preocupação em desmistificar uma concepção muito
presente em nossas escolas que resume todo processo em apenas uma ação.
Os instrumentos são as ferramentas que orientam o professor e o aluno
indicando os procedimentos falhos e de sucesso em direção ao aprendizado.
Tratando desta questão Lira (2009, p.7) afirma “que todos os instrumentos de
avaliação são importantes, no entanto, utilizados isoladamente podem ser
insuficientes para subsidiar o trabalho do professor”. Isso demonstra a necessidade
de um planejamento onde o acompanhamento das metas se dá por meio desses
instrumentos. Importante ainda salientar que os mesmos têm sua importância
intimamente ligada aos objetivos que se quer, ou seja, nenhum recurso é melhor do
que o outro é na verdade adequado ou não para determinada situação de
aprendizagem.
A avaliação, como processo e dada por meio de instrumentos avaliativos é
dividia pelos estudiosos em 3 principais categorias quais sejam:
a) avaliação diagnóstica;
b) avaliação formativa;
c) avaliação somativa.

40

3.1 - Avaliação Diagnóstica ou inicial

Como o próprio nome diz, tem a função de apresentar informações iniciais
sobre os conhecimentos do aluno (bagagem) para que se conheçam suas
potencialidades e dê pistas dos instrumentos a serem utilizados no processo de
ensino aprendizagem. Essa avaliação permitirá que professor elabore seu plano de
ensino de uma maneira mais sólida, visualizando a necessidade de retomada ou
inserção de determinado conceito, a intensidade que será aplicada ao ensino, além
de possibilitar a constatação de necessidade de apoio de outros profissionais para a
conquista de uma aprendizagem verdadeiramente significativa.
Gandin e Cruz (2010, p 46) define diagnóstico citando três elementos
constituintes do mesmo:
1. O referencial, que expressa a condição ideal. Tem como base a natureza
da disciplina/área, série/ciclo e a filosofia da escola.
2. A realidade, que evidencia a condição (possibilidades e limites) que aluno
e o professor estão vivenciando e,
3. O juízo, conjunto de conclusões referentes à distância entre a realidade e
a condição desejada.
Importante destacar que esse processo não visa classificar o aluno e pelo
contrário, deve ser realizado juntamente com os mesmos, oferecendo retorno de
forma que possibilite “o desenvolvimento da capacidade autocrítica”, e acolha “o
educando para que este possa verificar o que pode ser feito para o seu próprio
crescimento” (RIBEIRO, REAL e CAPELA, 2005, p. 85).

3.2 - Avaliação Formativa

É apresentada na literatura como a condutora do percurso, tem caráter de
feedbak para o aluno e também para o professor. Esta ligada ao conceito de
metacognição, ou seja, consciência das próprias capacidades, formas de
pensamento, análise de caminhos, possibilidades, dificuldades, enfim. Dito de outra
forma, a avaliação formativa deve ajudar o aluno a desenvolver o conhecimento de
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sua forma de aprender (LUIS, 2003)11. Essa reflexão é essencial para
desenvolvimento consciente do estudante e também para orientação do trabalho
planejado do professor com relação ao ensinar.
Por isso, o levantamento de informações, no processo de avaliação formativa,
deve ser orientado pelos objetivos firmados no plano de ensino. Ao ensinar,
assim como ao avaliar, é fundamental ter por baliza uma planificação da qual
constam os fins almejados para o desencadeamento de ações intencionais
(FAVARÃO, 2012, p.56, grifo da autora).

Esta que se convencionou chamar de formativa tem, além das características
antes citadas, a condição democrática e, portanto, dialógica. Seu foco é voltado antes
de tudo à interpretação dos resultados e não aos resultados em si.
Esse formato diferenciado traz consigo a necessidade da interpretação de
alguns conceitos quais sejam:
a) o modelo,
b) o julgamento, e
c) a tomada de decisão.
Apresentados com diferentes nomenclaturas na literatura educacional, o
primeiro diz respeito à comparação entre o que se considera ideal e o que a realidade
evidencia. Essa constatação só é possível a partir de instrumentos de avaliação e sua
eficácia está na consciência do processo, na clareza de todos os objetivos por parte
do aluno e do professor, “para que, num processo de consciência coletiva, ambos se
sintam bem sucedidos no processo ensino-aprendizagem” (MACIEL, 2003, p. 52).
A segunda premissa é o julgamento, esta vai dizer qual é a condição
apresentada pelo aprendiz em relação ao modelo pré-estabelecido. O BOM SENSO
e o desejo do crescimento social e autônomo do aluno deve acometer o professor. A
qualidade deve ser valorizada e sobrepor a quantidade destacando as possibilidades
e potencialidades ao invés de suas limitações (BOTH, 2007).
Assim, por certo, deve o ato de avaliar ser encarado sob quatro prismas
intercomplementares:
- como processo de justiça para com os alunos;
- como ato de responsabilidade ante o desempenho do aluno;

11
SILVA, Janssen Felipe da, Jussara HOFFMANN e Maria Teresa ESTEBAN. (Org.). Práticas
avaliativas e aprencizagens significativas: em diferentes àres do currículo. Porto Alegre: Mediação,
2003
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- como diagnóstico da realidade, com estabelecimento de juízo de valor a
partir de dados significativos;
- como tomada de decisão para a solução de situações problema. (BOTH,
2007, p. 32)

Finalmente, o juízo de valor promove
[...] uma tomada de decisão, que significará a retomada do processo ensinoaprendizagem, fazendo ajustes, caso se observe dificuldades, ou dando
continuidade ao mesmo, caso se perceba um grau mínimo de conhecimento
[...] (MACIEL, 2003, p. 52).

Luckesi (1997, p. 34) porém, entende que “a tomada de decisão é o
componente da avalição que coloca mais poder na mão do professor”. A subjetividade
desse poder é preocupante pois tem perpetuado as práticas autoritárias,
classificatórias e exclusivas da avaliação escolar. O posicionamento ético, moral e
amoroso do professor fará toda a diferença nesse processo. A dialética consciente da
avaliação formativa é que fará a ponte entre as três premissas e a aprendizagem
significativa.

3.3 - Avaliação somativa.

São muitos os detalhes dados por teóricos da educação na definição de
Avaliação Somativa, todavia, Luckesi (2005), Both (2007), Villatorre, Higa e
Tychanowicz (2009) e Soares(2012) concordam que ela representa uma análise de
final de período. Luckesi (Perguntas e respostas, 2005), prefere ainda usar o termo
"resultados finais" de uma ação, em contraposição a avaliação somativa. Entende que
ela exporá resultados de um caminho bem percorrido ou não.
Soares (2006), utiliza ainda o termo avaliação final e detalha que sua função
é “de verificar se aquilo que foi determinado para ser ensinado foi realmente aprendido
pelos alunos”. Sua característica não é encerrar bimestre ou semestre, na verdade,
sua utilização esta atrelada ao encerramento de um projeto ou trabalho iniciado, “não
é uma questão do tempo, mas sim do trabalho proposto”.
Nesta linha de raciocínio Both (2007, p. 76) concorda com outros autores que
afirmam que a avaliação pode assumir outros aspectos para acompanhar o
desenvolvimento do aluno e enfatiza que a somativa, que também chama de
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cumulativa, teria ainda a função de atribuir conceito, nota ou indicar a possibilidade de
progressão. Antunes (s.d.), alerta para o perigo dessa ação se caracterizar
quantitativa, pontual, excludente, restrita a momentos, objetivando a retenção da
memória, convencional, fria, metálica e circunstancial.
Finalizando, é ponderoso enfatizar que teóricos defendem ainda outros tipos
de avaliação ou simplesmente atribuem aos três tipos apresentados aqui
denominações diferentes. As características apresentadas diferem em pequenos
aspectos ou concepções desses autores. Luckesi (2005), grande estudioso do tema,
faz uma observação significativa referente à questão, prefere não diferenciar
avaliação formativa, dialética, dialógica, diagnóstica, mediadora, somativa, enfim,
acredita que qualquer que seja a avaliação, ela deve assumir todas essas
características e manter o foco na busca de uma aprendizagem significativa.

3.4 - Os “problemas” da avaliação

O que fazer quando observa-se que em uma sala de aula poucos alunos
tiveram o rendimento esperado? Se o importante é a valorização da qualidade em
detrimento da quantidade, como lidar com as notas? Por que mesmo depois de todo
o processo precedente à prova de recuperação, muitos resultados são os mesmos ou
são piores? Por que “eles” não se concentram e prestam atenção na aula de
matemática? Por que não conseguem resolver exercícios “tão simples”?
São muitas as indagações e dúvidas que nos surgem quando estamos
trabalhando matemática. As angústias se transformam em perguntas que tem
respostas aparentemente óbvias que, todavia, não são. A prática e vivência dos
conceitos ideais relativos à avaliação, planejamento e aprendizado, às vezes
dependem de fatores que fogem ao controle da escola. Entre eles podemos citar:
- tempo para preparação e promoção de aulas mais atrativas;
- grande número de alunos nas salas de aulas;
- carga horária excessiva;
- baixa motivação do professor;
- dificuldades de apoio das famílias dos alunos, entre outros.
Contudo, é evidente que algumas ações podem ser fatores de mudança e
estão ao alcance dos educadores, ou ao menos devem ser buscados.
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A formação continuada de professores é o melhor senão o único mecanismo
de manutenção ou de melhoria da qualidade da educação. A formação inicial é sempre
cheia de lacunas e deficiências que felizmente são reduzidas ao longo dos anos,
entretanto, até que se atinja uma condição minimamente satisfatória, muitos prejuízos
são causados. As dificuldades financeiras e de tempo que os professores enfrentam
dificultam seu ingresso em programas de formação continuada, sabemos também que
o governo deveria oferecer condições para que esse processo se efetuasse,
entretanto,
Todos esses obstáculos não eximem o professor da responsabilidade de ser
competente e, considerando que o processo de formação é individual e
intransferível, cabe a cada um preencher as lacunas herdadas de sua
formação inicial (no curso superior), bem como providenciar a continuada.
(LORENZATO, 2008 p. 12).

Como explicita muito bem Lorenzato (2008), o desejo de fazer melhor aquilo
que se propõe depende de cada um. São muitos os obstáculos para o professor de
matemática se especializar e progredir na sua formação profissional, contudo, é
importante ter iniciativa e a convicção de que sempre é possível melhorar. Nesse
intuito, o primeiro passo sem dúvida é a “prática reflexiva como elemento para a
investigação” (OLIVERI,COUTRIM, NUNES, 2010 p.298).
Importante esclarecer que o que se propõe ao professor é na verdade um
posicionamento reflexivo constante que traga melhoria para sua docência no dia a dia.
Importa dizer também, que independente da matrícula em um curso de formação
continuada, todo professor dever ser pesquisador. Neste caso, não se espera o rigor
científico das especializações, mestrados e doutorados, mas conhecimento de
fundamentos básicos da pesquisa (a observação, a análise, a comparação e a
experimentação). Além disso, o hábito da pesquisa e da reflexão só é incentivado por
aqueles que os têm e que as pratica verdadeiramente (OLIVERI,COUTRIM, NUNES,
2010).
A seguir, trazemos para a discussão, à luz dos teóricos, três questões que
assolam os professores em sua atividade avaliativa: o erro, a recuperação e a nota.
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3.4.1 - O Erro

Um dos problemas da avaliação é a supervalorização do erro ou a forma como
ele é administrado na sala de aula. Uma reflexão sobre essa realidade é
imprescindível para efetivação de uma aprendizagem significativa e mais prazerosa.
A ideia de erro só emerge no contexto da existência de um padrão
considerado correto. A solução insatisfatória de um problema só pode ser
considerada errada a partir do momento em que se tem uma forma
considerada correta de resolvê-lo, uma conduta é considerada errada na
media em que se tem uma definição de como seria considerada correta, e
assim por diante. Sem padrão não há erro (LUCKESI, 1997, p. 54).

O padrão citado pelo autor refere-se ao modelo, premissa trabalhada no item
3.2- Avaliação Formativa, que exprime a comparação entre o real e o ideal. A
dificuldade se encontra em uma sociedade que trata o erro culturalmente como algo
extremamente ruim, indesejável e nocivo. Óbvio que os acertos nos trazem uma
sensação de glória, conquista e nos sentimos como se o trabalho realizado tivesse
surtido o efeito esperado, contudo, o acerto pode não revelar uma aprendizagem
significativa, assim como uma resposta incoerente, porém criativa pode ser “ajustada”
levando o aluno a um conhecimento profundo do tema estudado (HOFFMANN, 2009).
Outro fato a ser levado em consideração é a interdisciplinaridade e “o fazer
sentido” que serão tratados posteriormente, isso quer dizer que as dificuldades
encontradas em uma disciplina podem favorecer a compreensão de outra. Essa
constatação é permitida a partir:
a) da atenção permanente aos conhecimentos prévios expressados;
b) da arte de provocar a revelação dos conhecimentos prévios para utilizar
como princípio de todo o trabalho educativo;
c) do desejo de proporcionar a organização e consolidação dos
conhecimentos.
É uma tarefa ardorosa, exige tempo, dedicação, planejamento sólido e
Hoffmann (2009) sugere ainda o uso de tarefas estruturadas de forma que permitam
responder se o aluno esta entendendo e que necessidades ele tem. O diálogo
permanente também é muito importante e estabelece a relação de cumplicidade
exigida pelo ato de avaliar, além da confiança mútua que “[...] não é ensinada, é
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conquistada pela orientação continuada e competente de cada professor” (Hoffmann,
2009, p. 69).
Respeitados autores da literatura brasileira que tratam do tema descrevem
sua visão de modos diversos e congruem na ideia de redirecionamento do trabalho.
Os erros indicam o norte a ser seguido para o alcance dos objetivos pré-estabelecidos.
Aqui observamos a forte relação que a avaliação tem com o erro e com o
planejamento. O terceiro item desta tríade faz toda a diferença no processo de ensino
aprendizagem e dá sentido ao ato de avaliar. Assim, planejar exige inicialmente
diagnosticar os conhecimentos prévios dos seus alunos para, a partir deles traçar o
caminho que levará o professor, abraçado aos seus aprendizes, do lugar onde se está
ao lugar aonde se quer chegar.
As correções desse percurso se dão por meio da avaliação que evidenciando
os erros e acertos da trajetória permite mudá-la, retroceder ou retomá-la. Ambos
apenas fazem parte do processo de ensino aprendizagem, o primeiro é tão ou mais
importante do que o segundo.
No ensino da matemática é preciso analisar os detalhes por traz de uma
atividade realizada, pois o resultado pode não significar incompreensão, em alguns
casos, pode estar atrelado a conhecimentos prévios que não lhe permitem a aceitação
de novos conceitos ou ainda à generalização de regras. Diálogo, questionamentos e
observações do aluno são elementos importantes que podem oferecer pistas para o
refazer pedagógico e o caminho a seguir. Que questões epistemológicas estão
envolvidas? Qual o tratamento que será dado ao erro? Este é o cerne da questão.
”Toda resposta, certa ou errada, é simultaneamente um ponto de chegada
aceitável, por mostrar os conhecimentos já elaborados, e um novo ponto de partida,
por possibilitar novos questionamentos” (ESTEBAN, 2003, p. 91)12.
Retomemos neste momento o conceito de avaliação formativa enfatizando o
seu forte caráter de feedback. É preciso promover ações que ofereçam aos alunos e
ao professor condições de se auto-avaliarem e direcionarem o foco. O erro nesse
momento deve assumir o papel de protagonista, precisa ser encarado como o cerne
do refazer pedagógico e, portanto, acompanhado de análise, reflexão e
redirecionamento. Quando o diagnóstico indica a necessidade de retomada de um

12
SILVA, Janssen Felipe da, Jussara HOFFMANN e Maria Teresa ESTEBAN. (Org.). Práticas
avaliativas e aprencizagens significativas: em diferentes àres do currículo. Porto Alegre: Mediação,
2003
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conteúdo é importante que este seja carregado de variabilidade didática oferecendo
ao aluno condições de assimilar o que não lhe foi possível em primeiro momento. A
variabilidade didática é chave que abre as portas da mente para o aprendizado antes
prejudicado, cada situação indica-nos uma possibilidade de ação pedagógica,
contudo, dificilmente se obterá resultados se forem repetidos os mesmos métodos e
com as mesmas ênfases.
Sempre tratado como algo extremamente negativo, o erro pressupõe a busca
de um culpado ou a instituição de um castigo, ou seja, apresenta-se sempre carregado
de nocividade e não do propósito da avaliação diagnóstica.
O planejamento, presente na tríade antes citada e em todo o fazer pedagógico
deve contemplar de forma consciente as possibilidades de erro e a recondução do
trabalho didático. Contudo, o objetivo principal apresenta-se para educando e para o
educador, como direcionador para a conquista não do mínimo possível, mas do
mínimo necessário.
Se determinado conhecimento ou determinada habilidade tem caráter
essencial na aprendizagem do aluno, ele deverá adquiri-lo. Nesta
perspectiva, a avaliação servirá para a verificação de sua apropriação, ou
não, por parte do aluno. Se o conhecimento ou a habilidade é importante e o
aluno não o adquiriu, há que trabalhar para que adquira; se for secundário
não há motivo para que esse conteúdo ou habilidade esteja constando no
currículo de ensino. (LUCKESI, 1997, p. 81)

3.4.2 – Recuperação

Apesar de termos abordado este tema no tratamento do erro, mesmo que
superficialmente, entendemos que seja importante tratá-lo neste momento através do
ponto de vista de Jussara Hoffmann. No item 3.4 - Os problemas da avaliação,
iniciamos o diálogo com os seguintes questionamentos: O que fazer quando observase que em uma sala de aula poucos alunos tiveram o rendimento esperado? Por que
mesmo depois de todo o processo precedente à prova de recuperação, muitos
resultados são os mesmos ou piores? Por que “eles” não se concentram e prestam
atenção na aula de matemática?
É difícil responder a estas perguntas e principalmente resolver estas
dificuldades, contudo, o primeiro passo de mudança é a busca de alternativas e a
consciência ética e moral de oferecer aos nossos alunos o melhor ensino possível. O
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caminhar para o aprendizado conforme já discutido é carregado de acertos e erros e
a segunda, terceira, quarta oportunidade de aprendizado representam alternativas na
concretização de um objetivo.
A recuperação, neste caminhar, (HOFFMAN, 2009) precisa perder o caráter
de repetição e assumir a condição de parte integrante do processo natural de ensino
aprendizagem. Precisa assumir postura de renovação didática em busca da
aprendizagem efetiva que está em construção. O erro, que também é parte do
processo, deve ser propulsor da mudança necessária para oferecer condições de
aprendizagem. Muitas escolas adotam o sistema de recuperação paralela, aquela que
como o próprio nome sugere, acontece junto com ensino, contudo, a recuperação
paralela não tem que acontecer necessariamente no contra turno, mas no desenvolver
do curso. O que é preciso é uma visão individualizada do professor o que também não
quer dizer trabalho solitário em turmas muitas vezes numerosas, mas a observação
do desenvolvimento individual do aluno no grupo. A recuperação se dá através da
promoção de tarefas, desafios e atividades que retomem os conceitos trabalhados
oferecendo condições de crescimento para o estudante.
Não se pode esperar, também, a iniciativa de crianças e jovens de buscar
auxílio para suas dificuldades, tendo inclusive, para isso, de se deslocar em
outro horário até a escola. Estudos de recuperação são obrigatoriedade da
escola e do professor, não do estudante ou de suas famílias [...]
(HOFFMANN, 2009, p. 26).

Na verdade, a recuperação posta dessa forma, ou seja, inserida no processo
recebe o nome de recuperação contínua. Paralela ou contínua o importante é que
assuma a condição de transformadora da realidade. É preciso que traga efetivação
de um aprendizado que não foi possível em um primeiro momento e não a
recuperação de nota ou média que não foi alcançada.
Muitas situações levam os alunos do ensino médio, principalmente noturno,
aos estudos ou ações de recuperação. Entre eles podemos citar as faltas excessivas,
o rodízio diário de alunos presentes, a falta de pré-requisitos, enfim. Ainda assim,
Luckesi (informação pessoal)13 defende que:
A melhor forma de estabelecer o processo de recuperação é “ensinar”.
Ensinar é diferente de “dar aulas”. Quando se ensina, alguém aprende.
Quando se “dá aulas” é possível que um ou outro aprenda. Então, a ideia de
13

Mensagem recebida por mendessergio@hotmail.com em setembro de 2013.
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recuperação tem a ver com a certeza de que o ensino não será de qualidade.
Por isso, a melhor recuperação é um ensino de qualidade, que implica em
oferecer aos educandos conteúdos de qualidade, recursos de aprendizagem,
acompanhamento e reorientação constantes. [...]

O destaque para acompanhamento e reorientação constantes, a nosso ver,
permite entender a concepção do autor, no sentido de que não haverá espaço para
os desafios de aprendizagem se esse acompanhamento for constante. Afirma ainda:

Caso o educador perceba que seus educandos carecem de pré-requisitos,
não adiantará muita coisa lamentar. A única coisa possível e válida é suprir
esses educandos dos pré-requisitos --- exclusivamente os necessários (não
serão todos os conteúdos da escolaridade passada) --- para a apropriação
dos conteúdos que está ensinando. Não há outro caminho. [...] (Luckesi informação pessoal)

Dito de outra forma, se chamarmos de recuperação, esse processo se dá no
dia a dia, suprindo o aluno dos pré-requisitos que lhe ofereçam condições de dar
continuidade no processo de ensino aprendizagem.

3.4.3 - A nota
Quer dizer que o que eu aprendi fora da escola não vale nada para a escola?
Se eu fizer uma pergunta a um professor e ele não souber resposta, eu posso
lhe dar uma nota? Há boletins onde os alunos dão notas para os professores?
(LAGO, 2008, p. 33 apud Rubens Alves)

É possível medir o conhecimento de uma pessoa? Quanto sabe um aluno de
1º ano do Ensino Médio? Quanto mede o conhecimento matemático de um aluno de
3º ano?
A nota é uma questão controversa quando se discute avaliação.
Pesquisadores como Both (2007), Hoffmann (2009) e Luckesi (2005) são críticos do
sistema de notas utilizados pelas escolas, todavia, veem sua importância no cotidiano
escolar e fazem sua defesa somente no que diz respeito ao atendimento da burocracia
ou da necessidade de registro.
Both (2007) defende que a nota ou conceito é aceitável diante do repasse de
dados como em transferência, conclusão de curso, conceito final, mas observa que
essa nota ou conceito deve ser fruto da análise dos avanços qualitativos e não de
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médias, sempre atendendo às necessidades do processo, podendo ao final do
mesmo, reafirma, converter os aspectos qualitativos em quantitativos, entretanto, o
segundo jamais pode sobrepor o primeiro.
Hoffmann (2009) vê que notas e conceitos mascaram as verdadeiras
condições dos alunos, são mais práticos precisos, mas impedem a visualização do
real. Cita como exemplo o fato de um aluno receber nota 2 por tarefas e 8 na avaliação
e outro de forma inversa receber 8 e 2. Ambos terão média 5 e provavelmente nível
de aprendizagens muito diferentes. Nota é classificatória, fria, fator de exclusão,
desvaloriza a heterogeneidade e força conduta de competição.
A configuração do Ensino Médio em Mato Grosso abarca os problemas
citados por Hoffmann (2009), contudo, muitos professores se apoiam e valorizam esse
sistema, pois possibilita o controle dos alunos, a correção de avaliações e atende a
questões burocráticas de registros. Apesar da facilidade proporcionada, o sistema de
notas induz ao alto índice de evasão escolar e repetência principalmente no 1º ano do
Ensino Médio. Estes não são fatores únicos dessas consequências, mas quando se
trata de ensino noturno a situação é ainda mais grave.
O que, como e quando mudar? A mudança desse sistema seria algo radical e
possível apenas a partir da conscientização não só de professores, mas também de
pais e alunos. Essa prática perdura há décadas e apresenta-se como algo cultural,
sendo que uma mudança provocaria uma enorme ruptura. Entretanto, no ensino
fundamental da rede estadual de Mato Grosso, o Ciclo de Formação Humana já é
uma realidade e apresenta outra concepção em relação à nota.
O sistema conhecido por “ciclado” tem como premissas a divisão em fases14
que teoricamente acompanham as fases de crescimento/desenvolvimento da criança.
Também apresenta progressão continuada o que significa que não há reprovação
sendo necessário que a escola ofereça todas as condições que possibilitem o
aprendizado do aluno. Por último, faz uso de relatório descritivo, que é individual e
semestral.
A Escola Ciclada implantada pela Secretaria de Educação de Mato Grosso
em todos os anos do ensino fundamental tem seus avanços e retrocessos com relação
às três premissas citadas. A equiparação de idades provocou a chamada
“enturmação” de muitas crianças. Antes repetentes ou evadidos, agora tiveram que
14
Primeiro, segundo e terceiro ciclos, com três fases cada um. O primeiro ciclo corresponde
à infância, o segundo à pré-adolescência e o terceiro à adolescência.
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avançar duas, três, séries/fases no intuito de promover a adequação idade/fase. Esse
andamento se dava sem nenhum tipo de avaliação ou verificação de habilidades, o
pré-requisito para um aluno de 14 anos matriculado no 5º ano ir para o 9º era
simplesmente sua idade. Muitos professores alegam que a progressão continuada
tirou-lhes o controle dos alunos, mas não somente isso, que levou também o interesse
de muitos educandos. Decepcionados, muitos docentes descrevem com sua
experiência, que independente dos esforços, dedicação e vontade de aprender do
aluno, o mesmo é aprovado ao final de cada fase.
Neste ponto retomamos Hoffman(2009) que entende a nota como instrumento
classificatório, fator de exclusão, que desvaloriza a heterogeneidade, força conduta
de competição, e é usada como instrumento de controle do aluno.
Na questão avaliativa e de registro, o ciclo de formação humana trabalha com
relatório descritivo avaliativo. Ao final de cada semestre os professores se reúnem por
área do conhecimento para a construção desse relatório, nesse momento também é
atribuído ao aluno um conceito com as seguintes siglas: PPAP15, PS16, PASE17 ou
PPF18. O desafio é a construção eficiente desses relatórios que exigem uma
concepção emancipadora de avaliação além de tempo para reflexão e redação única
feita pelos professores de mesma área.
Como se vê, esbarramos novamente na concepção de nota argumentado por
Hoffamann (2009), pois apesar de não atribuir um valor numérico ao conhecimento
adquirido pelo aluno, atribui-lhe um conceito que acabam da mesma forma por rotular
e classificar.
Contudo, entendemos que o ensino se desenvolve através de um sistema e
que diante disso é necessária uma organização que se dá também através de
documentação clara e coesa; por este raciocínio, entendemos que a nota é uma forma
de registro do percurso do aluno, e se dá de maneiras diferentes de acordo com o
sistema adotado: notas (0 a 10), conceitos (inferior, regular, bom,...), letras (A, B, C,
D, E), enfim,
A avaliação tem a ver com o acompanhamento do processo e dos resultados
sucessivos que o educando vai obtendo em seu percurso de aprender. A nota

15

Progressão com Plano de Apoio Pedagógico.
Progressão Simples. (aprendizado satisfatório)
17
Progressão com Apoio de Serviço Especializado.
18
Progressão com Pendência de Frequência (o aluno não apresenta frequência suficiente
para uma avaliação satisfatória).
16
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é o registro é o testemunho do desempenho final desse percurso. Tão
somente isso. (Luckesi, 2005)

Constata-se no posicionamento do autor o entendimento de que a nota não
deve ter a supervalorização dada a ela, precisa ser entendida como um simples
instrumento de registro. Reforçando a ideia, a supervalorização deve ser dada ao
ensino com as correções que a avaliação proporciona, se a trajetória entre o ponto de
partida e o de chegada for bem feita, com o tempo certo, as paradas certas e as
reconduções necessárias, mesmo com erros, o resultado final (nota ou conceito) será
o melhor e mais satisfatório possível, será consequência de um caminhar planejado,
consciente e em cumplicidade.
A qualidade deve sobrepor a quantidade apesar das duas trabalharem juntas
e estarem intimamente ligadas no processo de avaliação. Na prática, o ato de avaliar
só faz sentido se o mesmo expressa o desejo de tomada de decisão, de busca de
melhoria do desempenho do aluno. Luckesi (2005) explica e diferencia muito bem
qualidade e quantidade na avaliação da seguinte forma:
De fato, também os atos afetivos são qualificados a partir da frequência com
que essa conduta é manifestada. Um sujeito que, em uma única ocasião,
manifesta-se respeitoso do outro, mas em 99 outras, ele se manifesta
desrespeitoso, nós não vamos atribui-lhe a "qualidade" de respeitoso, pois
que, nas inúmeras vezes que foi observado, ele desrespeitou os colegas.
Então, a qualidade é atribuída a partir de uma quantidade de vezes que
observamos aquela determinada conduta sendo praticada (Luckesi, 2005).

A discussão em torno da nota nas avaliações também é capitulo de
dissertações de mestrado o que demonstra uma preocupação muito grande quanto
ao tratamento dado.
Favarão (2012), critica a atribuição de notas para comportamento e atividades
feitas em sala ou em casa, entretanto, os tempos são outros, este é sim um
mecanismo de controle, mas se a avaliação é um juízo de valor, a visão do professor
também pode ser a de valorização do esforço e dedicação do aluno que se comporta,
valoriza o grupo e que realiza as atividades conforme solicitado.
Muitos educadores defendem a ideia de que o desinteresse do aluno é reflexo
de uma aula mal preparada, contudo, o ensino da matemática tem um misto de
inovação e tradicionalismo que precisa ser considerado. Observamos que as
tecnologias atuais e os novos meios de ensino têm sua importância e que realmente
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favorecem o interesse e o aprendizado, entretanto, métodos pedagógicos antigos,
mecanismos tradicionais também são importantes e ambos devem trabalhar juntos ou
complementando-se, pois segundo Lorenzato
[...] cabe aos professores a análise dos modismos e, sempre tendo em vista
a procura do que pode ser melhor para seus alunos, tentar separar, no antigo,
aquilo que é antiquado, e, na moda, aquilo que é conveniente, pois nem
sempre a novidade é boa, e nem sempre aquilo que é antigo é ruim
(LORENZATO, 2008, p.8).

A valorização do ato de se executar as atividades planejadas (tradicional ou
inovadora) e propostas pelo professor, a nosso ver, é parte do mecanismo de
avaliação e é impossível prosseguir no processo de ensino aprendizagem se as
mesmas não são executadas. A formação e a disponibilização de tempo para que o
professor planeje melhor suas aulas e produza conteúdos que realmente prenda a
atenção dos alunos e desperte neles o interesse na busca do conhecimento
representa um caminho a ser seguido.
Refletindo ainda a respeito da mensuração, importa raciocinar sobre a relação
entre nota e juízo de valor: em uma prova de 10 questões com valor de 1 ponto cada,
se o aluno demonstra conhecimento satisfatório em 6 delas, logo esse aluno receberia
6 pontos. O mesmo seria para 5,5 onde teríamos:
1. evidência de aprendizado em cinco questões;
2. a necessidade de aprimoramento em uma delas e,
3. a exigência incontestável de retomada efetiva nas outras 4 fazendo uso
de nova metodologia pedagógica

de forma que contemple

as

necessidades de aprendizagem apresentadas.
O que está em jogo nesta ação, além do planejamento, e do padrão citado na
discussão sobre o erro, é o juízo de valor detido pelo professor. Mais uma vez
evidencia-se a necessidade de bom senso, ética e compromisso com a educação.
A mensuração é um fator importante no processo de avaliação, devendo-se
fazer prevalecer os aspectos qualitativos sobre os quantitativos. O aspecto
quantitativo expressa em graus ou conceitos a intensidade com que certos
atributos - qualitativos - se manifestam no fenômeno mensurado. Todas as
competências, sejam de ordem cognitiva, psicomotora, afetiva ou sóciocomunicativa, são mensuráveis, desde que sejam bem definidos os
indicadores de desempenho (RIBEIRO, REAL E CAPELA, 2005, p. 94).

Verifica-se segundo Ribeiro, Real e Capela (2005), Hoffmann (2009) e Luckesi
(2005) que notas ou conceitos, mesmo que tenham somente a conotação de registro,
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precisam estar atrelados às capacidades que se quer desenvolver. Contudo, o que é
condenável, Hoffman (2009) e CENPEC (1994) é a média.
“Acompanhar as atividades que os alunos realizam, analisando com eles
seus avanços e dificuldades, vai ajudá-los a aprender e melhorar suas
competências; mas não se pode transformar as situações de sala de aula em
“tarefas” às quais se atribuem notas ou conceitos. Juntar esses resultados
parciais para estabelecer, pela média, a apreciação sobre o desempenho dos
alunos significa apenas ter mais notas, e não garante a atuação de
acompanhamento e diagnóstico. A avaliação continua sendo classificatória.”
(CENPEC, 1994, p. 9, grifo nosso)

Entendemos que a relevância de todo esse processo não deve ser dada à
atribuição de nota e sim ao planejamento das aulas, da avaliação e à constatação da
aprendizagem efetiva ou não, para que se possa decidir sobre as ações futuras.
“[...] o mais grave, no meu entender, é mascarar necessidades mais sérias
dos alunos a partir de tais procedimentos, considerando boas atitudes como
compensatórias à falta das noções em estudo ou, em outro âmbito, questões
de indisciplina como equivalentes dificuldades de aprendizagem”
(HOFFMANN, 2009, p. 50).

Dada a importância desse fator, enfatizamos mais uma vez que o ato de
avaliar deve ser encarado “[...] como diagnóstico da realidade, com estabelecimento
de juízo de valor a partir de dados significativos” (BOTH, 2007, p. 32), com consciência
ética e moral. Sintetizando, é preciso “Estar interessado em que o educando aprenda
e se desenvolva” (LUCKESI, 1997, p. 99).

3.5 - Quando o aprendizado faz sentido

Conforme discutido até aqui, fica clara a importância que tem a avaliação no
processo de ensino aprendizagem. Independente da nomenclatura dada a ela,
dignóstica, formativa, somativa, ou outras, o importante é que ela assuma a condição
de facilitadora do aprendizado.
Percebe-se também que suas características subjetivas quais sejam: de juízo
de valor, de Julgamento e de tomada de decisão, é que diferenciam o trabalho
educativo de uma maneira, que a nosso ver, individualiza o processo, ou seja, o ato
avaliativo vai assumir as características do profissional que se coloca na condição de
professor.
Segundo Luckesi (1997), ao invés do ideal, o que se verifica por conta dessas
três características, é a constituição do arbitrário, da autoridade e em muitos casos o
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professor utiliza da avaliação como forma de pressão colocando em prática a
pedagogia do medo.
Pode se destacar três características básicas do ensino autoritário. Elas se
manifestam através:
a) do processo classificatório, em detrimento ao diagnóstico;
b) do processo disciplinador, que muitas vezes mascara o despreparo do
professor e,
c) da comunicação ambígua que se caracteriza por situações ou questões
que promovem o duplo entendimento, contudo, o válido é do professor.
O caminho oposto ao autoritarismo é a promoção de um ensino que traga
consigo a busca pela transformação social e não sua conservação. Precisa:
a) assumir um posicionamento racional, ou seja, claro, explícito, planejado;
b) conversão que leve o professor a entender que não basta saber “[...] que
deve ser assim; é preciso fazer com que as coisas sejam assim”.
(Luckesi,1997, p. 42)
c) resgatar a essência da avaliação que é diagnóstica, para que ela possa
“verificar a aprendizagem não a partir dos mínimos possíveis, mas a partir
dos mínimos necessários” (Luckesi, 1997, p.44, grifo do autor).
Outra característica importante do processo de ensino aprendizagem é a
CUMPLICIDADE, professor e aluno devem traçar a trajetória juntos, devem ser
parceiros e compreender que o sucesso não vem por conta da dedicação de um ou
de outro e sim de ambos.
Partindo dessa consciência o aprendizado passa a fazer sentido, os
conteúdos passam a “ter cores” e a valorização dos envolvidos passa a tomar novo
rumo. É da natureza do ser humano envolver-se efetivamente com o que lhe faz
sentido. “Se não se propõem às crianças problemas pelos quais se interesse, não há
nenhuma razão para aprender” (VERGNAUD, 2012, p.17).
Nesse intuito, a aprendizagem deve seguir um curso, Dienes (1975) uma linha
que priorize inicialmente a ambientação para que o estudante conheça do que se esta
falando. É ainda uma apresentação livre, informal. Na sequência, a ênfase é dada aos
exemplos, estruturas gráficas, apresentações visuais e aplicação científica dos
conceitos na realidade. Por fim a formalidade, as representações científicas.
“Como se desencadeia o processo de aprendizagem? Toda proposta
pedagógica implica, inicialmente, um convite ao estudante a buscar novos
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conhecimentos. O aluno irá aprender, na escola, a partir de experiências
educativas organizadas pelo professor, que traduzem objetivos delineados
de aprendizagem. Ou seja, o professor pretende mobilizar os alunos a
responderem determinadas questões de saber, que podem ou não estar
explícitas, mas que são sempre inerentes às propostas desencadeadas.”
(Hoffaman, 2009, p. 82)

Neste contexto, as atividades diversificadas: (escrita, fala, expressão plástica,
musical, linguagem cartográfica e outras) oferecerão ao aluno a oportunidade de se
envolver onde tem mais afinidade e se desenvolver melhor onde não tem. De mesmo
modo, também é importante diversificar em tempo e grau de dificuldade a realização
de atividades sejam elas individuais ou em grupo no sentido de oportunizar esse
aprendizado significativo.
Levando em conta a busca desse aprendizado, Villatorre, Higa e Tychanowicz
(2009) destacam que situações problemas são extremamente importantes no ensino
da matemática, elas proporcionam, quando bem orientadas e incentivadas pelo
professor, o raciocínio e consequentemente a busca de compreensão de conceitos.
Elas também têm um papel importante na busca da contextualização dos conteúdos
fazendo com que o aprendizado faça sentido para o aluno.
Podemos destacar ainda a atuação decisiva do professor nesse processo
também no diz respeito ao planejamento e à escolha dos materiais didáticos corretos
conforme o objetivo da aula: “pois estes, como outros instrumentos tais como o pincel,
o revolver, a enxada, a bola, o automóvel, o bisturi, o quadro negro, o batom, o sino,
exigem conhecimentos específicos de quem os utiliza” (LORENZATO, 2010, p. 24).
A preparação pessoal além da preparação da aula também pode contribuir
para oferecer ao aluno um aprendizado matemático que faz sentido. O professor
precisa entrar confiante na sala de aula, deve conhecer todas as particularidades
daquele conteúdo, principalmente sua aplicação. O professor que conhece conquista
o respeito e admiração dos alunos além de um aperfeiçoamento pessoal que só lhe
trará mais benefícios em sua missão de ensinar. É compreensível que não se pode
saber tudo e que às vezes o que imaginamos ser extremamente dominável pode nos
surpreender, entretanto, um posicionamento firme e coerente de quem está sempre
em busca de conhecer mais é muito importante, “ninguém ensina o que não conhece”
(LORENZATO, 2008 p. 5).
Sintetizando, o aprendizado faz sentido para o aluno quando este tem
consciência do que e por que está estudando determinado conteúdo, além de como
será o desenvolvimento do mesmo e o que se espera ao final do período. Não é uma
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tarefa fácil e a concretização se mostrará eficiente somente diante da cumplicidade
dos envolvidos. Nesse sentido, importa-nos recordar Luckesi (1997, p. 44, grifos do
autor) “verificar a aprendizagem não a partir dos mínimos possíveis, mas a partir dos
mínimos necessários”, ou seja, devemos priorizar o que realmente será importante
para o progresso desse aluno. Por mais que nos empenhemos, nem tudo que será
ensinado será aprendido; não com a intensidade que sempre desejamos, todavia,
convém-nos analisar o que é imprescindível sempre iniciando o ensino por meio das
vias informais para progressivamente chegar aos métodos científicos. É uma tarefa
árdua tanto para professores quanto para alunos. O foco do processo de ensino
aprendizagem e da avaliação não é aprovar ou reprovar alunos, mas oferecer suporte
para que os mesmos consigam observar seus avanços, as capacidades alcançadas,
dificuldades superadas. Isso implica que o professor não é o único responsável pelo
sucesso. Além de todas as ofertas pedagógicas também é necessário que o aluno
queira ter esses avanços, alcance as capacidades propostas e supere suas
dificuldades. “...mas a reprovação também deve estar no plano docente, quando
alunos a desejarem e a fizerem por merecer.” (Both, 2007, p. 132)

3.6 - O Planejamento como cerne do êxito

Não se pode falar de avaliação e sucesso no processo de ensino
aprendizagem sem falar de planejamento. As ações exitosas do Homem são sempre
fruto de reflexão, preparação e planejamento. O acaso e a sorte são fatores presentes
nos resultados de sucesso das pessoas, contudo, nem sempre se pode contar com
eles.
Na ação educacional a questão é muito mais complexa. O ensinar, assim
como o aprender, não se configuram como atividades mecânicas. O segundo será
consequência do primeiro se ambos forem necessariamente frutos da prática
planejada. É a oportunidade que a escola tem de formar pessoas politizadas, de levar
dignidade, respeito e ética a alunos muitas vezes excluídos da vida moderna e da
sociedade (LOCH, BINS e CHIRISTOFOLI, 2009).
“Planejar é, de fato, definir o que queremos alcançar; verificar a que distância,
na prática, estamos do ideal e decidir o que se vai fazer para encurtar essa distância”.
(GANDIN; CRUZ 2010, p. 27).
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Nesse sentido precisamos ter sempre claro que planejamento tem a ver com
execução e viabilidade. Não se pode vislumbrar algo que será impossível alcançar,
também não estamos sugerindo que seja simplório e sem desafio, na verdade é
preciso um equilíbrio racional e direcionado; deve provocar mudança, uma
transformação que se traduza em crescimento.
No intuito de definir planejamento em sua essência podemos também lançar
mão do termo: Eficiência que no dicionário Aurélio elucida: sf. Ação ou virtude de
produzir um efeito.
De acordo com Gandin e Cruz (2010, p. 13, grifos do autor), esse efeito tem
se perdido pois “desenvolveu-se a ideia de que “planos”, de qualquer maneira, são
“flexíveis”; o estranho conceito de “flexibilidade” foi – e ainda é – a “salvação” da não
- existência de planejamento por que, no final, “docentes devem fazer planos, mas
não precisam preocupar-se em segui-los”.
Em sentido oposto, planejar não deve ser condicionado a algo produzido por
alguém para que outros executem.
O planejamento individualista ou fechado se torna um instrumento de coação
e imposição, pois toma decisões para um universo de pessoas, sem que
estas estejam seriamente envolvidas na tomada de decisões. Ele desrespeita
as individualidades, as diversidades, as tendências e as características dos
grupos, porque propõe um agir exclusivista, a partir de uma única visão
(MENEGOLLA, SANT’ANA, 2000, p. 62).

O simples preenchimento de quadrinhos com itens (conteúdos, objetivos,
estratégias, recursos, avaliação) dispostos em colunas para atender a exigências
governamentais também não faz sentido diante de um projeto tão ambicioso como a
formação cidadã, portanto,
[...] não é privilégio de um grupo, pelo contrário, ele deve ser o resultado da
ação conjunta e participativa das pessoas que vão se envolver na ação. Ele
deve ser o fruto de um ato democrático, em que todos possam partilhar das
decisões e responsabilidades (MENEGOLLA, SANT’ANA, 2000, p. 61).

O planejamento diz respeito a tudo o que vimos discutindo até o momento
neste trabalho, esta ação aliada à avaliação, norteará todo o fazer pedagógico,
permitirá “refletir sobre o que foi feito, o que há por fazer e como fazer” (RIBEIRO,
REAL e CAPELLA, 2005, p. 32).
“São três as perguntas básicas a serem feitas e continuamente retomadas
(de forma dialética) em um processo de planejamento:
- o que queremos alcançar?
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- a que distância estamos daquilo que queremos alcançar?
- O que faremos concretamente (num prazo predeterminado) para diminuir
essa distância?” (GANDIN, 2010, p. 21).

O planejamento é a base de qualquer ensino eficaz na formação política e
social do aluno, portando, não é uma atividade neutra e deve ter também como
princípio a capacidade de ser mutável e adaptável às novas realidades e
possibilidades que se apresentarem ao longo do processo. O mecanismo que
possibilita os ajustes necessários em busca de uma aprendizagem significativa é a
avaliação.

“Cada manifestação do aluno é um indício de continuidade, por onde o
professor deve prosseguir. Não se trata de um caminho sem rumo, porque o
norte está traçado - o professor planeja a sua ação - mas esse planejamento
precisa ser plástico, flexível, para abrir-se a várias opções de rumos e tempos
aos alunos e a cada turma, ajustando-se objetivos e atividades
permanentemente. Assim como uma seta, a avaliação direciona-se
essencialmente, para frente não para julgar e classificar o caminho
percorrido, mas para favorecer a evolução da trajetória do educando”
(HOFFMAN, 2009, p. 21).

Em síntese, o planejamento representa um projeto de construção, um objetivo
a ser alcançado de forma crítica e consciente; criticidade essa proporcionada pela
avaliação, que oferece ainda subsídios para verificação de como o projeto está sendo
construído e a partir disso reconduzir a construção.
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CAPÍTULO IV – AS CONCEPÇÕES AVALIATIVAS – ANÁLISE
DOS DADOS COLETADOS.

Professor há aos milhares. Mas o professor é profissão, não é algo que se
define por dentro, por amor. Educador, ao contrário, não é profissão, é
vocação. E toda vocação nasce de um grande amor, de uma grande
esperança (LAGO, 2008, p. 43 apud Rubens Alves).

A esperança move as pessoas. Não é diferente com educadores. O dia a dia
dos profissionais do ensino se mostra sempre mais complicado. A sociedade
contemporânea exige mais de todos e fazendo uma análise mais profunda, sempre
foi assim. Essa inquietude, curiosidade e novas necessidades é que proporcionam o
avanço científico, tecnológico, mas também o avanço cognitivo. Manter-se preparado
para as adversidades que nos são apresentadas nas várias situações de nossa vida
social e laboral é que deve impulsionar o desejo, do professor, de buscar sempre mais.
Nossas concepções sobre qualquer aspecto da vida devem ser mutáveis,
inacabadas e preparadas para agregar novos conceitos. Recorrendo ao dicionário
Aurélio (2004) encontramos “con.cep.ção sf. 1. Ato ou efeito de conceber. Con.ce.ber
v.t.d. 2. Fig. Formar no espírito, na idéia, dando-lhe forma expressão [...] 3.
Compreender, entender.” E ainda sobre conceito temos: “1. Formulação duma idéia
por palavras; definição. 2. Pensamento; ideia.” Nossas concepções dizem muito do
que somos, do que acreditamos e de como nos posicionamos frente aos conceitos
num dado momento da vida.

4.1 - Concepção de avaliação adotada pelas escolas.

A escola BETA

A escola BETA quando questionada sobre a concepção de avaliação adota
apresentou:
A escola adota a concepção de avaliação diagnóstica. No decorrer do
bimestre são realizados trabalhos, testes e atividades avaliativas, já no final
de cada bimestre acontecem as provas bimestrais, após há a recuperação e
uma nova avaliação. (Questionário, Beta)
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Encontramos nessa concepção a presença da avaliação formativa que
evidenciada nos trabalhos, testes e atividades avaliativas e também a avaliação
somativa presente nas provas bimestrais onde busca atribuir uma nota ao aluno. A
recuperação adotada pela escola é a paralela ocorrendo não no contra turno mas ao
final do bimestre com característica de retomada de conteúdo para uma nova
avaliação.
Referente ao planejamento escolar da disciplina de matemática do Ensino
Médio a escola se posiciona afirmando que “Os professores da área se reúnem e
realizam o planejamento anual e também desenvolvem o conteúdo de acordo com o
andamento de seus alunos” (Questionário, BETA). Notamos que o desenvolvimento
do conteúdo é flexível e que sua linearidade e constância é permitida pelas condições
oferecidas na avaliação formativa.
A escola também foi questionada quanto à existência ou não de diferenciação
no planejamento do ensino médio diurno e noturno, respondendo que a mesma ocorre
somente com relação à diferenciação de carga horária que é maior durante o dia.
As questões levantadas pelos alunos que dizem respeito ao cansaço de um
3º período de atividades em suas vidas dificilmente serão resolvidas pela escola,
contudo, 65% dos alunos que responderam ao questionário afirmaram sentir diferença
entre o aprendizado ou estudo no Ensino Médio noturno e no diurno.
As principais diferenças estão relacionadas também à cobrança dos
professores nos conteúdos, atividades aplicadas e ao ensino, que segundo eles é
mais “light”, facilitado e sem muito rigor. O que é visto como algo positivo por alguns,
justamente pelas condições em se apresentam para estudar, é entendido como
negativo por outros, por que influencia na qualidade do ensino.
De toda forma, essa condição evidencia o que afirma (Corti, 2011)
O que a gente vê é que o ensino médio noturno não vem sendo objeto de
atenção, de reflexão e de cuidado e isso pode fragilizar o direito à educação
de parcela da população juvenil que precisa trabalhar, que precisa conciliar a
escola com trabalho.

A escola ALFA

O questionário da escola ALFA referente à concepção de educação adotada
revela a presença da avaliação formativa quando relata:

62

A avaliação acontece efetivamente em dois processos, sendo o primeiro uma
avaliação contínua e informal no decorrer das aulas com atividades, tarefas,
trabalhos, participação, oficinas, entre outros, no qual o aluno possa
apresentar seu desenvolvimento, interesse e habilidades diversas.
(Questionário, ALFA)

Contudo, o termo “informal” dá uma denotação de “menor importância”
quando de fato toda forma de avaliação é importante quando esta tem característica
diagnóstica. O questionário revela ainda características da avaliação somativa ao
descrever que “Outra forma de avaliar adotada pela escola é a avaliação formal que
expressa os resultados obtidos no decorrer do bimestre, sendo de análise do conteúdo
absorvido e também para auto avaliação docente.” (Questionário, ALFA)
Também está presente a função de recondução do trabalho com olhar voltado
para o docente, um “revisar” da metodologia do professor. Para Favarão, 2012, a
avaliação formativa e o erro estão atrelados ao feedback. É preciso promover ações
que ofereçam aos alunos e ao professor condições de se auto avaliarem e
direcionarem o foco. “É um processo permanente de diagnóstico que orienta educador,
educando e família sobre o desenvolvimento da aprendizagem. Implica auto avaliação do
aluno, da turma e dos educadores.” (OCs/MT19 – Caderno Concepções, p.62)

O planejamento na escola ALFA se deu através de estudo e reflexão de
documentos oficiais o que demonstra a busca de ações conscientes e eficazes.

Para o ensino médio noturno adotamos (para confecção do planejamento)
um olhar que contemplasse e auxiliasse demais disciplinas da área de
ciências da natureza, utilizando como instrumento de orientação os PCNs20 e
Orientações Curriculares do Estado de Mato Grosso. (Questionário, ALFA)

A visão de reunião por área para planejamento e desenvolvimento de ações
pedagógicas é um conceito defendido pelas OCs/MT. Espera-se que professor seja
capaz de identificar

[...] como as capacidades e conteúdos por ele trabalhados integram-se em
sua área e como se relacionam com as demais áreas, de modo a
19
20

Orientações Curriculares do Estado de Mato Grosso.
Parâmetros Curriculares Nacionais.
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compreender sua prática como parte integrante da totalidade representada
pela Educação Básica. Pretende-se pois, superar a fragmentação e a
desarticulação que têm marcado, historicamente, as práticas pedagógicas no
sistema educacional brasileiro. (OCs/MT – Caderno Concepções, p. 14)

Com relação à diferenciação do planejamento para o diurno e noturno afirma
que “não aconteceu devido ao fato da escola ofertar o ensino médio somente no
período noturno” (Questinário, ALFA), contudo, conseguiu fazer adesão ao Programa
Ensino Médio Inovador buscando uma reestruturação curricular e metodologias
diferenciadas que proporcionassem mais envolvimento, prazer e eficácia na
aprendizagem, assunto tratado no Capítulo Ii – discussão sobre o ensino noturno.
Nesta escola 36% dos alunos afirmaram perceber diferença entre o
aprendizado e o estudo no ensino médio noturno e o diurno com razões diversas
porém similares aos apresentados pelos alunos da escola BETA.

A escola GAMA

A concepção avaliativa evidencia a importância dada à nota que promova
progressão. Quando questionada sobre o tratamento dado á recuperação a escola
coloca que
Uma semana após o término do semestre os professores revisam os
conteúdos onde foi apresentado maiores dificuldades e é feita uma avaliação
para recuperar as notas do semestre. (Questionário, Gama)

Encontramos nessa concepção indícios da avaliação somativa destacada na
referencia às “notas do semestre”.
Tendo somente ensino médio noturno, a atenção fica voltada somente para
este turno e nível de ensino, não havendo nada extremante ou diferenciado. Não
pudemos notar ou não ficou clara a adoção de uma avaliação com características
formativas ou diagnósticas tratadas no Capítulo iii – discutindo avaliação.
Com relação ao posicionamento dos alunos, foram observadas as mesmas
condições dos estudantes das outras escolas com destaque apenas para o fato da
maioria afirmar não notar diferença entre o ensino e a aprendizagem nos períodos
distintos.
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4.2 - Concepção de avaliação dos professores de matemática do
Ensino Médio noturno.

4.2.1 - Quanto à avaliação
A supervalorização da avaliação provoca muitas vezes um desvio nas
finalidades do ensino na sala de aula. Em geral, enquadra o processo de
ensino e aprendizagem num padrão voltado para o conteúdo pelo conteúdo
e não para a formação integral do estudante. [...]a avaliação é um processo
contínuo e como tal deve ser percebida enquanto parâmetro de indicadores
da ação docente e discente, devendo ultrapassar o pensamento pontual e
punitivo. Ou seja, devemos perceber a avaliação enquanto instrumento
orientador do percurso e objetivos que se almeja. (OCs/MT – Caderno
Ciências da Natureza e Matemática, p.51)

O professor ADÃO

O professor ADÃO foi bastante sucinto em suas respostas e não fez uso de
muitos termos técnicos. Apesar de lecionar matemática há oito anos, nota-se uma
concepção muito superficial sobre o ato avaliativo, embora suas respostas sejam
pertinentes. Professor ADÃO considera importante avaliar o aluno porque “verifica a
sua aprendizagem no conteúdo estudado” e tem a expectativa de “Que eles consigam
colocar em prática o conhecimento adquirido ao longo das aulas” e considera que o
aluno aprendeu “quando ele exercita o conhecimento resolvendo situações
problemas, apontando possibilidades.”
Sobre o momento de avaliar, o professor responde que é “ao final de um
conteúdo” o que demonstra a prática da avaliação somativa em detrimento da
formativa ou diagnóstica. A avaliação com característica processual (CENPEC, 1994),
(Luckesi, 1997), (LIRA, 2009), (SILVA, HOFFMANN, ESTEBAN, 2003) é ignorada
nessa resposta, todavia, quando questionado sobre os instrumentos avaliativos
apresenta “testes, exercícios diários e bimestrais para acompanhar o desenvolvimento
do aluno ao longo do conteúdo.” Os critérios para atribuição de notas também não são
muito claros, informa fazer uso de nota aberta21 e provas bimestrais.

A professora MARIA

21
Nota aberta: conhecida por atribuir ou agrupar notas referentes a atividades desenvolvidas,
participação efetiva nas aulas, comportamento, entre outros.
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A professora MARIA foi um pouco mais descritiva em suas respostas e
demonstrou conhecer um mínimo de concepções importantes que dizem respeito ao
ato avaliativo. A educadora leciona matemática há 14 anos o que lhe proporcionou
certa experiência ao lidar com as questões do processo de ensino aprendizagem.
Maria considera “muito importante” avaliar, “pois a partir da avaliação que se
faz com o aluno é que temos um diagnóstico do seu aprendizado.” Observa-se em
seu posicionamento a utilização da avaliação com a função diagnóstica, isso se
confirma ao afirmar que “Avaliando o aluno a expectativa é de querer saber o quanto
ele aprendeu e adquiriu conhecimento”. Para a professora a manifestação do
aprendizado fica clara a partir do momento em que o aluno “começa a fazer alguns
questionamentos”, isso demonstra o interesse em enriquecer seu aprendizado.
Com relação ao momento de avaliar, a professora demonstra conceber
avaliação em sua forma processual (CENPEC, 1994), (Luckesi, 1997), (SILVA,
HOFFMANN, ESTEBAN, 2003), (LIRA, 2009), ao afirmar que “Em todo momento
deve-se avaliar o aluno, tanto nas aulas, como nas conversas informais.” e apresenta
como instrumentos avaliativos “questionamentos, observação, testes, jogos, porque o
aluno deve ser avaliado como um todo”.
O posicionamento da professora também aponta para uma concepção
libertadora, esta é demonstrada na intenção de se avaliar o estudante como um todo
e de valorizar a “participação, assiduidade, interesse, realização de tarefas,
organização” como critérios para atribuição de notas, pois tudo isso, em sua visão,
“revela quem é o aluno”. O último trecho do depoimento de MARIA chama a atenção,
pois também demonstra uma visão humanizadora da avaliação (revela quem é o
aluno), transparece o interesse é conhecê-lo em sua totalidade.

A professora LUIZA

A educadora entende o conhecimento como algo quantificável por meio da
avaliação: “É uma forma de medir e mediar o conhecimento passado, transmitido ao
aluno e o aprendido pelo mesmo.” Neste contexto coloca-se como mediadora do
conhecimento e apresenta como expectativa “saber se atingiu seus objetivos e quanto
cada aluno conseguiu absorver”. Observa-se mais uma vez a quantificação. Seu
posicionamento é receptivo quanto à avaliação com a função diagnóstica, quando
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responde que considera que o aluno aprendeu quando ele transparece o aprendizado
“não só nas avaliações, mas em discussões e comentários sobre o assunto”, todavia,
notamos que a docente não associa discussões e comentários com avaliação. Com
relação ao momento de avaliar, demonstra conceber avaliação em sua forma
somativa ao afirmar que o faz “depois de trabalhado com todas as possibilidades de
resolução das atividades, quando demonstram entendimento sobre o assunto”.
Apresenta como instrumentos avaliativos e critérios para atribuição de notas a
participação ativa nas aulas, trabalhos, provas.

O professor CLAUDIO

O professor CLAUDIO respondeu ao questionário e também participou da
entrevista. Respondeu a todas as questões e afirmou ter sido um bom aluno enquanto
estudante do ensino médio, além de ter se destacado nas disciplinas da área de
exatas mantendo-se sempre com boas notas. Lembrou também de tê-lo feito no
período noturno e ter boas recordações de um professor de matemática que era muito
rígido. Acredita que naquela época os alunos eram mais interessados e o estudo mais
valorizado em vários sentidos. Este relato sugere a explicação de algumas de suas
concepções, crenças e ideias defendidas.
Questionado respondeu que a avaliação é muito importante para que possa
“nortear a introdução e o desenvolvimento do trabalho”, e que muitas vezes tem
expectativas baixas ao avaliar seus alunos, “pois desistem (os alunos) de provar que
sabem de alguma forma [...] ou demonstrar seus conhecimentos”. Aqui o professor faz
referência à falta de esforço nas avaliações matemáticas e de desistirem facilmente.
Não sente que os alunos têm aversão à matemática, até gostam, mas percebe
bastante desinteresse.
No noturno verificou que a “matemática é até um conteúdo que eles gostam
de estudar, mas não dão uma sequência”. Observa que essa descontinuidade é fruto
de seu estado físico e emocional diário. Diz que falta um pouco de
“dedicação mesmo. Hoje professor e escola estão trabalhando para melhorar
a situação. Eu vejo a realidade entre hoje e anterior. A dez anos atrás.... É
mais por falta de vontade deles. Não que a escola ainda continua totalmente
tradicional ou esteja totalmente fora. O currículo é importante, reformulado,
adaptado, mesmo assim ainda falta boa vontade do aluno” (entrevista com
professor Claudio).
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No depoimento do professor fica clara a concepção de que o aprendizado é
também responsabilidade do aluno (BOTH, 2007), reconhece o esforço da escola para
se adaptar às novas nuances da educação, mas demonstra certa angustia por não ter
os resultados que gostaria.
Quando os rendimentos não são os esperados, da “atenção aos
conhecimentos a serem adquiridos” mas se preocupa muito com a nota, por que “para
ele (o aluno), o conhecimento é a nota, passar de ano”.
Claudio expressa sua opinião em relação ao sistema de notas do ensino
médio e o sistema de relatórios do ciclo de formação humana descrito no item 3.4.3A nota - dizendo:
Como professor eu acredito que o ciclo está sendo mal interpretado, não que
seja ruim, mas mal interpretado, mal utilizado, é uma forma de trabalhar boa,
mas prefiro trabalhar com o seriado por que você acaba jogando as
responsabilidades maiores para o aluno. No ciclo aparenta muito que a
responsabilidade é total da escola quando na verdade é da escola e do aluno.
No seriado o aluno se responsabiliza e se dedica mais. Em alguns livros
dizem que o ciclo foi criado para eliminar a reprovação, porem resolveu a
reprovação, mas não resolveu a questão do aprendizado do aluno (entrevista
com professor Claudio).

Fica evidente mais uma vez a relevância dada ao esforço e dedicação do
aluno, responsabilidade atribuída e cobrada do estudante.
Perguntado sobre a conceituação de avaliação formativa, somativa,
classificatória e diagnóstica, não recebemos respostas claras, demonstrando pouco
conhecimento sobre os conceitos das mesmas (segundo teóricos citados), na prática,
os instrumentos apresentados pelo professor são a “avaliação escrita, trabalhos com
pesquisa, trabalhos em grupo, oficinas”, que são sempre explorados independentes
do período de ensino, busca apenas diferenciar a “intensidade”.

4.2.2 Quanto ao erro e à recuperação.

Aprender significativamente é ter uma certa tranquilidade em aceitar que o
erro é um processo importante na aprendizagem. A superação do erro
decorre de sua percepção. Ao punir o erro, a escola estabelece que o
conhecimento é definitivo e encerra em si verdades absolutas. A história da
Ciência está repleta de exemplos de que o conhecimento é provisório.
(OCs/MT – Caderno Ciências da Natureza e Matemática, p.43)
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Faz parte do processo de avaliação, o que Sergio Lorenzato (2008 p.16)
chama de “auscultar o aluno” o que significa “analisar e interpretar diferentes
manifestações”. É preciso ouvir o que os alunos têm a dizer, entretanto, dando
atenção especial a sua fala, gestos, comportamentos, observando erros e acertos, e
também o seu silêncio. Tudo isso oferece condições para que o ensino se dê a partir
das vivências, realidades ou convivências dos alunos, aproveitando tudo o que possa
contribuir para o seu aprendizado.

O professor ADÃO
As questões relativas ao “erro” e à “recuperação” evidenciam conceitos pouco
técnicos, porem demonstram os caminhos que são percorridos diante dessas
ocorrências. Quando os alunos não atingem o resultado desejado nas avaliações
matemáticas, a postura adotada pelo professor é de “verificar onde ocorreu a
deficiência e transformá-la em eficiência”, sua definição em síntese atende ao que
preconizam os estudiosos do tema, porém não evidencia que ações são tomadas para
transformação em “eficiência”.
A concepção de erro descrita: “quando a linha de raciocínio não vem de
encontro à situação problema” e o tratamento dado: “trabalhar o que levou a este
raciocínio na resolução do exercício”, como na situação anterior apontam seu
posicionamento frente à situação e mostra nas entrelinhas que o erro faz parte do
processo de ensino aprendizagem e o docente o utiliza para recondução do ensino.
Tratando da recuperação o professor não apresenta uma definição satisfatória
ao afirmar que “É necessária quando atende a realidade do aluno.” E afirma que a
mesma se dá de forma bimestral por meio de um simulado. Segundo (Hoffman, 2009),
a recuperação se dá através da promoção de tarefas, desafios e atividades que
retomem os conceitos trabalhados oferecendo condições de crescimento ao aluno.
Luckesi, 2013, informação pessoal, grifo nosso) defende que “a melhor recuperação
é um ensino de qualidade, que implica em oferecer aos educandos conteúdos de
qualidade, recursos de aprendizagem, acompanhamento e reorientação constantes”.

A professora MARIA
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A concepção de retomada intimamente ligada ao processo de avaliação e ao
erro mostra-se presente na resposta da professora MARIA quando questionada sobre
qual a postura adotada quando seus alunos não atingem o resultado desejado nas
avaliações matemáticas. Ela responde que procura “analisar os alunos com
questionamento e voltar os conteúdos para uma revisão, descobrindo onde ficou
falho.” Entende ainda que “O erro faz parte da aprendizagem, corrigindo os erros o
aluno fixa o aprendizado”.
[...] penso que o professor deve, pessoalmente, devolver os instrumentos de
avaliação de aprendizagem aos educandos, comentando-os, auxiliando o
educando a se autocompreender em seu processo pessoal de estudo,
aprendizagem e desenvolvimento. Creio que não devemos mandar alguém
entregar os instrumentos após a correção. Nós recebemos das mãos de cada
aluno; qual seria a razão para não entregarmos de volta às mãos de cada
um? Mandar entregar é uma forma de suprimir a possibilidade de um
processo dialógico e construtivo entre o educador e o educando. (LUCKESI,
1997, p. 179)

Quanto à recuperação, o posicionamento da professora não é muito
revelador. Afirma apenas que “O aluno precisa de uma recuperação, ela deve ser
paralela.” A postura não apresenta a concepção de retomada de conceitos, cujo intuito
é o de oferecer condições de crescimento ao aluno (HOFFMANN, 2009).
Quando o resultado não é o desejado, afirma “dar mais atenção à
recuperação, mudando a forma, através da investigação”, todavia, o cuidado deve ser
voltado às razões que não permitiram atingir as expectativas.

A professora Luiza
A docente define o erro como “início pra aprender o correto, fundamental para
se desenvolver uma aprendizagem permanente. Deve se perceber o erro, falar do
mesmo e através dele construir o conhecimento”, conforme ideias defendidas por
Hoffmann (2009). O tratamento dado à recuperação e ao erro mostrou-se direcionado
à busca do aprendizado do aluno dispondo de métodos recursos e práticas que o
proporcionem.

O professor CLAUDIO

O educador acredita que a partir da 2ª série do ensino médio o processo de
recuperação se dá de uma maneira melhor, mesmo que ainda seja um pouco mais
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superficial. Na recuperação tenta “oportunizar o aprendizado, mas também está
envolvido com a nota. Esse é o motivo para eles terem a recuperação. Buscar uma
maneira de tentar fazer com que ele aprenda, mesmo que seja com uma intensidade
menor”. Entende que o momento de se aplicar a recuperação é após a avaliação
escrita ou, cita também, as percepções do dia a dia. Em seu depoimento não deixa
claro o princípio da recuperação paralela ou contínua.
Para Claudio, o erro faz parte do aprendizado e em suas aulas é bastante
rígido em seus critérios de correção “Se o aluno fez alguma atividade errada eu
considero o que é errado, errado”. Quanto ao conceito de feedbak e sua relação com
a avaliação, o professor demonstrou não ter conhecimento profundo dos termos
embora tenha dito ser importante fazê-lo antes das avaliações, ou seja, empregou o
sentido de revisão.
Perguntada a sua opinião sobre por que os alunos reprovam o professor faz
referências à formação social e biológica do aluno e responde que
É um momento da vida do aluno com muitas oportunidades, novidades, [...]
decidir entre estudo, trabalho, namoro, liberdade; ficam perdidos, por isso a
reprovação no ensino médio é grande. Mas aqueles que percebem mais
rápido que há a necessidade dos estudos, o foco é a dedicação (entrevista
com professor Cláudio).

Durante a entrevista o professor lembra que alunos afirmam entender a
explicação e que na hora da “prova” se esquecem de como resolver o exercício.
Lembra também que as relações entre alunos, aluno e professor, família, trabalho
interferem muito no aprendizado e na personalidade que ainda está se formando.
Muitas vezes, afirma, os alunos não “vão bem” nas provas por que não tentam fazêlas. Retrata aqui o compromisso dos alunos com os estudos, algo que o professor tem
sentido muita falta.

4.2.3 Quanto ao trabalho pedagógico no período noturno

As particularidades do ensino noturno ainda não têm o tratamento devido.
Faltam discussões, políticas públicas, formação docente e ações metodológicas que
proporcionem um aprendizado efetivo e verdadeiramente voltado para o aluno que já
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está inserido no mercado de trabalho, valoriza a formação educacional e só tem este
período para continuidade de seus estudos.
“No noturno não dá para passar tarefas e trabalhos, pois nós trabalhamos
durante o dia.” “No noturno fica mais “puxado” para quem trabalha e não tem
tempo de fazer as tarefas de casa”. “já estudei nos dois períodos e no diurno
os conteúdos são maiores pela questão do tempo de aula 22 e os alunos na
maioria das vezes são mais interessados”. (alunos da escola Beta)

O professor Adão

As justificativas do professor com relação à diferença no trabalho pedagógico
nos diferentes turnos são as mesmas alegadas pelos alunos. O cansaço, sono e as
dificuldades de acompanhamento dos que trabalham durante o dia são decisivos nos
resultados produzidos. A prática de atividades extraclasse e para turno diverso fica
prejudicada dificultando o avanço em determinadas ações pedagógicas.
Importante ressaltar que sono e cansaço não são condições físicas atribuídas
somente aos alunos. Normalmente, professores que lecionam no período noturno são
detentores da segunda ou terceira jornada diária o que também distancia o ensino do
ideal. Professor ADÃO trabalha também em outra escola e sua carga horária é de 44
horas dentro das 60 possíveis, ou seja, 73% de seu tempo semanal é utilizado em
sala de aula e por trabalhar pelo regime de contrato não possui hora atividade23. A
realidade posta traz ainda como complicador, o fato dos estudos, planejamento,
correção de provas, preparação de aulas e avaliação de todos os seus alunos,
ocorrerem fora de sua carga horária de 44 horas.

As professoras MARIA e LUIZA

Assim como o professor ADÃO, as professoras também observam o cansaço
como grande vilão do aprendizado do aluno.

22

Durante o dia a carga horária da escola BETA é maior (1000 horas) por conta da proposta
do Ensino Médio Inovador.
23
Lei Complementar 49 de 1998 MT - Art. 108 O Estado promoverá a valorização dos
Profissionais da Educação Básica, assegurando-lhes:
V - hora-atividade, compreendida como o período reservado a estudos, planejamento,
preparação de aulas e avaliação, incluída na jornada de trabalho de todos os professores em função
docente;
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Esta realidade, conforme levantamento citado no item 2.1 deste trabalho,
está0 presente em todas as escolas de ensino noturno. A necessidade de se manter
e em muitos casos de manter a outros, leva o aluno a se sujeitar a este tipo de situação
para dar continuidade aos estudos. Quando isso não é possível, a sequência se traduz
na evasão ou na reprovação.
No diurno, segundo MARIA, “a produção é maior, mais eficaz e isso fica claro
nos trabalhos com pesquisa por exemplo”. Já LUIZA, entende que no os alunos tem
mais responsabilidades por serem mais cobrados pelos pais.
No que diz respeito à carga horária de MARIA, temos aí um fato raro, pois tem
uma carga horária de 16 horas que é relativamente pequena. Sua atividade docente
é desenvolvida por meio de contrato, não trabalha em outras escolas e se dedica
somente ao período noturno. A colega LUIZA trabalha por 39 horas divididas no
matutino e no noturno da escola pesquisada em cargo efetivo.

O professor CLAUDIO

O cansaço, o sono, as influências externas e os conflitos internos do
estudante, apresentam significativa importância nos resultados do ensino e da
aprendizagem, pois conforme tratado anteriormente algumas dessas questões
influenciam também o professor.
Claudio é detentor de uma carga horária de 48 horas semanais distribuídas
nos três períodos da escola. Algumas dessas aulas foram atribuídas ao educador
depois de iniciado o ano letivo, tendo aceitado também para ajudar a escola que
enfrentou a falta de professores de matemática. Visto de outra forma, o professor:
a) colabora imensamente com a escola pois possibilitou o atendimento das
turmas;
b) prejudica a escola, pois lhe é reduzido o tempo para a preparação de aulas
atrativas e com resultados pedagógicos positivos;
c) prejudica à sua própria saúde por conta do comprometimento das horas
de lazer, descanso, estudo, formação continuada, entre outros.
Professor Cláudio foi questionado sobre o que mudaria no ensino médio
noturno na busca de um aprendizado mais eficiente, pediu-se que levasse em conta
aspectos políticos, pedagógicos e profissionais. O educador afirmou que faria toda
diferença o ensino noturno aberto para quem deseja realmente estudar. Não pela

73

obrigatoriedade, mas pelo desejo. É saudosista e lembra que em sua época a
cobrança era muito maior, nível de aprendizado era maior e hoje apesar das
facilidades e das condições as reclamações ainda superam as de sua época.
Referiu-se também ao trabalho com exercícios repetitivos como algo positivo,
alternativa de aprendizagem, mas entende que não é valido para todos. O trabalho
com situações problema, também tem sua validade, entretanto, vê que “muitos alunos
têm dificuldades” de interpretação. No ensino noturno afirma diferenciar o ensino
buscando menos termos técnicos e tentando associar um pouco mais ao cotidiano,
porém não se consegue ter uma cobrança mais rígida por conta de vários fatores,
entre eles os citados acima. Nessa visão, o docente chama a atenção para a qualidade
das formações continuadas para que realmente tratem das dificuldades enfrentadas
pelo professor em sala de aula.
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CONCLUSÃO
A pesquisa realizada nas escolas públicas de ensino médio noturno e com
professores de matemática apresentou-se como um desafio. Inicialmente por conta
do tema avaliação que é tão importante e foco de tantas discussões. Segundo por
tratar do período noturno que é cheio de particularidades e terceiro pela característica
de investigação junto a colegas de disciplina. Contudo, o objetivo deste trabalho
sempre foi posto como justo e acertado no sentido de juntos com os mesmos, destacar
conhecimentos importantes para a prática educacional quando tratamos de avaliação.
É importante ressaltar que as análises aqui presentes são frutos de nossas
crenças e que apesar de respaldadas pelos teóricos citados, podem ter outros olhares
e interpretações.
Com base no questionário e na entrevista, pode se observar que os
professores

participantes

apresentam

uma

visão

superficial

de

avaliação

descrevendo-a mais como um instrumento de controle, de atendimento a questões
burocráticas e não necessariamente com as características apresentadas pelas
avaliações: diagnóstica, formativa e somativa.
Destacamos porém, a posição de Luckesi (2005) que entende que a
nomenclatura dada: avaliação formativa, dialética, dialógica, diagnóstica, mediadora,
somativa, ou outra qualquer não faz diferença, importando realmente que a avaliação
assuma todas essas características. O foco deve ser sempre o aprendizado do aluno.
Percebemos a necessidade de uma reflexão teórica que norteie esta prática,
pois apesar da constatação apresentada, a intenção implícita dos professores
participantes é a de acompanhar o aprendizado do aluno.
O ensino noturno precisa ser foco de política públicas e de formações que
proporcionem ao professor, condições de oferecer uma educação de qualidade aos
alunos que tendo a intenção de estudar, recorrem ao ensino noturno. A pesquisa
constatou que a maioria desses alunos já estão inseridos no mercado de trabalho e
apontam que precisam de qualificação. As atividades por eles exercidas não exigem
formação específica, mas a qualificação pode lhes abrir novos horizontes. É fato que
apesar de trabalhadores, a maioria é de iniciantes apresentando em média 3 anos de
atividade empregatícia.
Apesar do panorama apresentado, estes jovens têm aspirações louváveis.
Sonhos exigentes, mas possíveis. 80% deles revelaram ter o desejo de cursar
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faculdade ao final do Ensino Médio. As carreiras mais aspiradas estão voltadas para
o direito, o agronegócio, para a construção civil como engenheiros e arquitetos e à
saúde como enfermeiros, médicos e dentistas. Isto mostra que apesar dos desafios
os sonhos também existem e são latentes.
Os professores são unânimes ao afirmar que o fato de ser um terceiro período
de atividades e o aluno se apresentar cansado á escola, é um forte desestimulante
para o estudo. Conforme afirma o professor entrevistado, os conteúdos planejados
não têm despertando o interesse nesse alunado.
Trabalhadores chegavam cansados não queriam saber de matrizes,
aceleração, velocidade, quando a questão é mais voltada para a realidade do
aluno ele até consegue se interessar um pouco, mas quando parte para a
parte mais técnica, para exercícios, começam a dar sono. (entrevista com
professor Cláudio)

A fala do professor evidencia a intenção associada à dificuldade de
contextualizar os conteúdos matemáticos. Neste sentido, as escolas e os professores
tem buscado inovações que proporcionem a inversão desse quadro, entre eles, o
MEC apresentou o ProEmi – Programa Ensino Médio Inovador e o PNEM – Pacto
Nacional Pelo Fortalecimento do Ensino Médio (Capítulo Ii – discussão sobre o ensino
noturno). Um fato positivo constatado na pesquisa diz respeito aos resultados dos
estudantes na disciplina de matemática: 35,2% dos alunos afirmam serem bons ou
muito bons, 37% dizem ter resultados razoáveis e 27,7% afirmam serem péssimos ou
não responderam. Os dados representam uma boa autoestima entre os alunos
respondentes.
Quanto aos instrumentos avaliativos, observamos que todos alegam trabalhar
de forma diversificada, fazem uso de provas, trabalhos, atividades, observações,
enfim, todavia, mais importante é o juízo que está por traz desses instrumentos.
O processo avaliativo exige que se tenha três premissas defendidas por
Luckesi (1997) e Maciel (2003): o modelo, comparativo que permita a observação do
certo ou do errado; o julgamento ou juízo, que vai fazer as observações e
comparações; e a tomada de decisão, esta direcionara a ação. Importa ressaltar mais
uma vez a importância do juízo, este exige comprometimento, ética e moral por que
nortearão as ações do educador.
Quanto ao erro, professores e alunos demonstram entender que ele faz parte
do processo, contudo os alunos o veem como algo negativo. Possivelmente esta
posição seja por conta da ação tomada (tomada de decisão) após a constatação do
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mesmo. 83% dos estudantes responderam que quando os resultados de uma avalição
não são os esperados, buscam melhorar, estudam mais, pedem ajuda ao professor
enfim, o que fica claro no questionário é a preocupação em recuperar a nota. Fato
comprovado com a resposta da questão: Qual a postura adotada pelo professor
quando seus alunos não têm o resultado desejado nas avaliações de matemática?
27% respondeu que aplica trabalhos e recuperação e 30,7% alegam que explica
novamente ou oferecem algum tipo de ajuda. Não se observa na resposta dos alunos
uma atenção voltada para as possíveis causas desses erros.
A recuperação ainda é vista na perspectiva da nota. Não pudemos observar
nos depoimentos, (Hoffman, 2009) a recuperação como promoção de desafios e
atividades que retomem os conceitos trabalhados. Apresenta-se mais como uma
obrigação a se cumprir após o fim de um conteúdo, bimestre ou período qualquer. Na
verdade deveria ser algo contínuo, acompanhando o aprendizado do aluno.
Concluindo, a formação inicial do professor sempre deixa lacunas que
felizmente são reduzidas com o passar dos anos e em exercício da profissão. A
formação continuada voltada para a avaliação escolar é recomendada aos
professores participantes. A concepção superficial de avaliação e sua aplicabilidade
no processo de ensino aprendizagem, pode ser melhorada a partir da reflexão, de
estudos e da formação continuada. É preciso garantir esses estudos ao professor.
Reforçamos que a recomendação é dada no sentido de aperfeiçoamento e melhoria
da prática pedagógica. Independente da experiência que tenhamos sempre há o que
aprender e tudo o que melhore nossa atividade beneficia ao aluno e a nós mesmos.
Outro benefício da formação é a atualização, os tempos mudaram e as
perspectivas são outras, não podemos viver presos ao tempo em que éramos
estudantes, mesmo por que, a realidade de outrora, certamente tinha os seus
desafios.
As pesquisas sobre o ensino noturno (Carvalho, 2000), evidenciaram as
dificuldades com o ensino médio desde o tempo do império, desistências, dificuldade
da classe trabalhadora, enfim. Importa que cobremos também do governo, medidas
eficazes que promovam a qualidade neste período de ensino. O jovem que já trabalha
tem outras perspectivas e precisam ser atendidas na escola. O Pacto Nacional pelo
Fortalecimento do Ensino Médio gera expectativas, mas precisa ter um olhar voltado
para o atendimento das particularidades deste período de ensino/estudo.

77

Destacamos mais uma vez a importância dos professores para a conclusão
deste trabalho e destacamos ainda algumas características que não foram foco desta
pesquisa, mas que se destacaram a ponto de chamar a atenção. Uma delas diz
respeito ao relacionamento com os estudantes. Pudemos perceber a dedicação e o
tratamento dado por estes professores aos seus alunos e a recepção devolvida por
eles. A proximidade dos relacionamentos mediados pelo respeito promove o prazer
da companhia e na educação influencia inclusive no gosto pela disciplina. Em nossos
contatos, os matemáticos foram sempre receptivos e se puseram à disposição
deixando bem claro o desejo de contribuir. Esta disposição demonstra também a
valorização dada à pesquisa e à formação continuada.
Enfim, sabemos que há muito que se fazer pela qualidade do ensino médio,
especialmente no período noturno. São poucas as publicações voltadas para esta
vertente. Esperamos que este trabalho juntamente com outras pesquisas, possa
contribuir para a reflexão, análise, formação inicial e continuada de educadores.
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ANEXO I

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DA ESCOLA PARA DESENVOLVIMENTO DE
ESTUDO

Eu, Sergio Oliveira Mendes, aluno do curso de pós-graduação - Mestrado em
Educação da Unilogos University International, sob a orientação do Prof. Dr. George
Reif, solicito autorização desta Unidade Escolar para desenvolver a pesquisa
“Concepções avaliativas dos professores de matemática do ensino médio
regular noturno”, com professores e uma amostra de alunos com prioridade no
ensino médio noturno.
A pesquisa fará o levantamento de dados por meio de questionários, podendo
também, caso os professores concordem, fazer uso de entrevista para coleta de
outras opiniões a respeito do objeto de estudo.
Assumo o compromisso de que todas as informações prestadas, observações
feitas, documentos analisados e dados coletados serão exclusivamente utilizados
para fins acadêmicos, preservando a confidencialidade dos informantes.

____________________________________________
Mestrando: Sergio Oliveira Mendes

Data: ____/_____/_____

Diretor(a) da Escola_____________________________________________

84

ANEXO II

AUTORIZAÇÃO DO PROFESSOR

Eu, ________________________________________, AUTORIZO Sergio
Oliveira Mendes, aluno do curso de pós-graduação - Mestrado em Educação da
Unilogos University International, sob a orientação do Prof. Dr. George Reif, a
desenvolver a pesquisa “Concepções avaliativas dos professores de matemática
do ensino médio regular noturno”.
Declaro ciência de que a pesquisa fará o levantamento de dados por meio de
questionários, podendo também, caso concorde, fazer uso de entrevista para coleta
de outras opiniões a respeito do objeto de estudo.
Eu, Sergio Oliveira Mendes, declaro que todas as informações prestadas,
observações feitas, documentos analisados e dados coletados serão exclusivamente
utilizados para fins acadêmicos, preservando a confidencialidade dos informantes.

____________________________________________
Mestrando: Sergio Oliveira Mendes

Data: ____/_____/_____

Professor da Escola _______________________________________________
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ANEXO III

QUESTIONÁRIO I
CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA
a) Identificação da Escola
a.1)Nome da Escola: __________________________________________________
a.3)E-mail da Escola: __________________________________________________
a.4)Nome do(a) Diretor(a) da Escola:______________________________________
a.5)Número de:
a.5.1)Alunos (total):_____
a.5.2)Alunos do Ensino Médio Noturno: 1º ano _____, 2º ano _____, 3º ano ______.
a.5.3)Alunos do Ensino Médio: 1º _____, 2º ano _____, 3º ano _____.
a.5.4)Professores (total):_______
a.5.5)Professores que lecionam Matemática no Ensino Médio:_____________
a.5.6)Prof. que lecionam Matemática no Ensino Médio Noturno:_____________
b) Qual a concepção de avaliação adotada pela escola?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
c) Como se deu o planejamento escolar da disciplina de Matemática para o Ensino
Médio? Existiu alguma diferenciação entre o Ensino Médio do Diurno e Noturno?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
d) Ainda referente ao ano letivo do ano anterior, quantos foram os alunos:
d.1) aprovados no 1º_____, 2º______ e 3º ano_________?
d.2) aprovados com DP no 1º_____, 2º______ e 3º ano_________?
d.3) transferidos no 1º_____, 2º______ e 3º ano_______?
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d.4) reprovados no 1º_____, 2º______ e 3º ano________?
e) No último ano letivo, na disciplina de matemática, quantos foram os alunos:
e.1) aprovados no 1º_____, 2º______ e 3º ano_________?
e.2) que ficaram de DP no 1º_____, 2º______ e 3º ano_________?
d.4) reprovados no 1º_____, 2º______ e 3º ano________?

f) Como acontece a recuperação nas turmas de ensino médio noturno na escola?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
g) Qual o tratamento dado à “dependência” nas turmas de ensino médio noturno?
Como a escola realiza?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

_________________________________________
Assinatura do(a) Diretor(a) ou Coordenador que respondeu o questionário
Muito obrigado!
Sergio Oliveira Mendes
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ANEXO IV

QUESTIONÁRIO II
PROFESSOR DE MATEMÁTICA DO ENSINO MÉDIO NOTURNO

Eu, Sergio Oliveira Mendes, aluno do curso de pós-graduação - Mestrado em
Educação da Unilogos University International, sob a orientação do Prof. Dr. George
Reif, solicito sua colaboração no sentido de responder ao presente questionário que
objetiva pesquisar as “Concepções avaliativas dos professores de matemática do
ensino médio regular noturno”.
Sua colaboração é extremamente importante para o estudo e a posterior
análise dos resultados, portanto, a sinceridade de suas respostas é fundamental.
Reafirmo o compromisso de utilizar os dados coletados exclusivamente com o
fim acadêmico e antecipadamente agradeço o tempo, cuidado e a atenção que você
investirá no preenchimento deste questionário.
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a) Dados Pessoais
a.1)Nome: _________________________________________________________
a.2)Sexo:_______________________Estado Civil:_________________________
a.3)Data do Nascimento:____/____/____ Natural de:________________________
a.4)E-mail:_________________________________________________________
a.5)Telefone:___________________Celular:______________________________

b) Formação Acadêmica
b. 1) Graduação em: _________________________________________________
b. 2) Especialização em: ______________________________________________
b. 3) Mestrado em: ___________________________________________________
b. 4) Doutorado em: __________________________________________________

c) Experiência Profissional
c.1)Há quantos anos você trabalha na área de Educação como Professor(a)?_____
c.2)E como professor(a) de Matemática?__________________________________
c.3)A quantos ano(s) você leciona nessa escola?_____
c.4)Vínculo com essa escola: ( ) Efetivo ( )Interino ( )Substituto ( )Outros
c.5)Turno em que trabalha nessa escola: ( )Matutino ( )Vespertino ( )Noturno
c.6)Qual é a sua carga horária de trabalho semanal?________________________
c.7) Você trabalha em outra escola?_______________________________________
c.8)Exerce outra profissão além de professor? ( )Sim ( )Não
c.10)Qual é essa outra profissão?________________________________________

Muito Obrigado!
Sergio Oliveira Mendes
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SOBRE A AVALIAÇÃO EM MATEMÁTICA
a) Você considera importante avaliar o aluno? Por quê?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
b) Quais são suas expectativas ao avaliar os seus alunos?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
c) Quando você considera que o aluno aprendeu?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
d) Qual a postura adotada quando seus alunos não atingem o resultado desejado nas
avaliações matemáticas?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
e) Em sua concepção, qual é o momento de avaliar a aprendizagem matemática do
seu aluno?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
f) Quais os instrumentos avaliativos que você utiliza em suas turmas de Ensino Médio?
Por quê?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
g) Qual a sua concepção de erro e qual o tratamento dado a ele?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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h) Você vê diferença no trabalho pedagógico com alunos do Ensino Médio Noturno e
do diurno? Se sim, quais são essas diferenças?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
i) Você vê diferença nos resultados produzidos pelos alunos do Ensino Médio Noturno
e do diurno? Se sim, quais são essas diferenças?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
j) Qual seu posicionamento a respeito da recuperação? Como ela se dá?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
k) Qual a postura adotada quando a recuperação não atinge o resultado desejado?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
l) Que critérios você utiliza para atribuição de notas aos seus alunos? Por quê?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
m) Você gostaria de acrescentar alguma coisa com relação ao desenvolvimento da
disciplina de matemática com alunos do ensino médio noturno e avaliação da
aprendizagem?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Obrigado pela sua grande colaboração.
Sergio Oliveira Mendes.
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Antecipadamente agradeço o tempo, cuidado e a
ANEXO V

atenção

que

você

investirá

no

preenchimento

deste

questionário.
a) IDENTIFICAÇÃO
a.1)Nome: ________________________________________
a.2)Série: ______ a.3) Sexo:_____________ a.4) Idade:____
b) TRABALHO
AUTORIZAÇÃO DO ALUNO E QUESTIONÁRIO III
Eu, Sergio Oliveira Mendes, aluno do curso de pós-

Para quem não trabalha (questões b.1 e b.2)
b. 1) Você já trabalhou?

graduação – Mestrado em Educação da Unilogos University

a) Não, nunca precisei.

International, solicito sua colaboração no sentido de responder

b) Não, mas já procurei.

ao presente questionário que trata de avaliação matemática de

c) Sim. Já trabalhei durante ____ anos
b. 2) Procurou trabalho nos últimos dois meses?

alunos do ensino médio regular noturno.
Sua colaboração é extremamente importante para o

a) sim

estudo e a posterior análise dos resultados, portanto, a

b) não
Para quem trabalha (questões de b.3 a b.6)

sinceridade de suas respostas é fundamental.
O seu preenchimento autoriza a utilização dos dados
coletados

que

terão

exclusivamente

fim

preservando a confidencialidade dos informantes.

acadêmico,

b. 3) Qual sua ocupação atual? ________________________
b. 4) Há quantos anos você trabalha?: __________________
b.5) Com relação ao trabalho, você:
a) Trabalha, mas depende do dinheiro da família.
b) Trabalha e não depende do dinheiro da família
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c) trabalha e sustenta outras pessoas.

c.7) Que profissão quer exercer? _______________________

b.6 ) Sua jornada diária de trabalho é de:

d) AVALIAÇÃO MATEMÁTICA NO ENSINO MÉDIO.

a) Quatro horas.

b) Seis horas.

d.1)Seus resultados nas avaliações de Matemática tem sido?

c) Oito horas.

d) Mais de oito horas.

a) muito bons

b) bons

c) razoáveis

d) péssimos

c) DADOS ESCOLARES

c) O que você faz quando não atinge o resultado desejado nas

c.1) Quantas vezes você abandonou o Ensino Médio?
a) Nenhuma.
b) Uma.

avaliações de matemática?

c) Duas.

d) Três.

e) Quatro ou mais.

c.2) Quantas vezes você foi reprovado no Ensino Médio?
a) Nenhuma.

b) Uma.

c) Duas.

d) Três.

_________________________________________________
_________________________________________________
d) Qual a postura adotada pelo professor quando seus alunos

e) Quatro ou mais.

c.3) Indique quanto tempo em minutos você leva de sua
residência até a escola.
a) Menos de 15.

_________________________________________________

não têm o resultado desejado nas avaliações de matemática?
_________________________________________________
_________________________________________________

b) De 15 a 30.

c) Mais de 30.

c. 4)Indique por que escolheu estudar nesta escola.
a) Proximidade da residência. b) Proximidade do trabalho.
c) Disponibilidade de vagas. d) Qualidade do ensino.
e) Outros (especificar):________________________
c. 5) Indique o que pretende fazer ao terminar o E. Médio?
a) Cursar faculdade. b) Trabalhar.
c) Fazer curso técnico/profissionalizante.
d) Outros (especificar): ___________________________.

_________________________________________________
h) Você vê diferença entre o aprendizado ou o estudo no
Ensino Médio noturno e no diurno? Se sim, quais?
_________________________________________________
_________________________________________________
j) Opine sobre Recuperação e Aprovação com Dependências.
_________________________________________________
___________________________________ Muito obrigado!
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ANEXO VI

ENTREVISTA COM PROFESSOR
SOBRE A AVALIAÇÃO EM MATEMÁTICA NO ENSINO MÉDIO NOTURNO

a) Como você era como aluno(a)? Em que turnos estudou?
b) Você vê diferença entre o ensino de hoje e da sua época?
c) Por que você preferiu a formação em Matemática?
d) Como você lidava com as provas? Como eram seus resultados?
e) Como você conceitua avaliação?
f) Como você conceitua ou diferencia avaliação formativa, somativa, classificatória
e diagnóstica?
g) Você conhece algum outro título ou denominação de avaliação?
h) Como você elabora suas avaliações matemáticas para os alunos do ensino
médio?
i) Você faz alguma diferenciação na elaboração das avaliações matemáticas
quando para os alunos do ensino médio noturno?
j) Como você avalia seus alunos do ensino médio noturno? Que instrumentos você
utiliza?
k) Quando você nota que os alunos não apresentaram o aprendizado esperado, o
que você pensa?
l) Como você conceitua recuperação?
m) Em que momento ou de que forma ela deve ser aplicada?
n) Como você lida com o erro na realização das atividades e nas provas?
o) O que você acha do ensino noturno com relação aos resultados avaliativos,
dedicação e currículo matemático?
p) Qual a relação que você vê entre feedback e avaliação?
q) Em sua opinião: Por que os alunos reprovam?
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r) O que você considera mais eficaz a nota utilizada no ensino médio ou conceito e
relatório utilizado no ciclo? Por que?
s) Você acredita que fatores externos podem influenciar nos resultados de
aprendizagem evidenciados nas provas dos alunos? Quais?
t) O que você observa, fazendo um balanço geral, com relação ao 1º, ao 2º e ao 3º
ano do ensino médio? (aproveitamento, comprometimento, receptividade com
relação à matemática, outros)
u) Qual seu posicionamento sobre planejamento para ensino de matemática?
Como? Por que? Quando?
v) Você acha que a avaliação pode ter um caráter seletivo e excludente? Em que
condições?
w) O que você mudaria no ensino médio noturno na busca de aprendizado mais
eficiente? (aspectos políticos, pedagógicos, profissionais, outros)
x) O que você pensa sobre formação continuada.
y) O que você pensa sobre o uso de situações problemas e exercícios repetitivos
nos conteúdos de matemática.

Obrigado pela sua grande colaboração.
Sergio Oliveira Mendes.
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CV – George Reiff ---------------------------DOCTORATE ADVISOR

George Reiff (* 1971 in Aix-la-Chapelle/Aachen/Aken/Aquis Gran, EU)
Experience: 2005 – 2017
Titular Professor at Logos University, Florida, USA (2017-)
Chair Professor at Nan Jeon University, Republic of China,Taiwan (2013 - )
Honorary Professor for History at Angkor University, Cambodia (2013)
Advisor of the President of the Faculty of Law Fd., Sukothai Thammatirat Open University
2011-14
Vice Chancellor of the Order of Chwa II Kabalega of Bunyoro-Kitara (since 2010)
Delegate of the Austrian Albert Schweitzer Society to Thailand from 2010 Representative & Plenipotentiary of the Kingdom of Bunyoro (2009 -) (Article 246 Ugandan
Constit.)
-

Delegation to the Prime Minister of Cambodia (2007)
Delegation to the President of Gambia (2008)
Delegation to Deputy Prime Minister of Papua New Guinea (2009)
Delegation to Speaker of the Parliament of Malaysia (2010)
Representative of the Parlement Mondial (PMSP) 2007 till 2010
University:
Bachelor (BBA) in Economic History Universidad Empresarial (UNEM), Costa Rica (1997)
Master (MA) in History at EIILM University, India (2008)
Bachelor (BA) in English Universidad Panamericana (UPA) in Costa Rica (2012)
Doctor of Philosophy (external PhD) in Law History at Bundelkhand University, India (2013)
Master (MT) in Tourism at Management & Tourism University (UTM), Europe (2016)
Doctor honoris causa, Logos University, Florida, USA
Doctor honoris causa, Universidad Nacional de San Martin in Peru
Doctor honoris causa, Angkor University in Cambodia
Doctor honoris causa, IIC University in Cambodia
Decorations:

Knight Grand Cross of the Order of Monisaraphon of the Kingdom of Cambodia (2014)
Knight Commander, Order of the Knights of Rizal, Philippines (Republic Act 646)
Knight Grand Cross of the Order of Chwa II Kabalega, Kingdom of Bunyoro (Article 246
Ugandan Constitution)
Colonel Aide de Camp of the Staff of the Governor of Kentucky, USA
Languages:
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German (mother tongue)
English (C2) fluent
Dutch (B1) some reading, good understanding, some writing, some speaking
Spanish (B1) some reading and speaking, understanding, some writing
French (A1) some reading and basic speaking, basic understanding, basic writing

