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RESUMO
O objetivo deste trabalho é investigar as percepções dos dis-
centes a respeito do processo de avaliação da aprendizagem no 
Curso Técnico em Secretaria Escolar do Programa Nacional de 
Valorização dos Trabalhadores em Educação (Profuncionário). 
Aborda as diferentes concepções e perspectivas da avaliação edu-
cacional e seus instrumentos de avaliação. Caracteriza-se como 
uma pesquisa do tipo descritiva com abordagem quanti-qualita-
tiva, estudo de caso, utilizando como instrumento de coleta de 
dados questionário semiestruturado aplicado junto aos discentes 
de uma instituição pública de ensino. Utilizou amostra inten-
cional não probabilística com alunos matriculados no último se-
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mestre e pretensos concludentes do referido curso. Os resultados 
encontrados evidenciam que, embora reconhecendo existência 
de falhas, a maioria dos alunos, 75,7%, considera a proposta de 
avaliação do Curso Técnico em Secretaria Escolar do Profun-
cionário adequada, e 82,9% afirmam que o curso tem atingido 
seus objetivos. Segundo os discentes participantes da pesquisa, 
os instrumentos utilizados na avaliação da aprendizagem con-
tribuíram positivamente para o aprimoramento dos seus conhe-
cimentos técnicos e profissionais durante o percurso do curso, 
destacando-se a prova e o memorial como os mais utilizados. 
Conclui-se que o Curso Técnico em Secretaria Escolar atingiu 
o seu propósito de profissionalizar trabalhadores das escolas pú-
blicas estaduais e municipais que atuam em áreas afins, com um 
processo de avaliação participativa e dialógica.
Palavras-chave: Avaliação da aprendizagem. Instrumentos de 
avaliação. Profuncionário.

ABSTRACT
The objective of this study is to investigate the perceptions of 
students about the learning evaluation process in Vocational 
Technical School Secretariat of the National Program of Work-
ers in Education Enhancement (Profuncionário). Addresses 
the different views and perspectives of educational assessment 
and their assessment tools. It is characterized as a descriptive 
research with quantitative and qualitative approach, case study, 
using questionnaire as data collection tool semi structured ap-
plied together with students of a public educational institution. 
Used non-probabilistic intentional sample of students enrolled 
in the last semester of that course and conclusive pretenses. The 
results show that, while acknowledging the existence of failures, 
the majority of students, 75.7% consider the proposed evalua-
tion of the Technical Vocational School Department of suitable 
Profuncionário and 82.9% say that the course has achieved its 
objectives. According to the participants of the research stu-
dents, the instruments used in the evaluation of learning con-
tributed positively to the improvement of its technical and pro-
fessional knowledge during the course of the course, especially 
the race and the memorial as the most used. In conclusion, the 
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Technical Vocational School Department reached its purpose to 
professionalize employees of state and municipal public schools 
working in related fields, with a participatory and dialogical as-
sessment process.
Key-words: Learning evaluation. Assessment tools. Profun-
cionário.

RESUMEN
El objetivo de este estudio es investigar las percepciones de los 
estudiantes sobre el proceso de evaluación del aprendizaje en la 
Secretaría de la Escuela Técnica Profesional del Programa Na-
cional de los Trabajadores de la Educación (Profuncionário). 
Aborda los diferentes puntos de vista y perspectivas de la evalua-
ción educativa y sus herramientas de evaluación. Se caracteriza 
por ser una investigación descriptiva con enfoque cuantitativo y 
cualitativo, estudio de caso, utilizando el cuestionario como una 
herramienta de recolección de datos semiestructurada aplicada 
junto con estudiantes de una institución educativa pública. Se 
utilizó una muestra intencional no probabilística de estudian-
tes matriculados en el último semestre de ese curso y pretensos 
concluyentes. Los resultados muestran que, si bien reconoce la 
existencia de fallos, la mayoría de los estudiantes, el 75,7% consi-
dera la evaluación propuesta del Departamento Escuela Vocacio-
nal Técnica de Profuncionário adecuada, y el 82,9% dice que el 
curso ha logrado sus objetivos. De acuerdo con los participantes 
de los estudiantes de investigación, los instrumentos utilizados 
en la evaluación del aprendizaje contribuyeron positivamente a 
la mejora de su conocimiento técnico y profesional durante el 
transcurso del curso, especialmente la carrera y el monumento 
como el más utilizado. En conclusión, el Departamento de Es-
cuela Vocacional Técnica alcanzó su objetivo de profesionalizar 
los empleados de las escuelas públicas estatales y municipales 
que trabajan en campos relacionados, con un proceso de evalua-
ción participativa y dialógica.
Palabras clave: La evaluación del aprendizaje. Las herramien-
tas de evaluación. Profuncionário.
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1 Introdução

A educação é direito de todos, assegurada na Constituição 
Federal brasileira e demais normas e regulamentos no âmbito 
da educação nacional. Contudo, a garantia de acesso a esse direi-
to ainda é objeto de programas e políticas de Estado que visam 
prover o atendimento educacional a toda população, conforme 
padrão de qualidade estabelecido na Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996).

Nesse contexto, em 2011 foi instituído o Programa Nacio-
nal de Valorização dos Trabalhadores em Educação (Profuncio-
nário) pelo Governo Federal, com o objetivo de promover, por 
meio da Educação a Distância (EaD), a formação profissional 
técnica em nível médio de funcionários não docentes que atuam 
nos sistemas de ensino da Educação Básica pública, com Ensino 
Médio concluído ou concomitante a esse (BRASIL, 2011).

Conforme o que explicita o documento de orientações 
gerais do programa, publicado pelo Ministério da Educação 
(MEC), o Profuncionário possui um significado histórico. Em-
bora não seja o primeiro curso de formação profissionalizante 
ofertado para funcionários da educação, é a primeira iniciativa 
de qualificação e valorização desses trabalhadores com abran-
gência nacional instituído como política de governo, no caso, do 
Governo Federal (BRASIL, 2012). 

Nessa perspectiva, a proposta curricular do Profuncioná-
rio organiza-se em dois núcleos, Formação Pedagógica e For-
mação Específica, e oferece formação técnica em quatro habi-
litações: Secretaria Escolar, Alimentação Escolar, Multimeios 
Didáticos e Infraestrutura Escolar.

O desenvolvimento dos cursos está a cargo de instituições 
parceiras. Inicialmente o Profuncionário ficava sob a responsa-
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bilidade das secretarias da educação dos estados, mas em 2012 
essa responsabilidade passou a ser dos institutos federais. Essas 
instituições de Ensino Superior trabalham em parceria com as 
secretarias da educação dos estados bem como com os sindicatos 
das categorias. No Ceará, o Instituto Federal do Ceará (IFCE) 
aderiu ao programa ofertando as quatro habilitações. 

Nesse contexto, surge o seguinte questionamento que será 
norteador desta pesquisa: Qual é a percepção dos alunos a res-
peito dos instrumentos de avaliação da aprendizagem no Curso 
Técnico de Secretaria Escolar do Programa Profuncionário rea-
lizado pelo IFCE? 

Para responder a tal questionamento, este trabalho tem 
como objetivo investigar as percepções dos discentes acerca do 
processo de avaliação da aprendizagem no Curso Técnico em Se-
cretaria Escolar do Programa Nacional de Valorização dos Tra-
balhadores em Educação (Profuncionário) no IFCE.

Acredita-se que os resultados desta pesquisa possibilita-
rão diagnosticar a realidade sobre a aplicação de instrumentos 
considerados inovadores na avaliação da aprendizagem e assim 
fornecer dados confiáveis aos gestores, no sentido de subsidiar 
sua tomada de decisão na gestão do programa, garantindo, por-
tanto, a melhoria nos resultados do curso.

2 Avaliação educacional: concepções e perspectivas

De acordo com estudos realizados (ESCUDERO, 2003; 
PERRENOUD, 1999; VIANNA, 1992), os sentidos atribuídos 
à avaliação e à ação decorrente desses entendimentos se modifi-
caram ao longo da história. A compreensão conceitual do termo 
avaliação transformou-se conforme as tendências e concepções 
de ensinar a aprender em cada época.
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Nas últimas décadas, a atenção de educadores, políticos 
e sociedade em geral voltou-se para a dimensão política e social 
da avaliação, intensificaram-se os estudos e pesquisas nessa área, 
o que evidenciou as dissonâncias em torno da prática avaliativa 
e práticas incompatíveis com a educação democrática (HOF-
FMANN, 2001). Nesse sentido, Luckesi (2011, p. 30) nos diz que 
aprender a avaliar “[...] significa aprender os conceitos teóricos 
sobre avaliação, mas, concomitante a isso, aprender a praticar a 
avaliação, traduzindo-a em atos do cotidiano”. 

Assim, as diferentes concepções e modelos de avaliação 
(formativa, somativa, regulatória) apresentadas e defendidas por 
diferentes estudiosos, Bloom (1971), Hadji (2001), Perrenoud 
(1999), Scriven (1967), são referências relevantes ao se fazer op-
ção por uma metodologia e prática de avaliação. Nesse sentido, 
torna-se essencial e necessário saber quais são os objetivos que 
se deseja atingir através do processo de avaliação e ainda ter cla-
reza de quais as concepções e entendimentos que embasam essa 
prática e permeiam a escolha do caminho1 que se escolhe trilhar.

Para ensinar é preciso saber avaliar a totalidade do pro-
cesso de aprendizagem. A avaliação da aprendizagem en-
globa a princípio a definição de um determinado modelo 
de educação e seus pressupostos teórico-metodológicos, 
que estão implícitos na prática docente vigente. O mo-
delo teórico de avaliação da aprendizagem mostra (ou 
deveria), uma sintonia com o método de ensino, pois, a 
depender da abordagem mudam-se a concepção da na-
tureza do conhecimento e as finalidades educacionais. 
(LIMA FILHO, 2013, p. 3).

É com base em concepções e finalidades educacionais que 
o processo de avaliação da aprendizagem deve acontecer, com 

1 No livro Avaliar para promover: as setas do caminho, Jussara Hoffmann constrói algu-
mas relações entre a avaliação e o caminho a Santiago de Compostela, na Espanha. 
Menciona uma ousadia que faz o caminho ter um sentido, o de avançar sempre, 
superando inseguranças pela coragem de enfrentar o que ainda não conhecemos.
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vistas ao alcance de objetivos previamente definidos e foco na 
dinamicidade do processo de ensino-aprendizagem.

Se a aprendizagem é um processo dinâmico e contínuo, 
torna-se incoerente um procedimento avaliativo pontual 
e ancorado, sobretudo nos produtos. O paradigma episte-
mológico que concebia a avaliação do rendimento escolar 
como um mecanismo pedagógico pontual e voltado ex-
clusivamente para o domínio cognitivo dos alunos vê-se 
diante de um momento de ruptura. Uma compreensão 
mais ampla que envolve necessariamente o processo, a 
esfera afetiva e o balanço não só da aprendizagem, mas 
também do ensino, está sendo pensada para as tarefas da 
avaliação. (SILVA; MADUREIRO, 2014, p. 144).

Nessa perspectiva, considerando o entendimento de que a 
avaliação está pautada em tendências e concepções que norteiam 
a prática, é importante enfatizar que a avaliação educacional 
apresenta múltiplas possibilidades e que pode caminhar de uma 
compreensão da avaliação na visão de julgamento e classificação 
até a percepção do processo avaliativo como percurso de diag-
nóstico e mediação das aprendizagens.

3 Sobre os instrumentos de avaliação da aprendizagem

Para ter êxito e efeito, o processo de avaliação requer a 
utilização de instrumentos apropriados às diversas situações de 
aprendizagem e estar de acordo com as especificidades dos obje-
tivos e finalidades a serem alcançados.

Perrenoud (1999) nos apresenta, de modo simplificado, os 
principais procedimentos de avaliação habitualmente utilizados 
nas escolas públicas. Caracteriza-os como instrumentos de inter-
rogação oral ou prova escrita adotados pelos professores após ter 
ensinado parte do programa, com o intuito de verificar o desem-
penho dos alunos. O resultado normalmente é expresso em notas, 
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cujas apreciações acumuladas, ao final do período ou do ano, são 
sintetizadas na forma de uma média que é usada para a tomada de 
decisão ao final do ano letivo.

Nessa mesma perspectiva, Luckesi (2011, p. 247) indaga:

Então, será que nossos instrumentos de coleta de dados 
sobre desempenho de aprendizagem dos nossos educan-
dos, de fato, estão assentados sobre o que foi ensinado 
e que, portanto, eles deveriam ter aprendido e, por isso, 
manifestariam saber? Usualmente, não, pois que o mais 
comum entre nós é que as perguntas estabelecidas nos 
testes, na sua maioria, não está compatível com os conte-
údos ensinados, tendo as características de clareza, preci-
são, linguagem clara e de mesmo nível de complexidade 

Sobre esse aspecto, Vianna (2003, p. 4) esclarece:

As questões relacionadas a emprego nem sempre adequa-
do dos instrumentos de medida em avaliação educacio-
nal devem ser dimensionadas a fim de que os resultados 
façam sentido e permitam a orientação das atividades do-
centes; assim, é importante que se aprofundem estudos 
ligados à avaliação de processo com o uso de instrumen-
tos referenciados a critério, como peça fundamental das 
atividades de aprendizagem em sala de aula.

Desse modo, é relevante lembrar que a avaliação faz par-
te do contexto amplo do processo de ensino-aprendizagem, que 
sofre interferências de múltiplos fatores, dentre eles a formação 
profissional docente. Seja no ensino presencial, seja na moda-
lidade de educação a distância, o processo avaliativo estará ali-
cerçado em concepções e métodos educacionais que remetem ao 
uso de instrumentos de avaliação com os diversos propósitos de 
reconhecer, identificar diferenças e diversidades, selecionar, ma-
pear, explicitar culturas, crenças e valores.

Nesse sentido, Van der Linden, Piconez e André (2007) 
afirmam que a implantação do ensino a distância exige uma 
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escolha cautelosa dos instrumentos utilizados e das estratégias 
pedagógicas a serem desenvolvidas para que o aprendiz possa 
interagir com o conhecimento, ganhar autonomia e, sobretudo, 
saber problematizar e contextualizar o saber. Os instrumentos 
mais empregados para a avaliação da aprendizagem em EaD, que 
são recursos oferecidos através do ambiente virtual de aprendi-
zagem, são os fóruns de discussão, diários de bordo, chat, ativida-
des em grupo, portfólio e prova (presencial ou on-line). 

O fórum é uma ferramenta que permite discussões assín-
cronas sobre o assunto trabalhado no curso, proporcionando uma 
construção colaborativa do conhecimento. Na visão de Scherer 
(2009), o fórum é um espaço aberto para alunos e professores 
questionarem e se movimentarem na busca de entendimento 
mútuo. O diário de bordo é o espaço reservado para que discente 
e docente possam registrar todos os avanços no decorrer da dis-
ciplina. Para Fischer (2000), o chat, que em português significa 
bate-papo, tem como objetivo principal o estabelecimento de dis-
cussões síncronas por via textual em tempo real. Quanto à ativi-
dade de grupo, também conhecida como wiki, é uma ferramenta 
assíncrona de escrita colaborativa, permitindo a edição coletiva 
dos documentos. Já o portfólio consiste em uma pasta individual 
onde são colecionados os trabalhos realizados pelo educando no 
decorrer dos seus estudos de um curso. Gardner (1995) o define 
como um local para colecionar todos os passos percorridos pelo 
aluno ao longo da trajetória de sua aprendizagem.

A esse respeito, Hoffmann (2001, p. 121) afirma que a ela-
boração e o uso de instrumentos de avaliação revelam as con-
cepções metodológicas e que “[...] os melhores instrumentos de 
avaliação são todas as tarefas e registros feitos pelo professor que 
o auxiliam a resgatar uma memória significativa do processo, 
permitindo a análise abrangente do desenvolvimento do aluno”.
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A avaliação não é um valor em si e não deve ficar restrita a 
um simples rito da burocracia educacional, necessita integrar-se 
ao processo de transformação do ensino/aprendizagem e contri-
buir, desse modo, ativamente, para o processo de transformação 
dos educandos (VIANNA, 2005).

4 Avaliação da aprendizagem no curso técnico em 
Secretaria Escolar Profuncionário/IFCE

O documento de Orientações Gerais do Profuncionário, 
disponibilizado no site do MEC, explicita os objetivos, prin-
cípios norteadores e orientações didático-pedagógicas para o 
funcionamento dos cursos propostos no programa. Apresenta 
abordagem inovadora em sua organização e funcionamento e 
propõe uma experiência pioneira, desafiadora e instigante do 
ponto de vista da formação, visando à formação técnica emba-
sada em um conjunto de atividades teóricas e práticas. 

No Profuncionário, entende-se que:

Avaliar é um ato de reflexão e de crítica que só tem senti-
do se inserido no contexto histórico, social, político, ter-
ritorial e cultural: no contexto de vida dos sujeitos envol-
vidos. Avaliar é a possibilidade de indivíduos e grupos 
sociais se situarem nos processos em que se constituem 
como sujeitos históricos. (BRASIL, 2012, p. 80).

Para tanto, como instrumentos constituintes do proces-
so de avaliação, o Profuncionário adota: o memorial construído 
pelos estudantes ao longo do curso, o registro das 300 horas de 
carga horária da Prática Profissional Supervisionada em formu-
lário específico e o Relatório Final. 

Em conformidade com o constante nas orientações gerais 
do programa, o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) apresenta 
uma concepção de avaliação participativa e dialógica que deve 
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ser realizada ao longo de cada uma das disciplinas e nos encon-
tros presenciais.

[...] avaliar deve ser um ato de reflexão e de crítica, cujo 
objetivo deva ser o de situar o indivíduo no interior de 
um processo mais amplo, de domínio de competências e 
habilidades que se desenvolvem costumeiramente no seu 
ambiente escolar. Não deve ser usada para julgamento, 
mas para reformular e apontar novos caminhos, soluções 
e estratégias didáticas que respeitem e potencializem o 
ritmo criativo de cada educando. (PPC, 2012, p. 48).

Freire (1996) afirma que ensinar “exige compreender 
que a educação é uma forma de intervenção no mundo” e que 
o processo educativo se configura de diferentes saberes que ex-
trapolam o limite da formação pedagógica e curricular. Para não 
incorrer nesses riscos metodológicos, o Curso Técnico em Secre-
taria Escolar do IFCE se propõe a garantir a implementação de 
princípios filosóficos, políticos e pedagógicos que fundamentam 
a proposta de formação no Profuncionário, visando ao desenvol-
vimento das competências profissionais previstas no perfil do 
egresso.

5 Procedimentos metodológicos

Para investigar as percepções dos discentes a respeito do 
processo de avaliação da aprendizagem no Curso Técnico em 
Secretaria Escolar do Programa Nacional de Valorização dos 
Trabalhadores em Educação (Profuncionário), na modalidade a 
distância, o presente estudo caracteriza-se como sendo uma pes-
quisa empírica, do tipo descritiva, com abordagem quanti-quali-
tativa e estudo de caso. 

Os sujeitos participantes desta pesquisa foram selecio-
nados utilizando os critérios de serem alunos matriculados no 
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Curso de Secretaria Escolar do Profuncionário/IFCE e que es-
tejam cursando o último semestre caracterizando, assim, amos-
tra intencional e não probabilística. Para Mattar (1996, p. 132), 
amostragem não probabilística “[...] é aquela onde a seleção dos 
elementos da população para compor a amostra depende ao me-
nos em parte do julgamento do pesquisador ou do entrevistador 
no campo”.

Os dados serão coletados através de questionário on-line 
e tabulados utilizando o software excel para a análise dos dados 
quantitativos. Para a análise dos dados qualitativos, será aplicada 
a técnica de análise de conteúdo. Bardin (2008, p. 42, tradução 
nossa) define a análise de conteúdo como sendo:

[...] um conjunto de técnicas de análise das comunica-
ções, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos 
de descrição do conteúdo das mensagens. [...] A intenção 
da análise de conteúdo é a inferência de conhecimentos 
relativos às condições de produção (ou eventualmente, 
de recepção), inferência esta que recorre a indicadores 
(quantitativos ou não).

Diante do exposto, percebe-se que a análise de conteúdo 
é um conjunto de técnicas de análise de comunicações que tem 
como objetivo ultrapassar as incertezas e enriquecer a leitura dos 
dados coletados. Bardin (2008) sugere três etapas: a pré-análise, 
a exploração do material e o tratamento, inferência e interpreta-
ção dos dados. 

A pré-análise é a fase em que se organiza o material a ser 
analisado com o objetivo de torná-lo operacional, no caso, os 
questionários aplicados. A exploração do material consiste na 
construção das operações de codificação, considerando-se os 
recortes dos textos em unidades de registros, a definição de re-
gras de contagem e a classificação e agregação das informações 
em categorias simbólicas ou temáticas. No tratamento, inferência 
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e interpretação dos dados, revela-se o conteúdo do material, tor-
nando-o válido e com significado diante do objetivo proposto na 
pesquisa. Essa etapa é destinada ao tratamento dos resultados; 
ocorrem nela a condensação e o destaque das informações para 
análise, culminando nas interpretações inferenciais; é o momen-
to da intuição, da análise reflexiva e crítica (BARDIN, 2008). 

6 Resultados e discussões 

Para efeito desta pesquisa, os dados foram coletados de 
forma on-line, por meio da ferramenta Google Drive. Todos os 
respondentes são funcionários de escolas públicas municipais e 
estaduais, requisito exigido para matrícula no Profuncionário. 
Foram aplicados 187 questionários com os alunos concludentes 
do Curso Técnico em Secretaria Escolar, dos quais se obteve res-
posta de 70 deles, correspondendo a uma amostra de aproxima-
damente 37,5% da população.

Os dados revelaram que 20% possuem entre 18 e 33 anos, 
40% possuem entre 34 e 49 anos e outros 40% estão acima de 
50 anos. Quanto ao estado civil, a quantidade de estudantes sol-
teiros coincide com a de casados, representando 40,6% respec-
tivamente, enquanto 18,8% optaram pela alternativa “Outros”. 
Com relação ao gênero, a maior parte dos discentes (82,6%) é do 
sexo feminino, confirmando a predominância das mulheres na 
profissão. 

Quando indagados sobre a proposta do Curso em Secreta-
ria Escolar do Profuncionário/IFCE e o alcance dos objetivos de 
formação, 90% dos alunos conhecem a proposta e 82,9% afirmam 
que o curso tem atingido seus objetivos. 

No tocante à contribuição do curso para o desenvolvimen-
to profissional dos educandos, a maior parte dos participantes, 
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com 55,7%, afirma que o curso contribui para a melhoria no 
desempenho de suas atividades profissionais; 37,1% dizem que 
colabora para o crescimento profissional; enquanto 4,3% acredi-
tam que proporcionará melhores perspectivas de ganhos finan-
ceiros. Na opinião de apenas 2,9%, o ganho ao final do curso é a 
obtenção de certificado de nível técnico. 

Verifica-se que, de acordo com a percepção dos alunos, 
o curso cumpre com seu objetivo principal de profissionalizar 
trabalhadores das escolas públicas estaduais e municipais que 
atuam em áreas afins. Apesar da possibilidade de ganho finan-
ceiro ter tido porcentagem representativa, os dados reafirmam a 
importância da qualificação profissional no exercício de funções 
do setor público.

Ao serem questionados sobre a proposta de avaliação de 
aprendizagem do curso, 75,7% dos respondentes afirmam ser 
adequada aos seus propósitos e nenhum dos alunos considera 
uma proposta inadequada (ver Gráfico 1); 74,3% afirmam ter re-
cebido orientações sobre o plano de ensino de cada disciplina e 
80% deles afirmam que os professores orientam o processo de 
avaliação da aprendizagem (ver Gráfico 2).

Fonte: Elaboração própria (2015).  Fonte: Elaboração própria (2015).
 
No tocante aos instrumentos de avaliação, constatou-se 

predominância na utilização de provas (75,7%), entretanto 50% 
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dos alunos afirmaram que os professores empregam memorial 
em seus processos avaliativos. Pode-se concluir que os instru-
mentos mais utilizados no curso são provas e memorial (ver Grá-
ficos 3 e 4).

 
Fonte: Elaboração própria (2015).  Fonte: Elaboração própria (2015).

Tendo em vista que o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) 
apresenta uma concepção de avaliação participativa e dialógica, 
entende-se que o memorial se enquadra bem nessa perspectiva, 
visto que resgata conhecimentos compartilhados pela turma e 
o itinerário formativo do aluno. Em contraponto, a possibili-
dade de aplicação de provas não está descrita no documento de 
orientações gerais do Programa Profuncionário. Os únicos ins-
trumentos previstos são o memorial, a prática profissional super-
visionada (PPS) e o relatório final. Entretanto, baseando-se nas 
respostas dos alunos quanto aos instrumentos de avaliação uti-
lizados no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) do curso, 
os estudantes revelaram que, além desses três instrumentos, são 
utilizados o chat, os fóruns e as tarefas no processo de avaliação 
(ver Gráfico 5).
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 Fonte: Elaboração própria (2015).

Quanto à análise qualitativa, o procedimento inicial foi a 
leitura das respostas dos discentes, selecionando os instrumen-
tos que tivessem informações significativas e consistentes em re-
lação aos propósitos da pesquisa. Em seguida, identificou-se, ale-
atoriamente, cada questionário respondido com um número. Ao 
final da análise desses questionários, realizou-se uma pesquisa 
comparativa, considerando o pensamento dos discentes, resul-
tando na subdivisão da categoria Avaliação de Aprendizagem em 
duas subcategorias: i) Conceito de avaliação de aprendizagem e 
ii) Processo de avaliação de aprendizagem.

i) Conceito de avaliação de aprendizagem
As narrativas revelaram uma diversidade de aspectos con-

ceituais sobre avaliação de aprendizagem na percepção dos dis-
centes. Dentre alguns deles, destacam-se: i) “[...] serve para infor-
mar a instituição sobre a evolução do curso” (Q13); ii) “[...] é uma 
forma de testar os conhecimentos no decorrer do curso” (Q6, Q9, 
Q15, Q17, Q19, Q23, Q26, Q36, Q48, Q69); iii) “[...] é ver se os 
conteúdos abordados no curso conseguiu atingir as expectativas 
esperadas” (Q16, Q25, Q57); iv) “[...] determinar o nível de apren-
dizagem do aluno para a vivência no trabalho” (Q4, Q52 ); e v) [...] 
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“ver o que foi de proveitoso no decorrer do curso e os pontos que 
podem ser melhorados” (Q32).

Os discursos dos alunos revelaram que ainda existe a per-
cepção de que a avaliação de aprendizagem está voltada mera-
mente para o cumprimento das obrigações institucionais, servin-
do quase que exclusivamente como instrumento de verificação, 
seleção e classificação. Luckesi (2011) critica incisivamente esta 
questão e afirma que os professores utilizam as provas como ins-
trumento de ameaça e tortura prévia dos educandos, justificando 
ser um elemento motivador da aprendizagem. Hoffmann (2007, 
p. 12) defende que:

É necessária a tomada de consciência dessas influências 
para que a nossa prática avaliativa não reproduza, in-
conscientemente, a arbitrariedade e o autoritarismo que 
contestaram pelo discurso. Temos que desvelar contradi-
ções e equívocos teóricos desta prática, construindo um 
‘ressignificado’ para a avaliação e desmistificando-a de 
fantasmas de um passado ainda muito em voga. 

A avaliação aparece também, segundo o posicionamento de 
21% dos respondentes, como um recurso de informação para o 
docente identificar seus resultados concretos durante o decorrer 
do curso, possibilitando assim, com essa concepção formativa, 
uma reflexão sobre os seus métodos de ensino e avaliação. Esse 
fato corrobora o pensamento de Hadji (2001), o qual afirma que a 
avaliação formativa proporciona o levantamento de informações 
úteis à regulação do processo ensino-aprendizagem, contribuindo 
para a efetivação da atividade de ensino. Não se trata de simples 
diagnóstico descritivo, requer a participação de juízes que possi-
bilitem uma tomada de decisão que, por sua vez, suportará uma 
reorientação do processo educacional (LUCKESI, 2011).
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ii) Processo de avaliação de aprendizagem
Quanto aos resultados da análise sobre o processo de ava-

liação, os alunos apontaram uma variedade de tipos de satisfação 
e insatisfação. Entretanto, o maior percentual (33,9%) foi atribu-
ído à plena satisfação, embora reconheçam a existência de falhas; 
89,2% deles relatam terem aprimorado os seus conhecimentos 
técnico e profissional durante o curso. Dentre alguns relatos, 
ressalta-se: “A troca de ideias que acontece na participação dos 
fóruns, na realização das PPS e no memorial proporcionam aos 
alunos a consolidação dos conhecimentos” (Q44, Q45).

Uma das principais insatisfações apontadas por 12,5% 
dos estudantes diz respeito à quantidade excessiva de avalia-
ções em função do reduzido tempo para realizá-las. Em segui-
da, foi apontado por 10,7% dos respondentes a dificuldade de 
acesso ao ambiente virtual de aprendizagem, no caso, o Moodle, 
interferindo assim, de forma direta, no processo de aprendiza-
gem. Para 5,6% dos alunos, uma das insatisfações é que os ti-
pos de instrumentos e os critérios de avaliação escolhidos pelos 
professores variam em cada disciplina, o que os faz lidar com 
uma certa instabilidade quanto ao processo de avaliação. Um 
dos alunos respondentes (Q16) ressaltou que “[...] o critério de 
três ou mais postagens nos fóruns deixa os fóruns repetitivos”. 
Ainda foi registrado que “[...] deveriam ser utilizados mais se-
minários no processo de avaliação” (Q14). 

Para Moretto (2003, p. 9), “[...] não é acabando com a pro-
va escrita ou oral que melhoraremos o processo de avaliação da 
aprendizagem, mas ressignificando os instrumentos e elaboran-
do-os dentro de uma nova perspectiva pedagógica”. Desse modo, 
torna-se claro que o objetivo da avaliação da aprendizagem não 
será a aprovação ou reprovação, e sim o redirecionamento das 
ações do processo.
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Dentre os diferentes tipos de insatisfação restantes, des-
tacam-se: “falha de comunicação entre os tutores e os alunos”, 
com percentual de 5,2%; “demora no feedback das avaliações para 
os alunos”, com percentual de 3,6%; e a “realização da avaliação 
sem segurança e domínio do assunto por parte dos tutores”, com 
percentual de 3,6%.

Como sugestão de melhorias para o processo de avaliação 
da aprendizagem, os educandos ressaltaram: i) Avaliação do alu-
no também pela participação em sala de aula (Q8); ii) Mais uso 
de memorial e apresentação de seminário (Q13, Q29, Q40, Q41, 
Q66); iii) Avaliações trabalhadas e realizadas com atividades 
práticas (Q14, Q20); iv) Processo avaliativo por meio de semi-
nários, estágio supervisionado nas secretarias das instituições 
de ensino, pois a prática permite a aquisição de conhecimentos 
para melhor desempenho profissional (Q38, Q39); v) Utilização 
da prática de jogos orais, teatro, dinâmica, os quais possibilitam 
maior interação e cada um pode dar a sua contribuição, resul-
tando assim num estudo mais motivador e aprofundado (Q47).

A utilização de múltiplos instrumentos na avaliação de 
aprendizagem possibilita identificar a situação do aluno, oferecen-
do dados que possam servir de base para a tomada de decisão com 
vistas à melhoria da qualidade da aprendizagem (LUCKESI, 2011).

7 Considerações finais

Considerando que o objetivo desta pesquisa foi investigar 
as percepções dos discentes a respeito do processo de avaliação 
da aprendizagem no Curso Técnico em Secretaria Escolar do 
Programa Nacional de Valorização dos Trabalhadores em Edu-
cação (Profuncionário), acredita-se ter alcançado este propósito, 
tendo em vista que foi possível identificar aspectos relevantes, 
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tanto negativos quanto positivos, no que dizem respeito à execu-
ção do curso e seu processo de avaliação da aprendizagem.

Partindo-se das respostas obtidas, constatou-se que, na 
percepção dos discentes, o curso em análise atingiu o seu pro-
pósito e tem contribuído para o crescimento pessoal e o aperfei-
çoamento profissional de seus alunos. Observou-se também que 
o processo de avaliação da aprendizagem não tem ocorrido inte-
gralmente, como propõem o documento de orientações gerais do 
Profuncionário e o projeto do curso. Verificou-se ainda que nem 
todos os instrumentos utilizados no curso integram a proposta 
de avaliação prevista nas diretrizes nacionais do programa e que, 
além disso, há grande diversificação dos instrumentos utilizados 
na avaliação da aprendizagem.

Como trabalhos futuros, sugere-se investigar a prática ava-
liativa dos demais cursos do Profuncionário no Ceará e em outros 
estados da federação, com o intuito de investigar como tem sido 
implementada a proposta de aplicação do memorial como instru-
mento de avaliação do programa em âmbito nacional.
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