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RESUMO 

 

A pesquisa teve como finalidade avaliar o nível de desenvolvimento do pensamento formal, o 

desenvolvimento curricular e o atingimento dos objetivos educacionais no ensino médio. O 

estudo foi realizado numa escola estadual do Ceará, localizada no Município de Caucaia. Os 

sujeitos foram 102 alunos e 5 professores. Os instrumentos utilizados para obtenção dos dados 

relacionados aos alunos foram 1 teste de inteligência verbal (Teste de Raciocínio) e 1 teste de 

inteligência não verbal (INV). Consideraram-se também as notas referentes aos resultados das 

avaliações internas dos alunos da amostra, do ano corrente da pesquisa (2011 – alunos 

cursando o 2º ano do ensino médio) e do ano anterior a pesquisa (2010 – alunos cursando o 1º 

ano do ensino médio), além do desempenho dos alunos no SPAECE_2010.  Nos professores, 

utilizaram-se três questionários: um instrumento de caracterização, uma escala de atitude em 

relação as concepções pedagógicas de aprendizagem e o último, que visou investigar sobre  o 

que os professores pensam sobre avaliação, currículo, conteúdo, sucesso e fracasso escolar. 

Também analisaram-se algumas aulas registradas nos diários dos professores. O resultado da 

análise dos dados quantitativos e qualitativos mostrou que os alunos possuem bem 

desenvolvidos o Fator G e a estrutura concreta de pensamento, apesar desse desenvolvimento, 

os alunos pouco avançaram para o nível de pensamento formal. A escola não consegue, 

sequer, fazer a verificação da aprendizagem dos alunos. A grande maioria dos alunos se 

concentrou nos níveis crítico ou muito crítico em português e matemática, conforme o 

desempenho no SPAECE. Quanto aos professores, percebe-se que eles possuem formação 

específica em relação à área de atuação, a maioria possui título de especialista também na área 

de atuação. Mesmo assim, se mostraram contraditórias quanto às concepções de 

aprendizagem e suas práticas. 

  

Palavras-chave: Pensamento formal. Currículo. Avaliação. Desempenho escolar.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The survey aimed to assess the level of development of formal thinking, curriculum 

development and attainment of educational goals in high school. The study was conducted at 

a state high school of Ceará, located in the municipality of Caucaia. It was used a random 

sample with 102 students in 2° grade and their 5 teachers of mathematics and Portuguese. The 

instruments used to collect data related to the students were a test of verbal intelligence 

(Reasoning Test) and one nonverbal intelligence test (INV – FORM C). We considered also 

notes regarding the results of internal evaluation of the sample students, this year's survey 

(2011 - Students enrolled in the 2nd year of high school) and the year before the survey 

(2010-students enrolled in 1st year high school average), and the performance of students in 

SPAECE/2010. In teachers, we used three questionnaires: a tool for characterization, a scale 

of attitude towards pedagogical conceptions of learning and the last, which aimed to 

investigate what teachers think about assessment, curriculum content, school success and 

failure. We also analyzed some lessons recorded in the diaries of teachers. The result of the 

analysis of quantitative and qualitative data showed that students have well developed Factor 

G and the concrete structure of thought, despite this development, some students have 

advanced to the level of formal thought. The school is unable, even, to the verification of 

students' learning. The vast majority of students focused on critical or very critical levels in 

Portuguese and mathematics, as performance in SPAECE/2010. For teachers, it is clear that 

they have specific training in relation to the area, most have evidence of specialization also in 

the area of operation. Still, they show contradictory regarding conceptions of learning and 

their practices. 

 

Keywords: Formal thinking. Curriculum. Evaluation. School performance. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, a avaliação tem recebido destaque na educação brasileira, 

atraindo a atenção da sociedade para uma reflexão sobre o papel que desempenha no processo 

educacional. Contudo, ao discutir avaliação educacional, não se pode incorrer no erro de 

resumi-la ao caráter de verificação de rendimento escolar, vista em muitos casos como uma 

atividade rotineira e burocrática no âmbito da escola. Na sociedade atual, em que a busca pelo 

conhecimento tem sido priorizada, estudos nos mostram que a avaliação deslocou seu foco 

para uma perspectiva mais ampla, não se limitando a avaliação da aprendizagem como 

acontece nas escolas, mas sim como avaliação de projetos e sistemas. A avaliação educacional 

compreende mecanismos de produção de conhecimento que podem contribuir na melhoria das 

dimensões que compõem projetos, programas e instituições de forma integrada a programas 

de qualidade, visando observar seus resultados de maneira sistêmica, servindo também para 

revelar situações pontuais que necessitam ser analisadas. Devido a esses, dentre outros 

fatores, podemos perceber que a avaliação é um assunto complexo, daí os inúmeros trabalhos 

produzidos na área, tanto no âmbito acadêmico como pelas organizações civis. Podemos 

afirmar também que a avaliação está intrinsecamente ligada ao processo educativo e a sua 

promoção. 

Perrenoud (1999, p. 11) relata que: 

 
[...] A avaliação é tradicionalmente associada, na escola, à criação de hierarquias de 
excelência. Os alunos são comparados e depois classificados em virtude de uma 
norma de excelência, definida no absoluto ou encarnada pelo professor e pelo 
professor e pelos melhores alunos. Na maioria das vezes, essas duas referências se 
misturam, com uma dominante: na elaboração das tabelas, enquanto alguns 
professores falam de exigências preestabelecidas, outros constroem sua tabela a 
posteriori, em função da distribuição dos resultados, sem, todavia chegar a dar 
sistematicamente a melhor nota possível ao trabalho “menos ruim”. 

 

Scriven (1967) defende que a avaliação formativa, de forma diferente da avaliação 

somativa, deve ocorrer ao longo do desenvolvimento de programas, projetos e produtos 

educacionais, com o intuito de proporcionar informações úteis para que os responsáveis 

possam promover o aprimoramento do que está sendo objeto de implementação.  

Percebe-se que a avaliação, apesar de seus avanços, ainda é vista na prática 

escolar como uma etapa estanque do processo de ensino aprendizagem. Muitas vezes ouve-se 

um discurso que evidencia por parte dos professores uma postura autoritária, burocrática e 

somativa da avaliação. Como professor de turmas de 5º ano, sinto-me angustiado nesse 
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contexto, pois questionamos diversas vezes se realmente avaliamos, o que avaliamos e o que 

fazemos com os resultados obtidos. Atualmente dá-se uma atenção especial às avaliações 

externas e os discursos parecem mais confusos ainda. Como professor, participamos das 

etapas das avaliações externas realizadas na escola. Mas não percebemos uma continuidade 

desse processo. Existem muitas barreiras que impedem que, na prática, a avaliação seja 

conduzida como um processo contínuo e comprometido com a aprendizagem. O processo 

avaliativo fica limitado à aplicação de provas. Esse único instrumento é utilizado 

bimestralmente e em dois momentos distintos, as provas parciais e as bimestrais (finais). A 

avaliação interna adota desde muito tempo esse modelo. A prova, que muitas vezes é 

entendida como avaliação, é construída sem considerar as reais necessidades dos alunos e 

com o objetivo maior de registrar suas notas no diário, aprovar ou reprovar, dando um tom de 

atividade rotineira e burocrática.  

Luckesi (2011, p. 36) expõe que: 

 
Pais, sistemas de ensino, profissionais da educação, professores e alunos, todos têm 
suas atenções centradas na promoção, ou não, do estudante de uma série de 
escolaridade para outra. O sistema de ensino está interessado nos percentuais de 
aprovação/reprovação do total dos educandos; os pais estão desejosos de que seus 
filhos avancem nas séries de escolaridade; os professores se utilizam 
permanentemente dos procedimentos de avaliação como elementos motivadores dos 
estudantes, por meio da ameaça; os estudantes estão sempre na expectativa de virem 
a ser aprovados ou reprovados e, para isso, servem-se dos mais variados 
expedientes. O nosso exercício pedagógico escolar é atravessado mais por uma 
pedagogia do exame que por uma pedagogia do ensino/aprendizagem [...] 

 

Também é notório que o processo avaliativo é algo estanque do processo de 

ensino aprendizagem, conforme a contribuição do autor citado mostra que vivemos uma 

pedagogia do exame. Dessa forma, contrariamente aos principais pressupostos que norteiam a 

moderna avaliação educacional, em que podemos destacar o diagnóstico contínuo e 

formativo. Na rotina escolar, percebem-se práticas avaliativas tradicionais, orientadas para 

verificação da aprendizagem e, mais recentemente, a pressão oriunda das avaliações externas, 

que ora parece ter como objetivo maior da escola apresentar resultados positivos. Dessa 

forma, faz-se necessário avaliar o nível de desenvolvimento do pensamento formal dos 

educandos, bem como conhecer o desempenho escolar e sua relação com o grau de 

desenvolvimento formal, contribuindo para uma melhor compreensão da avaliação 

educacional numa perspectiva formativa. 

O estudo está organizado em 7 Seções. Na Seção 1, apresenta-se a Introdução, o 

Problema e os Objetivos da pesquisa, na seção 2 discorreremos sobre os pressupostos teóricos 
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defendidos por autores contemporâneos da avaliação que norteiam nossas reflexões e 

influenciam os estudos atuais da avaliação, desde os aspectos da avaliação como medida aos 

pressupostos que contribuem para uma construção da avaliação no sentido processual e 

formativa. Também consideraremos alguns aspectos da avaliação pertinentes ao nosso objeto 

de estudo como: avaliação externa em larga escala, aspectos oficiais do SPAECE, alguns 

aspectos históricos e avaliação ou verificação da aprendizagem. Na seção 3, apresenta-se a 

revisão de literatura, com dissertações de mestrado e teses de doutorado que abordaram 

pesquisas nos campos investigados no presente estudo. Dentre os diversos estudos realizados 

abordando desempenho escolar, rendimento escolar, avaliação externa, avaliação formativa, 

desenvolvimento cognitivo fundamentados na teoria de Piaget e currículo, priorizamos os 

estudos que permitiram conhecer o panorama geral do que se tem pesquisado nesses campos 

do saber, com diferentes enfoques. 

A seção 4 aborda as contribuições e pressupostos da teoria de Piaget, 

considerando os aspectos que fundamentam nossas concepções de aprendizagem e iluminam 

nosso estudo e pesquisa. Podemos destacar: desenvolvimento cognitivo, o conceito de 

inteligência para Piaget, adaptação. fatores que influenciam a construção do pensamento e os 

estágios de desenvolvimento.  

Pressupostos da teoria curricular, observações e reflexões sobre o currículo oficial 

prescrito, bem como do desenvolvimento curricular, serão abordados na seção 5. 

Na seção 6, descrevemos a metodologia utilizada na pesquisa, de natureza 

qualitativa e quantitativa. Opta-se por um estudo de caso de uma escola da rede pública 

estadual de Caucaia-CE. Definiu-se a amostragem, da população dos alunos cursando o 2º ano 

do ensino médio e os professores que lecionam Matemática e Português nessas séries. 

Aplicamos diversos instrumentos para coleta de dados, incluindo questionários e testes de 

inteligência. Também foram considerados os relatórios e os resultados de avaliações internas 

e externas. 

Por fim, na seção 7, desenvolve-se uma análise qualitativa e quantitativa dos 

dados coletados com o intuito de compreender os aspectos investigados e propostos nessa 

pesquisa, tendo como base a teoria abordada, as categorias construídas esclarecendo e 

concluindo, dessa forma, a problemática da pesquisa.  
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1.1 Problema 

 

Na Educação, devem-se buscar mecanismos que possibilitem o efetivo 

desenvolvimento dos educandos partindo dos pressupostos gerais que norteiam a educação 

contemporânea que valoriza a autonomia, o construir conhecimentos, a criatividade, dentre 

outros aspectos que direcionam a formação, baseados em uma legislação indicando uma 

formação básica comum a todo o país. Considerando a importância de fatores como a 

aprendizagem e a avaliação, problematiza-se: existe uma relação entre o nível de 

desenvolvimento do pensamento formal dos educandos e o desempenho observado nas 

avaliações externas e internas? Qual o papel do currículo nessa relação? Como a escola avalia 

o ensino e a aprendizagem?  

 

1.2 Objetivos 

 

a) Avaliar através das avaliações da escola e do SPAECE (Sistema Permanente de 

Avaliação da Educação Básica do Ceará) o atingimento dos objetivos 

educacionais de matemática e português dos alunos do 2º ano do ensino médio; 

b) Avaliar o nível de desenvolvimento da estrutura formal do raciocínio segundo 

a teoria piagetiana; 

c) Relacionar o grau de desenvolvimento da estrutura formal de raciocínio com o 

desempenho em matemática e português dos alunos do 2º ano do ensino médio; 

d) Avaliar o desenvolvimento dos conteúdos curriculares trabalhados em sala de 

aula com o currículo prescritivo (oficial) e 

e) Analisar a partir de dados empíricos a relação entre currículo, desenvolvimento 

formal e rendimento escolar. 
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2 AVALIAÇÃO EDUCACIONAL 

 

Pretende-se explicitar alguns dos principais pressupostos que norteiam a avaliação 

educacional e as principais ideias que influenciaram a área em foco nos dias atuais e que nos 

auxiliaram na investigação, análise e na compreensão do objeto de estudo proposto.  

 

2.1 Algumas considerações históricas 

 

Sem o intuito de esmiuçar historicamente a avaliação educacional, bem como 

apresentar uma cronologia da avaliação no tempo, pois consideramos que não é o foco desse 

trabalho, consideramos que existem materiais ricos nesse tipo de abordagem. Dessa forma, 

abordaremos alguns aspectos históricos da avaliação, essenciais para a compreensão do nosso 

objeto de estudo, bem como os aspectos atuais relevantes da avaliação, que acontece num 

contexto geográfico e histórico, onde situamos nosso estudo. Refletir sobre alguns dos 

importantes aspectos da história da avaliação possibilita a compreensão desse processo nos 

dias atuais e, de certa forma, justifica o crescente número de trabalhos e estudos realizados 

nesse campo. 

Consideramos propício iniciar discorrendo que o uso da avaliação como medida 

vem de longa data. Desde o início do processo civilizatório o homem desenvolveu métodos de 

mensuração, dessa maneira é possível imaginar que, em conformidade com a visão de Stake 

(VIANNA, 1989) que defende que o homem ao observar, ao julgar, está avaliando, a 

avaliação teria surgido com o próprio homem. 

Não negamos a importância da compreensão histórica da avaliação e suas 

peculiaridades, pois é uma atividade humana, fazendo parte da rotina dos povos desde tempos 

remotos.  

Avançando para as primeiras décadas do século XX, tomando-se como exemplo 

os Estados Unidos e a Inglaterra, podemos perceber que esses países se preocuparam em 

estreitar/ligar o processo socioeconômico a valores transmitidos por meio da educação formal. 

A educação se mostrava, assim, um importante instrumento a favor do Estado. Daí, os 

processos educacionais terem passado naturalmente a exigir um maior controle de suas etapas 

até seu produto final, repercutindo diretamente na avaliação educacional que, muitas vezes 

passou a necessitar de novos instrumentos de medida e buscando novas técnicas de análise de 

medidas e interpretação de resultados que atendessem a novas demandas sociais.  
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Segundo Sousa (2010, p. 45), a avaliação não é um processo meramente técnico; 

implica uma postura política e inclui valores e princípios, refletindo uma concepção de 

educação, escola e sociedade. Podemos refletir então que a avaliação não é algo neutro e, 

dependendo do período histórico, esses aspectos dentre outros, presentes na avaliação, se 

manifestaram de formas diferentes. No período citado anteriormente, é nítida a preocupação e 

o efetivo engajamento em mecanismos que possibilitassem uma maior produtividade, ou seja, 

produzir cada vez mais otimizando o tempo e os gastos.  

Na educação, as ideias iniciais sobre avaliação da aprendizagem estavam ligadas 

especificamente à avaliação no sentido de medir, de aferir valores quantitativos, geralmente 

ao final de processos educativos que determinados sujeitos eram submetidos. 

É válido lembrar que nessa fase a avaliação educacional encontrava-se confundida 

entre avaliação e mensuração. Daí a contribuição de Ralph Tyler, que nos anos 30 forneceu 

elementos para romper com essa situação. Este rompimento foi marcado pelo projeto Eight-

Year Study, idealizado e executado por Tyler, que visava aferir a congruência entre os 

objetivos e resultados advindos da execução dos currículos de algumas escolas de nível médio 

nos Estados Unidos da América. Esse projeto possibilitou significativos avanços em projetos 

de avaliação e na própria concepção de avaliação, expandindo-a para a avaliação ligada a 

projetos, sistemas e instituições, rompendo o paradigma limitador da avaliação como 

verificação da aprendizagem dos educando. 

Avançando novamente, vamos refletir sobre alguns aspectos da avaliação nos 

últimos 50 anos aqui no Brasil e considerar as transformações explicitadas no nosso contexto.  

É pertinente levantarmos outras questões, de cunho mais teórico ou filosófico, que 

nos forneçam elementos que nos ajudem a compreender a avaliação no contexto histórico ora 

colocado. Elementos esses que possibilitaram um maior aprofundamento da questão, fugindo 

assim de interpretações artificiais. Como as questões que envolvem a compreensão de 

avaliação, desempenho, verificação da aprendizagem, dentre outras. 

No século passado, a existência de uma corrente de cientistas e pesquisadores 

defendia que a ciência válida é aquela que possui as características das ciências naturais, ou 

seja, que pode ser testada, mensurada e repetida. Dessa forma, as ciências sociais precisariam 

seguir essa lógica, tratando os problemas sociais como coisas tal qual nas ciências da 

natureza. 

Franco (2010, p. 16), coloca que: 
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Para tanto, é preciso tratar os fato sociais como coisas, exatamente como o cientista 
da natureza trata os fenômenos naturais. Isso implica considerar os fatos sociais 
como desprovidos de historicidade, movimento e contradição e, em contrapartida, o 
cientista social como “subjetivo” mas com a tarefa de esfoçar-se para estudar uma 
realidade, da qual participa, como se não fizesse parte dela. Em consequência, a 
“objetividade” passa a ser buscada a todo custo, sem o que a atividade “científica” 
estaria seriamente abalada.  

 

A autora nos fornece subsídios para compreender como essa visão, o positivismo, 

na perspectiva da objetividade, defendia a validação cientifica das pesquisas. Também para 

Comte, as ciências humanas se constituiriam como ciências de fato se adotassem como 

método o mesmo método da física porém, Comte se limita à proposta metodológica e é 

Dürkheim (2012 apud HEGEL, 1995), que avança propondo o método para as ciências 

humanas em sua obra As Regras do Método Sociológico, propondo como primeira regra 

considerar os fatos sociais como coisas, ou seja, tratar os fatos sociais como objetos concretos 

como na física e, também como na física, o objeto de estudo é descrito em função de sua 

medida para garantir sua objetividade. Essa tendência se reflete diretamente no campo 

educacional, mais especificamente na avaliação. Os professores, de forma consciente ou 

inconsciente, utilizam atividades avaliativas nessa lógica, abusando de testes escritos, da nota 

e da avaliação como sinônimo de verificação de aprendizagem e muitos dos professores da 

época atual tiveram acesso à educação formal nesses moldes.  

De forma contrária à corrente objetivista, podemos destacar os modelos 

subjetivistas, que invertem de certa forma a lógica pregada no modelo anterior.  

Segundo Franco (2010, p. 19), 

 
Na abordagem subjetivista, a predominância, se não a exclusividade, volta-se para a 
atividade do sujeito, a quem se atribui o papel de criador da realidade. Certamente 
nesse modelo, que nega o papel meramente contemplativo do indivíduo que 
conhece, o objeto do conhecimento é relegado a um plano inferior, mas o papel do 
sujeito ganha por isso mais importância. 

 

Dessa forma, podemos frisar que o modelo objetivista é caracterizado por 

considerar válidos os métodos utilizados nas ciências naturais, onde o sujeito se isola do 

objeto pesquisado, independente da área do conhecimento em foco. No modelo alternativo a 

esse, o subjetivismo, se assemelha ao idealismo, onde a realidade depende do sujeito que 

conhece e não há separação direta entre sujeito e objeto, pois sujeito e objeto fazem parte do 

mesmo contexto. 

Franco (2010) contrapõe formalmente as categorias de quantidade e qualidade 

negando a objetividade na produção de conhecimento, restando-lhe a subjetividade. No 
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entanto, se tomarmos numa perspectiva dialética, objetividade e subjetividade se negam e, ao 

mesmo tempo, uma é condição da outra (se afirmam) e essa contradição se resolve numa 

síntese, a medida que é uma ‘qualidade quantificada”, como mostra Hegel (1995). 

Assim a avaliação deve ir além da mensuração (objetivismo) e sem se limitar ao 

subjetivismo, pois o próprio termo avaliação significa atribuição de valor, ou seja, resultado 

de julgamento. Logo, a falsa dicotomia é superada quando essa atividade envolve 

conjuntamente metodologias, tanto quantitativas, quanto qualitativas integradas. 

Como explicitado anteriormente, Tyler (1942 apud VIANNA 2000) contribuiu 

muito para o rompimento da avaliação como medida no âmbito escolar e focada na 

verificação da aprendizagem dos alunos. Principalmente com seu estudo de 8 anos, Tyler 

contribui, assim, para a ampliação do campo da avaliação, expandindo-a para a avaliação de 

programas, sistemas e currículo. Também podemos destacar que seus pressupostos 

influenciaram os estudos posteriores em muitos aspectos como, por exemplo, a questão da 

avaliação focada em objetivos que deveriam ser descritos em habilidades desejáveis, segundo 

o autor. Compreendendo a importância de seus estudos, faz-se necessário abordar as 

principais características do seu modelo de avaliação educacional. 

  

2.2 Modelos em avaliação educacional 

 

Os modelos em avaliação educacional procuram descrever quais as atividades 

desenvolvidas pelos avaliadores ou prescrevem o que devem fazer, nesse sentido no campo da 

avaliação a palavra modelo é adotada em duas direções principais, uma prescritiva na medida 

em que apresenta um conjunto de regras, prescrições, proibições, bem como os 

direcionamentos que determinam o que é adequado no processo avaliativo e como ele deve 

ser conduzido, em outra direção, a descritiva se refere a um conjunto de afirmações e 

generalizações que descrevem, preveem e explicam as atividades de avaliação. Investigando 

sobre os pressupostos dos autores contemporâneos da avaliação, percebemos como, por 

exemplo: diversos modelos em avaliação. Focaremos nos pressupostos defendidos por Tyler, 

pela sua importância na contribuição da separação entre avaliação e mensuração e nas 

contribuições de Scriven quanto à avaliação formativa e à somativa defendidas por ele. 
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2.3 Modelo de Tyler 

 

O modelo de Tyler é considerado simples por vários estudiosos da avaliação 

educacional (VIANNA, 2000) e parte do princípio de que educar consistiria em gerar e/ou 

mudar padrões de comportamentos, devendo, em consequência, o currículo ser construído 

com base na especificação de habilidades desejáveis, expressas em objetivos a serem 

alcançados. A avaliação, na concepção de Tyler, verificaria a concretização dos objetivos 

propostos, a congruência entre os resultados alcançados e objetivos inicialmente propostos 

pelo programa/curso (VIANNA, 2000).  

Vale ainda ressaltar que para Tyler avaliação e medidas educacionais são 

processos distintos. Através da divulgação dos seus trabalhos, tal diferenciação ficou mais 

clara, uma vez que as medidas educacionais têm sua importância no processo avaliativo, 

contudo, não podemos limitar a avaliação a essa esfera, uma vez que ela passou a abranger 

programas, currículos e sistemas educacionais, não se limitando assim à avaliação do 

indivíduo referenciada em critérios. 

Percebemos de maneira acentuada no seu modelo a importância dos objetivos no 

processo avaliativo que norteiam e direcionam a avaliação a partir da realidade/contexto e a 

respectiva função institucional. 

A avaliação, na perspectiva de Tyler, oferece subsídios para uma análise crítica e 

fundamentada da instituição como um todo, uma vez que a partir da avaliação a instituição 

pode excluir os elementos inoperantes, reorganizar e readaptar aspectos positivos de seu 

funcionamento, que abrange currículo e programas dentre outros. 

Podemos destacar, ainda, algumas especificidades de seu modelo de avaliação, 

como: interação professor/aluno, a educação como processo de criação de padrões de conduta, 

diversidade de instrumentos no processo avaliativo, etc..  

Segundo Vianna (2000, p. 21) “Avaliação não se limita apenas à verificação do 

rendimento escolar, atividade rotineira (e burocrática) no âmbito institucional da escola. A 

avaliação atual concentra-se em um nível maior, segundo uma perspectiva integrada a 

programas de qualidade.” 

 

2.4 Pressuposto central do modelo de Michael Scriven 

 

 Já Scriven não criou um modelo de avaliação educacional, mas desenvolveu uma 

série de ideias fundamentais para a compreensão da lógica da avaliação educacional. Podemos 
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frisar inicialmente, dentre muitas contribuições para essa área, a distinção entre papeis e 

objetivos. Dessa forma, “ [...] o objetivo consistiria em oferecer uma resposta satisfatória aos 

problemas propostos pelas questões a serem avaliadas; os papeis referir-se-iam às maneiras 

como essas respostas são usadas.”  (VIANNA, 2000, p. 85). 

Outra contribuição é a questão do julgamento de valor em avaliação educacional, 

desviando assim o foco da avaliação da dimensão puramente prática tão defendida por outros 

pensadores da área em foco. A caracterização de avaliação formativa e somativa também são 

importantes contribuições desse estudioso. 

Destacamos os modelos de avaliação de Tyler e de Scriven por compreendermos 

sua importância na compreensão da avaliação na atualidade em seus aspectos mais gerais e 

por fundamentarem nossas convicções sobre avaliação, pois acreditamos na avaliação trilhada 

e construída pelos caminhos da avaliação formativa, embora compreendamos que existe 

muito a ser modificado no sentido de superarmos os modelos baseados simplesmente nos 

aspectos somativos suscitados por Scriven. 

Esses modelos de avaliação influenciam as pesquisas e os estudos atualmente, isto 

demostra a importância atribuída à sua consistência teórica e metodológica. 

Segundo Sousa (2010, p. 44), 

 
[...] A análise da concepção dos autores no que se refere à avaliação da 
aprendizagem evidencia que o modelo de avaliação por objetivos, proposto por 
Tyler, é o que está subjacente às suas proposições, não se observando, na essência, 
ideias alternativas à sua proposta. Notam-se interpretações dessa proposta e alguns 
avanços em detalhamentos ou explicações. 

 

A autora enfatiza a importância das contribuições de Tyler e sua influência nos 

estudos e projetos de avaliação pós-Tyler. Muitos estudos e projetos de avaliação educacional 

foram influenciados pelas contribuições desse estudioso, muitas vezes aprofundando as 

questões consideradas por Tyler ou aprofundando outras questões, como por exemplo, sobre 

objetivos e tomada de decisão. 

De acordo com Vianna (2000), Scriven ao publicar seu ensaio “Metodologia da 

Avaliação” não apresentava uma preocupação em criar um modelo de avaliação, contudo, 

desenvolveu uma série de ideias fundamentais que contribuíram para compreender a lógica da 

avaliação educacional. Para Vianna, sua grande contribuição foi conceber que a avaliação 

desempenha diversos papéis com um único objetivo relacionado a determinar o mérito do que 

está sendo avaliado, nesse sentido ele estabeleceu a diferença entre “objetivos” e “papéis” da 

avaliação, sendo que o primeiro consistiria em oferecer uma resposta satisfatória aos 
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problemas propostos pelas questões a serem avaliadas; já o segundo seria em relação às 

maneiras como essas respostas são utilizadas. São muitas as ideias e contribuições desse 

estudioso, mas focaremos nos dois tipos de avaliação defendidos por ele, a avaliação 

formativa e a avaliação somativa.  

 Conforme o pensamento de Scrivem (1967), entende-se que avaliação formativa 

deve ocorrer ao longo do desenvolvimento do programa, projeto e produtos educacionais, ou 

seja, tem um caráter processual com vista a proporcionar informações úteis para que os 

responsáveis possam promover o aprimoramento do que está sendo objeto de implementação.  

Por sua vez, a avaliação somativa, é conduzida ao final de um programa, projeto 

ou sistema, portanto apresenta inferências sobre a qualidade do produto, algo que possibilita 

ao seu futuro usuário elementos para julgar a sua importância, o seu valor e o seu mérito. 

Consideramos as contribuições explicitadas, vitais para a compreensão do nosso objeto de 

estudos e as questões levantadas em torno do mesmo.  

Consideramos também que a avaliação formativa, defendida por Scriven, caminhe 

numa direção a um paradigma que, de forma contrária ao objetivismo, ou ao subjetivismo 

tomados isoladamente, parta do pressuposto que o sujeito que avalia (o professor) e o avaliado 

(o aluno) interagem dialeticamente, levando a uma avaliação em que os aspectos formativo e 

somativo se complementem. 

 

2.5 Outros pressupostos da avaliação educacional 

 

Situando nossa discussão nos dias atuais, defendemos a avaliação formativa e 

somativa, a ser implementada durante todo o processo de aprendizagem, contribuindo, desta 

forma, para o efetivo desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem.  

Sabe-se que são inúmeros os fatores que impedem uma verdadeira transformação 

da avaliação educacional. Luckesi (2011 p. 69) aponta três fatores que influenciam o 

desenvolvimento da avaliação na escola: 

 
(1) ...as contribuições da história da educação (os exames escolares que conhecemos 
hoje foram sintetizados com a emergência da modernidade, a partir do século XVI); 
(2) o modelo de sociedade no qual vivemos (o modelo burguês de sociedade, em sua 
constituição, é excludente, característica reproduzida pelos exames escolares) e 
(3) a repetição inconsciente do que ocorreu com cada um de nós, ao longo de nossa 

vida escolar. 
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É muito pertinente essa contribuição do autor, pois nos mostra como é difícil 

rompermos com os modelos mais tradicionais e caminharmos por um caminho alternativo às 

concepções positivistas e tradicionais. Percebemos que a dosagem correta entre avaliação 

formativa e somativa, que julgamos importante para a construção de aprendizagens 

significativas, torna-se um grande desafio para os profissionais da educação e gestores.  

Perrenoud (1999, p. 66) questiona o porquê dos procedimentos de avaliação ainda 

em vigor na maioria das escolas do mundo, em seguida, distingue 7 mecanismos 

complementares, que explicam essa dificuldade. São eles: 

 
1) A avaliação frequentemente absorve a melhor parte da energia dos alunos e dos 
professores e não sobra muito para inovar. 
2) O sistema clássico de avaliação favorece uma relação utilitarista com o saber. Os 
alunos trabalham “pela nota”: todas as tentativas de implantação de novas 
pedagogias se chocam com esse minimalismo. 
3) O sistema tradicional de avaliação participa de uma espécie de chantagem, de 
uma relação de força mais ou menos explícita, que coloca professores e aluno e, 
mais geralmente, jovens e adultos, em campos opostos, impedindo sua cooperação. 
4) A necessidade de regularmente dar notas ou fazer apreciações qualitativas 
baseadas em uma avaliação padronizada favorece uma transposição didática 
conservadora. 
5) O trabalho escolar tende a privilegiar atividades fechadas, estruturadas, 
desgastadas, que podem ser retomadas no quadro de uma avaliação clássica. 
6) O sistema clássico de avaliação força os professores a preferir os conhecimentos 
isoláveis e cifráveis às competências de alto nível (raciocínio, comunicação), difíceis 
de delimitar em uma prova escrita ou em tarefas individuais. 
7) Sobe à aparência da exatidão, a avaliação tradicional esconde uma grande 
arbitrariedade, difícil de alcançar unanimidade em uma equipe pedagógica: como se 
entender quando não se sabe nem explicitar, nem justificar o que realmente se 
avalia? 

 

Essas contribuições do autor nos ajudam a compreender o quanto é difícil 

mudarmos nossa forma de ver e compreender os processos educativos, consequentemente a 

avaliação educacional, neste contexto, mais especificamente a avaliação da aprendizagem. 

Apesar dos inúmeros trabalhos que abordam a temática e as constantes discussões atuais 

acerca da problemática que envolve a avaliação, de fato, percebemos poucos avanços 

significativos quanto aos métodos, instrumentos e utilização dos resultados oriundos dos 

processos avaliativos. Nessa conjuntura, a avaliação formativa parece incoerente com a 

estrutura da educação de forma geral. 

 Perrenoud (1999) afirma que avaliação nada mais é do que uma maneira de 

regular a ação pedagógica e deve forjar seus próprios instrumentos, que vão do teste 

criterioso, descrevendo de modo analítico um nível de aquisição ou de domínio, à observação 

in loco dos métodos de trabalho, dos procedimentos, dos processos intelectuais.  
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O autor nos desperta para um importante aspecto da avaliação, que é a utilização 

de instrumentos diversificados, exigindo assim uma metodologia alternativa àquela se 

desenvolve no geral na escola, que se considerem os processos intelectuais durante todo o 

curso do programa ou série e não apenas resultados traduzidos em notas em momentos 

pontuais, geralmente nos finais dos bimestres. 

O autor ainda coloca que melhor seria falar de observação formativa do que de 

avaliação, tão associada está essa última palavra à medida, às classificações, aos boletins 

escolares, à ideia de informações codificáveis, transmissíveis, que contabilizam os 

conhecimentos. 

Sem o intuito de esgotarmos a discussão acerca das dificuldades na superação da 

avaliação no sentido mais conservador, tradicional, eminentemente quantitativo, sabemos que 

são muitos os fatores e as dificuldades que impedem tal rompimento da avaliação nessa 

perspectiva. Dentre os mecanismos explicitados por Perrenoud, destacamos os que 

questionam o trabalho escolar como tendência de privilegiar atividades fechadas, estruturadas, 

desgastadas e que podem ser abordadas nas avaliações clássicas e o mecanismo que explicita 

que o sistema clássico de avaliação força os professores a preferirem os conhecimentos 

isoláveis e cifráveis às competências de alto nível, como o raciocínio e a comunicação, que 

são difíceis de delimitar em uma prova escrita. Esses mecanismos destacados remetem-nos ao 

currículo escolar, mais especificamente ao currículo prescrito e ao desenvolvimento 

curricular, que, refletindo sobre as contribuições do autor citado, parece aprisionar os 

conteúdos, os saberes, influenciando assim a avaliação educacional. 

 
2.6 Avaliação ou somente verificação da aprendizagem? 

  

Para uma melhor compreensão sobre avaliação educacional e toda a sua 

complexidade, sua relação com a aprendizagem e a problemática escolar, torna-se necessário 

refletirmos sobre a própria definição de avaliação educacional. Dessa forma, faz-se necessário 

fundamentar nossas concepções de avaliação, utilizando-se de pressupostos que norteiam a 

avaliação atual, tais como os aspectos formativos, diagnósticos, contínuos e centrados nas 

necessidades dos educandos, que são defendidos por autores como: Vianna (2000), Hoffman 

(1992), Luckesi (2011), Perrenoud (1999), Sousa (2010), Werle (2010) e Franco (2010). 

Posteriormente, refletiremos sobre a verificação da aprendizagem, que também entendemos 

como desempenho. Visamos contribuir para uma melhor compreensão da avaliação 

educacional.  
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Para Vianna (2000), avaliar é determinar o valor de alguma coisa para um 

determinado fim. A avaliação educacional visa, pois, a coleta de informações para julgar o 

valor de um programa, produto, procedimento ou objetivo Worthen e Sanders (1973); ou, 

ainda, a julgar a utilidade potencial de abordagens alternativas para atingir determinados 

propósitos. A avaliação refere-se, assim, a atividades sistemáticas ou formais para o 

estabelecimento do valor de fenômenos educacionais (POPHAM, 1975 apud VIANNA, 

2000), quaisquer que sejam.  

Hoffman, (1992, p.18) defende que: 

 
[...] A avaliação é a reflexão transformada em ação. Ação, essa, que nos impulsiona 
a novas reflexões. Reflexão permanente do educador sobre a sua realidade, e 
acompanhamento, passo a passo do educando, na sua trajetória de construção do 
conhecimento. Um processo interativo, através do qual educandos e educadores 
aprendem sobre si mesmos e sobre a realidade escolar no ato próprio da avaliação. 

 

Para Luckesi (2011, p. 52), 

 
o conceito avaliação é formulado a partir das determinações da conduta de...atribuir 
um valor ou uma qualidade a alguma coisa, ato ou curso de ação.. que, por si, 
implica um posicionamento positivo ou negativo em relação ao objeto, ato ou curso 
de ação avaliado. Isso quer dizer que o ato de avaliar não se encerra na configuração 
do valor ou qualidade aos objetos em questão, exigindo uma tomada de posição 
favorável ou desfavorável ao objeto de avaliação, com uma consequente decisão de 
ação. 

 

Luckesi (2011, p. 52) frisa ainda que o ato de avaliar implica coleta, análise e 

síntese dos dados que configuram o objeto da avaliação, acrescido de uma atribuição de valor 

ou qualidade, que se processa a partir da comparação do objeto avaliado com um determinado 

padrão de qualidade estabelecido para aquele tipo de objeto. O autor explicita os pressupostos 

que diferenciam a avaliação da verificação da aprendizagem.  

Já Perrenoud (1999, p. 57),  

 
Trata-se exatamente de uma operação intelectual que tenta situar um indivíduo em 
um universo de atributos quantitativos ou qualitativos. Por essa razão, ela 
certamente diz respeito à epistemologia e à metodologia da medida. Isso não deveria 
nos fazer esquecer que avaliação é sempre mais que uma medida, é uma 
representação construída por alguém, do valor escolar ou intelectual de outro 
indivíduo. 

 
Sousa (2010) coloca por sua vez, que a avaliação não é um processo meramente 

técnico, implica uma postura política e inclui valores e princípios, refletindo uma concepção 

de educação, escola e sociedade. Essa contribuição amplia o sentido da avaliação para os 

campos políticos, sociais e da educação como um todo, onde a avaliação está situada. 
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Existem diversas concepções de avaliação, desde aquelas norteadas pelo 

paradigma da docimologia, fundamentados numa determinada concepção de aprendizagem, 

até as concepções norteadas pela corrente construtivista. Preocupamo-nos nesse momento em 

suscitar algumas concepções de avaliação educacional que se baseiam nos pressupostos 

teóricos da segunda corrente, contribuindo, assim, na observação, análise e interpretação do 

nosso objeto de estudo. A concepção de avaliação construtivista concebe a avaliação como 

processo e canaliza esse processo para uma esfera científica, sistematizada, formal e baseada 

em critérios e evidências. Se distanciando, assim, quanto aos fundamentos das ideias de medir 

defendidas pela docimologia e, quanto aos seus objetivos, definitivamente separando 

avaliação de punição. Tornando assim o processo mais confiável, possível de ser utilizado 

para uma mudança efetiva, seja durante o processo ou na etapa final da avaliação, 

contribuindo para o aprimoramento e adaptação do processo de avaliativo e do objeto 

avaliado. 

Outra reflexão pertinente e necessária é sobre a definição de verificação da 

aprendizagem, pois não são raras as confusões entre avaliação e verificação presentes nos 

discursos dos professores, gestores e até de governantes que, em suas falas, não se preocupam 

em diferenciar esses termos, ficando, pois, difícil compreender quando é avaliação ou 

verificação. Compreendemos nessa reflexão que desempenho, rendimento e verificação da 

aprendizagem são termos sinônimos, pois abrangem uma mesma categoria, conforme 

demonstraremos a seguir. 

Sousa (2010) expõe que os princípios que subsidiaram a concepção da avaliação 

do rendimento escolar surgiram no Brasil transplantados diretamente dos Estados Unidos a 

partir da década de 1930. Esses princípios são derivados da teoria dos testes de inteligência e 

do aproveitamento escolar. 

Essa contribuição nos reporta novamente para nebulosa confusão em que estava 

contextualizada a avaliação, ou seja, avaliação e medida eram compreendidas com um 

processo único até o rompimento e a diferenciação dessas concepções. Vários aspectos 

contribuíram com essa separação e distinção desses termos. Já mencionamos anteriormente a 

importância dos estudos e projetos de Tyler na superação dessa problemática, principalmente 

por meio de seu estudo dos 8 anos nas escolas dos Estados Unidos. Apesar de muitos estudos 

e diversos estudiosos, além de Tyler, nos tempos atuais, como já explorado, ainda 

encontramos em diversas situações a confusão entre avaliação e verificação da aprendizagem. 

 Segundo Luckesi (2011, p. 52) 
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[...] a dinâmica do ato de verificar encerra-se com a obtenção do dado ou informação 
que se busca, isto é, vê-se ou não se vê alguma coisa. E... pronto! Por si, a 
verificação não implica que o sujeito retire dela consequências novas e 
significativas. 

  

Ainda segundo o autor, “[...] a verificação é uma ação que congela o objeto; a 

avaliação, por sua vez, direciona o objeto numa trilha dinâmica de ação.” (LUCKESI, 2010, 

p. 53).  

Fica claro, tomando as contribuições explicitadas, que as diferenças entre 

avaliação e verificação da aprendizagem são muitas, mas a diferença que nos permite 

distingui-las na prática é bem simples. A verificação é um ato estático, que tem um fim em si 

mesma. Diferentemente da avaliação que é vista pelos teóricos atuais como um processo que 

não tem sentido em si, mas sim, contextualizada com a realidade, com o processo de ensino e 

que deve ser usada para resolver problemas e fomentar elementos para uma tomada de 

decisões.  

 

2.7 Avaliação externa e avaliação em larga escala 

 

Segundo Werle (2010, p. 22),  

 
Avaliação de larga escala é um procedimento amplo e extensivo, envolvendo 
diferentes modalidades de avaliação, realizado por agências reconhecidas pela 
especialização técnica em testes e medidas, abrangendo um sistema de ensino, ou 
seja, todas as escolas de um determinado nível ou série deste sistema, mesmo que 
utilizando procedimentos amostrais, na maior parte das vezes voltada 
predominantemente para o foco da aprendizagem dos alunos e com a finalidade de 
obter resultados generalizáveis ao sistema. Portanto, a avaliação de larga escala 
sempre é uma avaliação externa às instituições escolares avaliadas. 

 

Dessa forma, entende-se por avaliação externa aquela que é planejada, executada 

e interpretada por profissionais e especialistas externos à escola. Geralmente é aplicada de 

forma censitária ou por amostragem, mas compreendendo sempre uma grande quantidade de 

alunos, chamada quanto sua abrangência de avaliação em larga escala.  

Compreendendo que a avaliação em larga escala, também conhecida como 

avaliação externa, é caracterizada quanto ao seu âmbito e pela sua abrangência, 

contextualizaremos esse tipo de avaliação na atualidade do nosso sistema de educação. 

Para Andriola (2003, p. 159),  

 
O ensino fundamental é submetido, desde 1988, a processos sistemáticos de 
avaliação, sob a responsabilidade do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino 



 

30 

 

 

 

Básico (SAEB). Em meados dos anos de 1990 iniciou-se a avaliação do ensino 
médio, sob a denominação de Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Nessa 
mesma época foi criado o processo de avaliação do ensino superior, cujo nome 
oficial é Exame Nacional de Cursos, mas é conhecido popularmente como 
PROVÃO. Todos esses processo avaliativos estão sob a responsabilidade do 
Ministério da Educação (MEC). No campo da educação profissional, podemos 
destacar o processo de avaliação do Programa Nacional de Educação Profissional 
(PLANFOR), que foi executado pela primeira vez em 1996. Já no âmbito cearense, 
destacamos o processo avaliativo denominado Sistema Permanente de Avaliação 
Educacional do Estado do Ceará, mais conhecido como (SPAECE), implantado em 
1992 e que, a partir de 2001, recebeu o nome de SPAECE-NET, já que utiliza a 
famosa rede internacional de computadores na coleta de dados.  

 

Percebemos, observando esse panorama geral da avaliação externa no Brasil e no 

Ceará, a crescente demanda desse tipo de avaliação, que, nos dias atuais, tem destaque na 

mídia com seus resultados com repercussão nacional. A contribuição citada também 

exemplifica a importância e quantidade de avaliações externas em que as escolas são 

submetidas pelos diversos níveis do governo brasileiro. 

Segundo Franco (2010, p. 14),  

 
É fácil compreender a existência de inúmeros trabalhos, dissertações, teses, 
encontros e debates sobre avaliação educacional. Todo esse empenho já vem de 
longa data, embora hoje esteja se acirrando e quase virando um modismo acrítico, 
provavelmente desencadeado pelas recentes medidas do Ministério da Educação 
que, para cumprir acordos internacionais, tem sistematicamente encomendado a 
pesquisadores e a instituições, projetos e programas de avaliação. 

 

Devemos refletir sobre o papel do MEC (Ministério da Educação), nesse atual 

momento do nosso país, em que percebemos uma ênfase jamais vista na avaliação, 

principalmente nas avaliações externas que abrangem os níveis, federal, estadual e municipal. 

Franco contribui, dessa forma, nessa reflexão, afinal as avaliações externas custam caro para 

os cofres públicos e seus resultados não são explorados devidamente.  

Segundo Werle (2010), em 1995, os procedimentos de avaliação dos sistemas de 

ensino passaram a ser realizados com empréstimos do Banco Mundial e foi definitivamente 

adotada a terceirização na definição de operações técnicas, frente ao que o MEC passou 

apenas a definir os objetivos gerais do sistema de avaliação. Essas avaliações são criticadas 

em vários aspectos, um deles é a ausência de possibilidades em considerar as diferenças entre 

as diversas realidades que compõem o sistema educativo brasileiro. 

Muitos estudiosos da avaliação educacional se posicionam de maneira critica 

quanto às avaliações externas, frisando, em aspectos ou possibilidades positivas, outras 

críticas, entretanto demonstram as fragilidades desse tipo de avaliação. 

Franco (2010, p. 14) coloca que: 
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Sem uma revisão crítica dos diferentes modelos de avaliação educacional – 
especialmente daqueles que, suplantando os limites circunscritos à avaliação do 
rendimento escolar ou à avaliação de “custo-benefício”, passaram a exigir a 
elaboração de paradigmas mais abrangentes -, a execução de tais programas é inócua 
para o desenvolvimento da área e, o que é pior, insuficiente para desvendar as 
questões nodais que emperram o sistema educacional brasileiro. 

 

O pensamento da estudiosa em questão pode ser validado por meio do contexto 

atual brasileiro, onde se gastam muitos recursos financeiros e não conseguimos vislumbrar 

uma mudança significativa na organização educacional. 

Numa perspectiva diferente, podemos compreender que a avaliação em larga 

escala pode ser utilizada de forma a fomentar mudanças necessárias no sistema educacional. 

Werle (2010) defende que, em si, as avaliações não transformam os procedimentos 

pedagógicos, os técnico-administrativos, nem ‘melhoram’ ou ‘pioram’ os sistemas educativos. 

A estudiosa afirma ainda que os dados que tais avaliações fornecem podem servir para a 

reflexão acerca do funcionamento e de como está sendo realizada a educação no conjunto do 

sistema.  

Dessa forma, a avaliação externa desempenha um papel: primeiro ela precisará 

fazer parte de um contexto maior, e seus dados podem fornecer importantes indicadores que, 

se bem utilizados, podem contribuir e muito na superação da crise educacional. 

No contexto escolar, como professor da Educação Básica, observamos, entre os 

professores e gestores, que não existe uma preocupação maior com os resultados das 

avaliações, principalmente as externas. Na maioria das vezes, os resultados dessas avaliações 

ficam restritos a uma mera reunião em que são divulgados e, de forma superficial, 

interpretados os dados e gráficos dos boletins informativos dessas avaliações.  

Nessa problemática, faz-se necessário conhecer melhor o SPAECE, avaliação 

externa realizada pelo Estado do Ceará, pois consideramos os resultados dessa avaliação nessa 

pesquisa. Também consideramos necessário contribuir para uma reflexão e, para isso, 

precisamos conhecer alguns aspectos peculiares dessa avaliação externa, como seus objetivos, 

seu referencial e seus instrumentos de coleta de dados. 

 

2.8 Considerações sobre o SPAECE 

 

Visando avaliar a educação do país, fomentados por mecanismos internacionais, 

existem sistemas de avaliação nacionais, como a Prova Brasil, Provinha Brasil, ENEM, dentre 
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outros. Também existem avaliações externas no âmbito estadual e municipal. No Estado do 

Ceará, temos o SPAECE.  

Julgamos necessário conhecer alguns aspectos do Sistema Permanente de 

Avaliação da Educação Básica do Ceará, seus objetivos, os instrumentos utilizados, sua 

abrangência, forma de realização e correção, bem como suas concepções e formas de 

apresentar os resultados, pois, utilizamos nessa pesquisa, os dados obtidos pelos alunos da 

amostra nessa avaliação externa. 

Realizado pela SEDUC (Secretaria de Educação do Estado do Ceara), essa 

avaliação abrange todos os alunos do 5º e do 9º anos do Ensino Fundamental e do 1º, 2° e 3° 

anos do Ensino Médio de todas as escolas que compõem a rede pública de educação do 

estado. Atualmente a avaliação em foco está estruturada em três vertentes: avaliação da 

alfabetização – SPAECE-Alfa (2º ano do ensino fundamental), avaliação do ensino 

fundamental (5º e 9º anos) e avaliação do ensino médio (1°, 2° e 3° anos). 

Segundo material divulgado pela Secretaria do Estado, Boletim do Sistema de 

Avaliação – SPAECE (CEARÁ, 2009a), essa avaliação produz um diagnóstico do 

desempenho de cada aluno avaliado, bem como da evolução desse desempenho ao longo de 

sua trajetória escolar, possibilitando ainda que cada escola conheça em detalhe seus próprios 

resultados e assim possa desenvolver ações mais específicas, voltadas para as correções de 

rumo que se façam necessárias à melhoria do trabalho pedagógico por ela realizado. O 

objetivo maior, segundo o material citado, é utilizar os resultados dessa avaliação como 

subsídio para intervenções destinadas a garantir o direito do aluno a uma educação pública de 

qualidade. Nessa perspectiva, realizou-se essa avaliação, pela primeira vez no nosso estado, 

em 1992.  

Consiste numa avaliação externa, censitária e realizada anual ou bianualmente, 

com o objetivo de analisar o nível de proficiência em leitura dos alunos do 2º ano do ensino 

fundamental das escolas da rede pública (estaduais e municipais). Nessa etapa do ensino, o 

SPAECE-ALFA acontece anualmente. No ensino fundamental, a avaliação é censitária e com 

periodicidade bianual; é realizada com a finalidade de diagnosticar o estágio de conhecimento 

e habilidades dos estudantes nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. O SPAECE 

no Ensino Médio é realizado anualmente nas três séries que o compõem, com o objetivo de 

diagnosticar o desempenho dos alunos nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. 

Também visa acompanhar o progresso de aprendizagem de cada aluno ao longo do tempo, em 

se tratando de uma avaliação com característica longitudinal.  
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A avaliação é baseada em elementos que compõem as Matrizes de Referência 

para Avaliação. De forma mais geral, apresenta a Matriz de Referência da área de 

Conhecimento: Alfabetização, Língua Portuguesa e Matemática. Em seguida o Tópico/Tema 

que seria o agrupamento dos descritores e, de forma mais específica, o descritor que avalia 

uma única habilidade. 

Dessa forma, o SPAECE-Alfa apresenta uma Matriz de referência para avaliação 

em alfabetização, com seus descritores e itens. Focando na disciplina Língua Portuguesa, a 

avaliação apresenta uma Matriz de referência com 23 descritores que contemplam o 5º e 9º 

anos do Ensino Fundamental e os três anos do ensino médio. Cada descritor avalia uma 

habilidade específica; por exemplo, o D1 avalia se o aluno localiza informação explícita, 

perpassando todas as séries citadas. Outro exemplo, o D15, que avalia se o aluno identifica a 

ideia defendida no texto e é utilizado somente na 2ª e 3ª série do ensino médio. Nem todos os 

descritores são considerados na avaliação de todas as séries envolvidos nesse segmento do 

SPAECE, alguns se limitam a algumas séries, outros são aplicados a todos como mostrado 

nos exemplos. Nos casos em que os descritores abrangem mais de uma série, o que 

percebemos é que o nível de dificuldade do item vai variar de acordo com a série em que ele 

será aplicado, mesmo avaliando um mesmo descritor. 

Percebe-se nos propósitos dessa avaliação, uma confusão entre desempenho e 

aprendizagem, pois, ora os objetivos se remetem ao desempenho dos alunos, ora se referem à 

aprendizagem, dessa forma, faz-se necessário distinguimos essas duas expressões, a fim de 

esclarecer melhor essa questão e posteriormente servir de análise em possíveis conclusões da 

nossa problemática maior.  

Quanto à disciplina Matemática, a Matriz de Referência é composta por 78 

descritores, que assim como a Matriz de Língua Portuguesa, é aplicada nos 5º e 9º anos do 

ensino fundamental e nas três séries do ensino médio. Além do número de descritores bem 

superior em Matemática, percebemos também que o número de descritores que perpassam 

esses dois níveis de escolaridade é menor, comparado aos descritores mais gerais de 

Português.  

Segundo o Boletim informativo, são aplicados testes cognitivos destinados aos 

estudantes das etapas de escolaridade avaliadas e questionários contextuais. Os objetivos são, 

respectivamente, aferir o desempenho escolar e investigar os fatores associados ao 

desempenho. Essa avaliação utiliza 7 instrumentos na avaliação, 2 deles são testes cognitivos, 
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Português e Matemática, 5 são questionários: questionário do aluno, do diretor, do professor e 

das instalações da escola. 

Dos questionários citados, o destinado ao aluno foca, nos aspectos 

socioeconômicos, o referente às instalações físicas, visa conhecer os aspectos positivos e 

negativos das instalações físicas da escola. Pode-se refletir sobre o aproveitamento desses 

instrumentos na avaliação, pois, se considerarmos sua divulgação, percebemos que esses 

questionários que são instrumentos da avaliação, não são divulgados, pelo menos em termos 

mais amplos, como no site que divulga os resultados. No site, podemos encontrar os 

resultados da avaliação por escola e por aluno. Precisamos conhecer melhor os aspectos 

relacionados à estrutura física das escolas, aspectos sobre a formação dos professores, bem 

como um perfil dos nossos alunos, pois acreditamos que todos esses elementos influenciam a 

dinâmica da escola. Esses aspectos também podem fomentar políticas públicas direcionadas à 

melhoria da educação.  

O instrumento utilizado no ensino fundamental apresenta as seguintes 

características: são 91 itens distribuídos em 7 blocos, com 13 itens, formando 21 modelos de 

caderno de testes, sendo cada um dos cadernos composto por 4 blocos, 2 blocos de Língua 

Portuguesa e dois blocos de Matemática. 

A análise do desempenho dos estudantes é realizada de duas formas. A primeira 

consiste no cálculo dos acertos do estudante no teste, gerando uma nota ou escore. Esse 

procedimento caracteriza a TCT (Teoria Clássica dos Testes). Como essa avaliação, envolve 

uma grande variedade de habilidades, para facilitar sua interpretação, também se utiliza da 

TRI (Teoria da Resposta ao Item), pois, segundo ainda o documento citado, o SPAECE não 

avalia apenas o desempenho do estudante, mas também as habilidades descritas na Matriz de 

Referência.  

Considerando alguns números relacionados ao SPAECE 2010, aplicação em que 

utilizamos os resultados dos alunos pesquisados nesse estudo. Na apresentação dos resultados 

dessa avaliação externa, considerou-se a Proficiência Média (na escala [0 ; 500]) do 

desempenho entre o Estado, a Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação 

(CREDE) e o município da escola e, finalmente, os resultados por escola e por aluno. 

De acordo com os resultados em Língua Portuguesa, onde são avaliados os 

descritores, observa-se que a média do Ceará foi 245,07, da Crede I foi 243,79, do Município 

de Caucaia foi 241,36 e da escola pesquisada foi 240,05. 
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Percebe-se que os resultados da escola pesquisada apresentaram desempenho 

abaixo da média do Estado, do município e da CREDE a que pertence. 

A escala de proficiência adotada no instrumento utilizado na avaliação de 

português é a seguinte: menor que 225, muito crítico; igual ou maior que 225 e menor que 

275, crítico; igual ou maior que 275 e menor que 325, intermediário e igual ou maior que 325, 

adequado. 

Quanto à Matemática, o Estado do Ceará ficou com média de proficiência 244,48, 

a Crede I com 240,29, o município de Caucaia com 236,75 e a escola pesquisada com 227,66. 

O desempenho da escola também foi inferior às outras médias em questão, sendo que as 

diferenças foram maiores. 

Ressalte-se que o instrumento utilizado baseia-se na seguinte escala de 

proficiência: menor que 250, muito crítico; igual ou maior que 250 e menor que 300, crítico; 

igual ou maior que 300 e menor que 350, intermediário e igual ou maior que 350, adequado. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA: ESTADO DA ARTE 

 

A revisão de alguns trabalhos relacionados ao desempenho escolar, ao 

desenvolvimento cognitivo, ao currículo e a à avaliação formativa foram considerados, a fim 

de nos apropriarmos de contribuições de estudos já realizados e que contemplam os aspectos 

abordados no nosso estudo. O desempenho escolar relacionado com as possíveis relações 

parentais foi o objeto de estudo de uma pesquisa de mestrado, realizada pela Cristiane (2010). 

Esse estudo nos forneceu subsídios para a compreensão da importância da família no processo 

escolar, mudando assim o enfoque de diversos discursos que associam de maneira taxativa o 

desempenho escolar aos professores. Quanto ao fracasso escolar, estudos abordando o 

discurso do sujeito que fracassa e o fracasso escolar como em Toledo (2008), o fracasso 

escolar na visão de pais e alunos, bem como um estudo com crianças de escolas públicas, 

enfocando o fracasso escolar nas séries iniciais, contribuíram para a construção do panorama 

atual sobre o fracasso escolar e seus múltiplos enfoques.  

 Quanto ao desenvolvimento cognitivo, nossa revisão revelou os seguintes fatores 

mais relacionados à problemática que envolve esse desenvolvimento: desenvolvimento das 

estruturas lógicas e desempenho escolar; relação dos estágios de desenvolvimento e suas 

relações com os determinantes sociais e econômicos; interação social e desenvolvimento e 

nível de operatoriedade. Verificaram-se em alguns trabalhos, como já explicitado, enfoques 

variados na questão da compreensão do desenvolvimento cognitivo do sujeito, seja a partir de 

um enfoque social, seja num enfoque mais específico em uma situação de estudo pontual. 

Os temas foram agrupados da seguinte maneira:  

a) desempenho e fracasso escolar;  

b) estudos abordando o desenvolvimento cognitivo, fundamentados na teoria de 

Piaget e 

c) avaliação formativa. 

 

3.1 Desempenho e fracasso escolar 

 

No estudo intitulado – As crenças e as atitudes parentais e o desempenho escolar 

de estudantes do Ensino Fundamental, da pesquisadora, Aguena (2010), o objetivo foi 

verificar se há possíveis relações entre as crenças e as atitudes dos pais com o desempenho 

escolar de estudantes do Ensino Fundamental. 
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Para avaliar o desempenho escolar dos estudantes, foi aplicada a Escala de 

Avaliação Escrita (EAVE), além de se considerarem as notas de português e matemática dos 

alunos, a partir da avaliação feita pelos respectivos professores (avaliação interna). 

Os resultados demonstraram uma correlação significativa entre as crenças e as 

atitudes dos pais em relação ao desempenho na escrita, em português e em matemática dos 

estudantes. Dessa forma, esse estudo evidenciou uma relação entre os tipos de crenças e 

atitudes dos pais com o desempenho escolar dos seus filhos, possibilitando, assim, que novos 

aspectos presentes no ambiente familiar sejam considerados ao se pensar a relação entre a 

aprendizagem infantil e a família. 

Esse estudo buscou verificar o desempenho dos 262 alunos da 2ª e 3ª séries, 

considerando a relação da família no desempenho escolar, tirando o foco da escola e 

especificamente dos professores como influente do desempenho escolar. 

Pode-se refletir também que o estudo em foco nos possibilita analisar o 

desempenho escolar nas relações familiares, ou seja, a influência dessas relações no 

rendimento do aluno. Sabemos que as relações familiares estão no conjunto das interações 

sociais como um importante elemento que influencia a aprendizagem, segundo a teoria de 

Jean Piaget, dentre outros estudiosos interacionistas. Estudos nessa perspectiva tem a 

importante vertente de focar na família como responsável também por esse desempenho. 

A pesquisa Fracasso Escolar: o discurso do sujeito que fracassa. Nela, Monteiro 

(2008) expõe que o fracasso escolar põe em jogo diversas representações daquilo que 

podemos reconhecer atualmente como um mal-estar na educação. 

Conforme o estudo realizado e a experiência de Monteiro (2008), como 

pesquisadora e alfabetizadora, concluiu-se que existe realmente um sujeito de desejo que não 

é compreendido em sua demanda escolar porque previamente classificado em uma 

nomenclatura que aguarda a priori o fracassado, o indisciplinado, o anormal. 

O estudo contribuiu para uma melhor compreensão do fracasso escolar num 

campo mais qualitativo, dando, assim, um significado mais amplo para o fracasso, pois o 

fracassado, não se limita a questões numéricas, quantitativas, mensuráveis. Mostrou também 

que o fracasso escolar não é algo tão simples, limitado ao desempenho escolar. O fracasso 

escolar precisa ser considerado de forma mais ampla, ou seja, o fracasso escolar também é o 

fracasso de sistemas educacionais, de políticas públicas, de administrações públicas. 

Ladeia (2002) desenvolveu a pesquisa “O fracasso escolar na 5ª série noturna na 

visão de alunos, pais e educadores [...]”, onde busca compreender os fatores que, na visão de 
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alunos, pais e educadores, influenciam o desempenho ou produzem o fracasso de alunos da 5ª 

série noturna de uma escola pública do Estado de São Paulo. O referencial teórico adotado 

para a compreensão e a discussão das questões abordadas está baseado na filosofia da praxis 

de Vàzquez (1986 apud LADEIA, 2002), no humanismo sócio-histórico de Gramsci (1988 

apud LADEIA, 2002) e em outros estudos que incluem pesquisas nacionais e internacionais 

que versam sobre o fracasso escolar. 

Os dados obtidos demonstraram existir uma contradição na visão que se tem do 

fracasso do aluno, já que ora ele é unilateralmente culpado, ora são apontados os problemas 

escolares que contribuem para o seu fracasso. 

Ladeia aponta ainda a necessidade urgente de uma verdadeira democratização da 

escola como instrumento pedagógico que permita a todos ascender a um patamar de 

consciência mais elevado sobre os problemas da 5ª série (atualmente 6º ano), da realidade 

escolar e sobre o contexto em que as escolas estão inseridas.  

O estudo de Ladeia partiu de uma situação pontual podendo, a partir das reflexões 

fomentados, pensarmos também aspectos mais gerais, aplicáveis às mais diversas realidades, 

como por exemplo, a visão distorcida que temos atrelando exclusivamente o fracasso escolar 

ao aluno ou à escola e aos professores. Como demonstrado na pesquisa, mesmo estudando o 

fracasso escolar sob a ótica de quem faz a escola (alunos, pais e professores), contradições 

foram apontadas, quando se culpa o aluno ou a escola como responsáveis pela produção do 

fracasso. Sabemos que existem outros aspectos/dimensões que influenciam o sucesso ou o 

fracasso escolar 

 

3.2 Estudos abordando o desenvolvimento cognitivo, fundamentados na teoria de Piaget 

 

A pesquisa: “O fracasso escolar nas séries iniciais: um estudo com crianças de 

escolas públicas”, de Yegashi (1997) teve como objetivo verificar se existem diferenças 

significativas entre crianças que apresentam um bom ou mau desempenho escolar, quanto ao 

nível operatório, à criatividade, à maturação viso motora, à função intelectual e à afetividade. 

Foram aplicados dois testes (Teste das Matrizes progressivas de Raven e o Teste do 

Desempenho escolar) num grupo de 200 crianças, com idade entre 6 e 10 anos, matriculados 

na 1ª e na 2ª séries em quatro escolas públicas de Maringá – PR. Com os resultados 

encontrados através desses testes, foram constituídos quatro grupos de 15 alunos cada, 

combinando-se a série (1ª e 2ª) com o desempenho escolar: bom ou mau. 
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Os resultados indicaram que não houve diferenças significativas entre os grupos 

das duas séries, naquilo que se refere ao nível operatório, dentre outros aspectos avaliados 

com outros instrumentos. No entanto, entre os grupos da 1ª série, foram encontradas 

diferenças significativas quanto à função intelectual. Além disso, foram encontradas ainda 

diferenças significativas referentes à presença de indicadores de lesão cerebral, tento entre os 

grupos de 1ª série quanto entre os grupos de 2ª série. 

Concluiu-se que, apesar das diferenças entre as crianças que apresentam e as que 

não apresentam dificuldades de aprendizagem, as características individuais não poderiam, 

isoladamente, explicar o alto índice de crianças que fracassam nas séries iniciais, pois fatores 

não pesquisados, dentre os quais a formação do professor, poderiam também contribuir para a 

produção desse fracasso. 

Na pesquisa “Desenvolvimento das estruturas lógicas e desempenho escolar”, de 

Grossaman (1998), foram investigadas as relações entre as variáveis desempenho escolar e o 

desenvolvimento cognitivo em alunos de 3ª e 4ª séries do ensino fundamental de duas escolas 

da rede oficial de ensino.  

Os sujeitos foram classificados em dois grupos, de acordo com o desempenho 

escolar (bom ou mau) apresentado nas disciplinas básicas do currículo (matemática e/ou 

língua portuguesa) durantes os três primeiros bimestres letivos. Utilizaram-se as avaliações 

internas desenvolvidas pelos professores das escolas como forma de considerar o desempenho 

escolar. O desenvolvimento cognitivo foi avaliado de acordo com o método clínico de Piaget 

referente ao período das operações concretas. 

Os resultados mostraram que existe uma relação de dependência com alto grau de 

significância entre as variáveis mencionadas. Diferenças estatisticamente significativas no 

desempenho operatório de sujeitos com bom ou mau desempenho escolar foram observados 

em todas as provas aplicadas, com exceção da prova de seriação. Os resultados obtidos foram 

analisados e discutidos à luz da fundamentação teórica utilizada. Foi também discutida a 

questão da aprendizagem escolar e suas relações com o desenvolvimento cognitivo. 

 

3.3 Avaliação Formativa 

 

 Um sistema de avaliação contínua, baseado em pressupostos construtivistas e 

integrados de forma coerente num curso de Física de nível médio, é proposto no estudo 

intitulado “Construção de um Sistema de Avaliação Contínuo em um curso de Eletrodinâmica 
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de Nível Médio” de Barros Filho (1999). A pesquisa problematiza que a avaliação do 

rendimento escolar, da forma que vem sendo utilizada na maioria das escolas, não tem 

colaborado para gerar uma aprendizagem adequada aos educandos. O estudo visa propor um 

curso de Eletrodinâmica, aplicando pelo menos um instrumento avaliativo a cada atividade do 

curso, possibilitando, acompanhar o desenvolvimento dos estudantes quanto à aprendizagem 

de habilidades que envolvem conceitos, procedimentos e atitudes implícitos nos conteúdos do 

curso.  

Esse estudo evidencia a importância da avaliação formativa, como parte do 

processo e não algo estanque no processo de aprendizagem. 
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4 O DESENVOLVIMENTO DO PENSAMENTO FORMAL 

 

Partindo do pressuposto que a escola é uma instituição social com múltiplas 

funções, dentre elas podemos destacar a função mais importante inerente à própria natureza 

da escola, o desenvolvimento cognitivo dos educandos, que envolve também a preparação 

para a vida, a promoção social e, consequentemente, econômica, a promoção do convívio com 

as diferenças, dentre tantas outras. Com o intuito de investigar questões referentes ao 

desenvolvimento do pensamento formal, essa é a função que focaremos, contribuindo assim 

na investigação do nosso objeto de estudo. Acreditamos que esse desenvolvimento cognitivo 

encontra os mais diversos meios/situações/lugares para se desenvolver e focaremos a escola, 

por ser a instituição oficialmente responsável por esse desenvolvimento, pelo menos em 

termos formais. Salientamos que existem diversas abordagens/concepções sobre a 

aprendizagem, implicando assim numa multiplicidade de concepções do currículo e, 

consequentemente, do processo de ensino aprendizagem, que implicam também em diferentes 

modelos educativos, concepções de homem e de sociedade. 

Gurgel (2003, p. 48) defende que: 

 
Há uma diversidade de concepções que procuram explicar a construção do 
conhecimento, justificada conforme a escola psicológica, por exemplo: a 
behaviorista e interacionista. A escola behaviorista, também chamada de 
comportamentalista, pressupõe que a aquisição do conhecimento é proveniente do 
resultado da mudança no comportamento, enfatiza os efeitos de eventos externos 
sobre o indivíduo. De outro lado, os teóricos cognitivos, interacionistas ou 
construtivistas, acreditam que a construção do conhecimento é uma atividade mental 
interna que não pode ser observada diretamente. 

 

Acredita-se que o sujeito aprende e se desenvolve em diversas situações e 

ambientes, na relação direta ou indireta com o mundo, com os objetos do conhecimento e com 

o outro, de forma a modificar o mundo e ser modificado por ele numa relação continua onde o 

sujeito assume um papel ativo no processo. Daí fundamentarmos nossas concepções e nosso 

objeto de estudo na teoria de Piaget. Sua teoria nos fornece importantes subsídios para que 

compreendamos como se processa a aprendizagem humana, possibilitando complexas 

explicações sobre o desenvolvimento cognitivo do sujeito e do pensamento formal, 

importante aspecto do nosso estudo. Dessa forma, é importante nos apropriarmos de algumas 

contribuições de Piaget e sua teoria construtivista da aprendizagem. Sem a intenção de 

abordar toda a sua vasta e complexa produção científica, que abrange inicialmente artigos e 

contribuições biológicas, até os estudos e produções psicológicas abordando avaliações 
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clínicas, epistemologia e estudo da construção da moral, dentre outras contribuições. Dessa 

forma, focaremos nos aspectos imprescindíveis para a compreensão da construção da 

aprendizagem humana, os fatores que influenciam esse processo, seu conceito de inteligência 

e os estágios de desenvolvimento, tão importantes para o processo educativo, compreendendo 

um norte para os educadores nas suas diversas atividades, como na avaliação da 

aprendizagem e no planejamento das aulas. Focaremos no Estágio do Pensamento Formal, 

estágio que os sujeitos participantes da pesquisa deveriam se encontrar, ou seja, alunos do 

ensino médio. 

 

4.1 A teoria de Jean Piaget 

 

Piaget (2003b) dedicou seu tempo à investigação sobre como o ser humano evolui 

cognitivamente, iniciando sua existência num nível baseado em aspectos sensório-motores: 

reflexos e instintivos, chegando ao pensamento racional ou formal, reflexivo e abstrato e 

como se processo a aquisição desse pensamento. Denominada Epistemologia Genética, sua 

teoria busca explicar a gênese do conhecimento, ou seja, considera a aprendizagem humana 

como um processo e não como algo hereditário, inato, identificando as diversas fases do 

desenvolvimento cognitivo, considerando a gênese, origem e evolução do conhecimento 

elaborado em interação com o mundo de forma ativa.  

O autor ainda oferece explicações que nos permitem compreender facetas do 

processo ensino-aprendizagem, desconstruindo concepções como a inatista, que considera a 

criança como um ser passivo nesse processo. Para ele, a criança se desenvolve em interação 

com os objetos, com o outro e com o meio de forma ativa, modificando o meio e sendo 

modificada por ele. Diferentemente das concepções comportamentalista e gestaltista que 

defendem que a inteligência vem de fora para dentro de forma passiva e mecânica, Piaget 

defende que o sujeito aprende e se modifica em um processo contínuo.  

Piaget et al. (1977 apud GARAKIS et al., 1998, p. 16) expõe que “[...] para 

conhecer os objetos o sujeito deve agir sobre eles e portanto transformá-los: deve deslocá-los, 

ligá-los e reuni-los novamente.”  

O ser humano também é influenciado pelo meio externo e pela qualidade das 

interações estabelecidas com os objetos e com o outro. 

 Garakis (1998, p. 16) coloca que: “Agir sobre os objetos, portanto, para obter 

conhecimento a respeito de suas propriedades (experiência física) assim como para retirar 
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conhecimento sobre os resultados de suas próprias ações enquanto sujeito (experiência lógico-

matemática).” 

A forma de apreender o objeto compreende essas duas formas de experiências 

vitais na evolução do pensamento, que se complementam continuamente. 

Sua formação inicial em biologia influenciou vários aspectos da obra de Piaget, 

como a questão da adaptação biológica que visa a gerar uma organização mental. A adaptação 

é vista como mecanismo de sobrevivência das espécies, resistindo e se organizando para 

superar as situações adversas do meio. A adaptação está voltada para os aspectos externos à 

espécie, ligados a fatores ambientais, a organização está diretamente ligada a aspetos internos 

da espécie, visando à própria sobrevivência. Nesta conjuntura de sobrevivência, Piaget nos 

esclarece que a assimilação significa incorporar cognitivamente os objetos, fazendo analogia 

ao processo biológico de absorver um alimento. No processo de assimilar e adaptar o 

estudioso sintetiza no que chamou de acomodação, que seria o ajustamento dos esquemas 

assimilados às diversas situações e similaridades de cada situação enfrentada pela espécie. 

Assim, podemos compreender seu conceito de inteligência para ele: 

 
Um ato inteligente é uma atividade adaptativa e para que a adaptação seja possível é 
preciso que a assimilação e acomodação não se prejudiquem, ao contrário, ajudem-
se mutualmente, podemos definir então adaptação como sendo o equilíbrio entre 
assimilação e acomodação, o que equivale dizer, um equilíbrio entre o sujeito e os 
objetos (PIAGET, 1967 apud GARAKIS, 1998, p. 31). 

 

Segundo Garakis (1998, p. 31), “[...] no entanto, um ato de conhecimento só pode 

ser considerado inteligente se assimilação e acomodação estiverem equilibradas.” 

Dessa forma, os mecanismos de assimilação e acomodação visam uma adaptação, 

que pode ser a uma situação nova, que exigirá do sujeito um processo de equilibração a fim de 

solucionar um determinado problema. Compreendendo sempre dois aspectos distintos, a 

assimilação e a acomodação do objeto. Esse processo inicialmente ocorre no nível da ação, 

quando o bebê ainda não se diferencia do meio que o cerca, no estágio sensório-motor. Num 

momento posterior, a equilibração acontece de forma simbólica, pois a criança não se 

encontra mais ligada aos objetos da ação. O desenvolvimento da função simbólica já 

desenvolvida, o sujeito não está mais limitado somente ao plano da ação. 

Dessa forma, a inteligência já está presente desde os primeiros anos de vida do 

sujeito. 

 “Piaget adota resolutamente a seguinte atitude e define a inteligência como uma 

das formas da adaptação.” (DOLLE, 2010, p. 49). 
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Outro aspecto inerente à teoria de Piaget é o termo estrutura, imprescindível para 

a compreensão do processo de construção do conhecimento humano no contexto de sua 

teoria.  

Segundo Garakis (1998, p. 35), 

 
Piaget é considerado por alguns estudiosos como estruturalista, pelo fato de admitir 
a existência de estruturas mentais que caracterizam as etapas do desenvolvimento 
cognitivo. No entanto, para ele, estas estruturas não são pré-formadas ou pré-
determinadas, o que o distingue de uma determinada tendência estruturalista que 
considera que elas existem desde o princípio e se toma consciência delas 
tardiamente.  

 

Para compreender melhor essa questão defendida pela autora citada, precisamos 

refletir sobre alguns pressupostos piagetianos sobre a questão da estrutura, para 

posteriormente contextualizarmos esse termo nos estágios de desenvolvimento. 

Para Piaget (2003a), uma estrutura é um sistema de transformações que comporta 

leis como sistema (por oposição às propriedades dos elementos) e que se conserva ou se 

enriquece pelo próprio jogo de suas transformações, sem que estas conduzam para fora de 

suas fronteiras ou façam apelo a elementos exteriores, compreendendo, dessa forma, os 

caracteres dialéticos de totalidade, de transformação e de autorregulação. A totalidade é 

aquela das estruturas e dos agregados, ou compostos a partir de elementos independentes do 

todo. Uma estrutura é, por certo, formada de elementos, mas estes estão subordinados às leis 

que caracterizam o sistema como tal: e essas leis, ditas de composição, não se reduzem a 

associações cumulativas, mas conferem ao todo, enquanto tal, propriedades de conjunto 

distintas daquelas que pertencem aos elementos.  

Para Piaget (2003a), as transformações representam um sistema de transformações 

e não uma forma estática qualquer; nesse sentido, as totalidades estruturantes são, ao mesmo 

tempo, estruturantes e estruturadas. Essa bipolaridade se justifica na dinâmica das 

transformações que são inerentes ao estruturalismo defendido pelo autor em foco. A terceira 

característica fundamental das estruturas, ainda segundo o autor, é de se regularem elas 

próprias, definida pelo autor como autorregulação que acarreta a conservação e de certa forma 

um fechamento. Essa característica nos fornece subsídios para uma compreensão da evolução 

no sentido da passagem de um estágio para outro. Esse fechamento não significa o isolamento 

de um estágio para o outro, mas, sim, que uma subestrutura de um estágio anterior pode entrar 
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numa estrutura mais ampla em um estágio posterior, mais complexa e aponta que esse 

fechamento não significa o anulamento da etapa anterior e sim seu enriquecimento. 

  

4.2 Estágios de desenvolvimento da aprendizagem 

 

Dessa compreensão gerada pelos estudos (PIAGET, 2003b), percebeu-se que as 

crianças crescem cometendo, em geral, as mesmas atitudes e que os adultos interpretam como 

erros e/ou acertos, mas que nas crianças são apenas momentos de aprendizagem baseados na 

interação com os meios físico e social.  

Para compreender os estágios do desenvolvimento, precisamos contextualizar, na 

reflexão, a assimilação e a acomodação, que geram a adaptação e o equilíbrio. A adaptação 

acontecerá de maneira diferente nos estágios, pois cada estágio apresenta suas limitações 

geradas por fatores como o da maturação, que não são determinantes na aquisição de 

determinadas aprendizagens, mas são necessárias para seu desenvolvimento, atrelado também 

aos demais fatores que influenciam o desenvolvimento cognitivo, bem como considerar a 

questão da gênese e estrutura, procurando compreender as características essenciais 

defendidas por Piaget quanto às estruturas, que são: a totalidade, as transformações e a 

autorregulagem.  

  
Primeiramente, o ser humano atinge esta espécie de equilíbrio no nível da ação. 
Quando o bebê principia o processo de diferenciação de si mesmo e do mundo que o 
rodeia, na fase sensório-motora, por volta dos 8 meses, inicia-se, também, a 
possibilidade de equilibração e, consequentemente, a fase dos atos propriamente 
inteligentes. (GARAKIS, 1998, p. 32). 

 

Dessa forma, podemos inferir que o sujeito equilibra para se adaptar a uma 

determinada situação, mas esse equilíbrio acontece de acordo com as possibilidades já 

existentes e que ampliam novas possibilidades, avançando assim no desenvolvimento do 

próximo estágio. Inicialmente como mostrado, a equilibração acontece no nível da ação, pois 

o bebê encontra-se no estágio sensório-motor e não tem ainda os esquemas mentais que 

possibilitem essa equilibração no nível mental. 

 
Pode-se relacionar gênese à adaptação, pois o desenvolvimento e construção de uma 
estrutura é o resultado da interação do sujeito com os objetos de conhecimento, 
mediante os mecanismos de assimilação e acomodação, ou seja, da necessidade de 
conhecer o mundo surge o esforço adaptativo de gerar conhecimentos sobre ele. 
(GARAKIS, 1998, p. 36). 

 



 

46 

 

 

 

Para Piaget (2003b), o sujeito constrói conhecimentos na interação com o mundo, 

modificando-o e sendo modificado por ele. É através da adaptação, que envolve os 

mecanismos de assimilação e acomodação, motivados pela necessidade de se adaptar e 

conhecer o mundo, que é gerada a gênese. Desse forma, segundo Garakis (1998, p. 36) 

“Gênese e estrutura são termos complementares e indissociáveis, porque a gênese é ao mesmo 

tempo a formação e o potencial da estrutura e esta formação só pode ocorrer a partir de uma 

estrutura (organização) mais simples. 

 Para Piaget (2003b), são 4 (quatro) os fatores relacionados ao desenvolvimento 

da aprendizagem: a) maturação orgânica da estrutura nervosa; b) experiências vividas com o 

meio biológico, natural, físico; c) relações sociais com as pessoas; d) equilibração, momento 

de desenvolvimento mental individual do conhecimento organizado. 

 

4.3 Maturação orgânica da estrutura nervosa 

 

Garakis (1998) coloca que, para Piaget, o desenvolvimento orgânico e, 

principalmente, a maturação do complexo composto pelo sistema nervoso e sistemas 

endócrinos, sem dúvida, influenciam a evolução da inteligência quando possibilitam ações 

como, por exemplo, aquelas que dependem da coordenação entre visão e compreensão no 

período sensório-motor. Ainda segundo a autora, o estudioso defende que a maturação é uma 

condição necessária para certas condutas, mas não suficiente. É válido lembrar que a 

importância desse fator no desenvolvimento cognitivo não é negado por ele, é apenas 

questionado, pois não sabemos ao certo o grau de importância desse fator e faltam pesquisas e 

estudos que esclareçam tal dúvida. 

Essa colocação põe em evidência a preocupação de Piaget com os aspectos 

ligados à maturação que, segundo ele, cria possibilidades, mas que depende de outros 

aspectos como o exercício e o contexto. 

“A maturação abre possibilidades, aparecendo portanto como uma condição 

necessária para a aparição de certas condutas, mas que não é sua condição suficiente, pois 

deve se reforçar pelo exercício e pelo funcionamento [...]” (DOLLE, 2010, p. 69). 

 

4.4 Experiências vividas com o meio biológico, natural e físico 

 

Garakis (1998, p. 70) se refere a esse fator como Experiência e Exercício, 

explicitando que esse fator é exógeno, ou seja, está ligado diretamente ao meio externo, onde 
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encontramos os objetos de conhecimento e sua manipulação. Diferentemente da Maturação 

Orgânica, que é tida como um fator endógeno, pois se refere ao sujeito.  

É válido frisar que Piaget (2003b) concorda quanto à importância atribuída à 

experiência e ao exercício (que consolida) com relação à evolução cognitiva pois, conforme 

foi explicado anteriormente, faz-se necessária a realização das possibilidades permitidas pala 

maturação orgânica. 

Já Dolle (2010, p.70) se refere a esse fator como “Exercício e Experiência” 

adquirida na ação efetuada sobre os objetos. Segundo o autor, esse fator, apesar de complexo, 

não explica tudo, chamando atenção assim para suas limitações e que precisamos distinguir a 

experiência física da experiência lógico-matemática: a primeira seria a experiência no nível da 

ação, agindo sobre os objetos para conhecer suas propriedades, e a segunda, conhecer os 

resultados das coordenações oriundas da manipulação dos objetos.  

Considerando os pressupostos de Piaget, defendidos pelos autores citados, 

podemos perceber a importância da escola, em termos de educação formal no 

desenvolvimento de atividades e de sequências didáticas que busquem criar condições para o 

constante desenvolvimento desse fator. 

 

4.5 Relações sociais com as pessoas 

 

Garakis (1998) designa esse fator de transmissões educativas; coloca que esse 

fator é também exógeno. Sendo algo externo ao sujeito, caracteriza-se como transmissões 

educativas entre pessoas e pode ocorrer de forma não sistematizada ou informal e de forma 

sistematizada e formal, como ocorre nas escolas. Esse fator justifica parte da teoria 

psicogenética de Piaget, que coloca que o sujeito aprende em interação com o meio, com os 

objetos de conhecimentos e com outros sujeitos. Dessa forma, contribuindo para o 

desenvolvimento cognitivo do sujeito em interação com os outros. 

Dolle (2010) atribui a esse terceiro fator, designado por ele de interações e 

transmissões sociais, a importância da linguagem, que é um importante fator de 

desenvolvimento, e que o desenvolvimento da linguagem precisa de um instrumento de 

assimilação que lhe é anterior. Sem focar nessa questão referente à aquisição da linguagem, 

podemos compreender que a linguagem, que é construída em interação com os outros, precisa 

de estruturas mentais anteriormente construídas.  

Dolle (2010, p. 71) explicita que 



 

48 

 

 

 

A transmissão social ( ou educação, como se quiser), cuja ação é complexa e que 
versa sobre uma multidão de fatores, tem uma importância inegável, que não se sabe 
contudo avaliar. No que concerne a esse modo particular de transmissão que é a 
escola, ele consiste mais em fazer repetir, recitar, apreender de uma maneira geral, 
do que em fazer operar. Dito de uma outra maneira o ensino antes veicula um saber, 
no mais das vezes verbal, que põe as crianças em condições de exercer suas 
estruturas e de adquirir outras. Ou ainda, por outras palavras, as aprendizagens 
escolares só são possíveis e eficazes se se apoiam sobre estruturas anteriormente 
adquiridas (toda aprendizagem supondo ela própria uma lógica) e se contribuem 
tanto para reforçá-las pelo exercício quanto para favorecer seu desenvolvimento. De 
qualquer maneira, para assimilar, são necessárias estruturas de assimilação. 

 

Percebemos, na contribuição do autor citado, uma crítica à educação formal que 

acontece na escola, uma educação centrada na transmissão de conhecimentos teóricos, e ainda 

sobre esse fator e a educação formal escolar. A escola tem um importante papel a 

desempenhar no tocante a esse fator, pois ele encontra na escola um fértil campo para sua 

efetivação. 

 

4.6 Equilibração, momento de desenvolvimento mental individual do conhecimento 

  

Segundo Garakis (1998, p. 77), 

 
Maturação Orgânica, Experiência e Exercício, Transmissões Educativas, apontadas 
como fatores do Desenvolvimento Mental, não bastam, segundo Piaget, para 
explicar a evolução cognitiva; faz-se necessário de seu ponto de vista, um fator que 
coordene e harmonize os demais. 

 

Podemos refletir então sobre a importância da equilibração na teoria piagetiana, 

que ocupa um lugar central, sendo o fator que possibilita a organização dos demais fatores 

explicitados. 

  
Todos os fatores do desenvolvimento que Piaget destaca têm certamente sua 
influência sobre a estruturação do sujeito, mas o fator mais importante é a 
equilibração. É, pois, esse fator – fator interno de desenvolvimento – espécie de 
dinâmica, de processo, conduzindo por reflexão e reconstrução a estados de 
estruturações superiores, que é em última instância o fator determinante. (DOLLE, 
2010, p. 71). 

 
 

Ainda segundo o autor citado, esse fator além de ser o coordenador dos demais 

fatores já citados possui também suas características próprias. Defendendo que, segundo 

Piaget, as operações não são pré-formadas; elas se constroem de maneira contínua pela 

abstração reflexora que, como sabemos, refletem num plano superior a estrutura elementar 

inicial, reconstruindo-se e alargando-se. 
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Dessa forma, podemos entender que a equilibração também depende de certa 

forma dos outros fatores, pois também não é inata ou pré-formada no sujeito, se reconstrói e 

se alarga de forma interativa com os demais fatores. 

Quanto à questão da estrutura, Piaget (2003a, p. 13) expõe que: 

 
Cada estágio é caracterizado pela aparição de estruturas originais, cuja construção o 
distingue dos estágios anteriores. O essencial dessas construções sucessivas 
permanece no decorrer dos estágios ulteriores, como subestruturas, sobre as quais se 
edificam as novas características. Segue-se que, no adulto, cada um dos estágio 
passados corresponde a um nível mais ou menos elementar ou elevado da hierarquia 
das condutas. Mas a cada estágio correspondem também características 
momentâneas e secundárias, que são modificadas pelo desenvolvimento ulterior, em 
função da necessidade de melhor organização. Cada estágio constitui então, 
estruturas que o definem, uma forma particular de equilíbrio, efetuando-se a 
evolução mental no sentido de uma equilibração sempre mais completa. 

 

Podemos refletir, a partir de Piaget, sobre a relação entre um estágio e seu estágio 

anterior. Este estágio anterior é visto como subestrutura que fornece as condições de 

desenvolvimento para novas estruturas sempre mais complexas, motivadas por novas 

necessidades de adaptação por parte do sujeito. 

Dolle (2010, p. 52) enfatiza que, segundo Piaget, são cinco os critérios de 

definição e de delimitação de um estágio: 

 
a) A ordem de sucessão das aquisições deve ser constante; b) Os estágios tem um 
caráter integrativo, o que significa que as estruturas construídas a um nível dado são 
integradas nas estruturas do nível seguinte; c) Cada estágio deve se caracterizar por 
uma estrutura de conjunto; d) Cada estágio comporta “ao mesmo tempo um nível de 
preparação, de uma parte, e de acabamento, de outra“ e e) A necessidade de 
distinguir, em toda sua sequencia de estágios, os processos ou de gênese e as formas 
de equilíbrio final. 

 

Sem a pretensão de esmiuçar a obra de Piaget, mas considerando sua 

complexidade, destacamos os critérios b e c, que nos ajudam a entender a mudança de um 

estágio para outro. 

Garakis (1998) expõe que, segundo Piaget, o conhecimento não é gerado por uma 

justaposição de experiências, adicionada de uma maneira linear, assim como não é 

estruturado, aprioristicamente, independentemente das relações do sujeito com o meio 

externo; o saber humano é estruturado em interação como o meio e o processo de estruturação 

supõe, tanto a ação do sujeito sobre os objetos de conhecimento, como a reação deste mesmo 

sujeito provocada pela realidade dos objetos, ou seja, é um processo que se desenvolve sob os 

pressupostos e as leis da lógica dialética. 
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São quatro os estágios do desenvolvimento segundo Piaget (2003b): 1º estágio – 

sensório-motor; 2º estágio – pré-operatório; 3º estágio – operações concretas e o 4º estágio – 

operatório formal. 

1º estágio: sensório motor. Período que compreende desde o nascimento até o 

surgimento da linguagem, aproximadamente aos 2 (dois) anos. A partir dos reflexos e dos 

sentidos a criança tem experiências sensório-motoras e desenvolve esquemas baseados em 

relações circulares primárias, secundárias e terciárias. Reações circulares primárias (0 ao 5º 

mês) são atitudes motoras em que a assimilação é predominante, no final desse período, 

assimilação e acomodação já estão se diferenciando, e a aprendizagem de pequenos hábitos e 

rusticamente desenvolvida. Nas reações circulares secundárias (6º ao 12º mês) as ações de 

inteligência começam a aparecer, pois a criança inicia sua intencionalidade sobre as coisas do 

mundo, têm objetivos, mesmo que não tão claros, sobre os objetos e coordenações dos 

esquemas. Nas reações circulares terciárias (13º ao 18º mês) a criança já procura ter 

experiência ativa sobre as coisas. O início do simbolismo (19º ao 24º mês) é o período que a 

criança começa a utilizar a linguagem e começa a desenvolver noções sobre diferenciação 

entre ela e o mundo. 

2º estágio: pré-operatório. Período que vai desde os 2 a mais ou menos 7 anos de 

idade e que compreende os pensamentos simbólico e intuitivo. No pensamento simbólico (2 a 

4 anos), a criança é marcada pelo desenvolvimento da linguagem e de atitudes egocêntricas, 

além de potencialmente demonstrar outras representações mentais, tais como através do 

desenho. No pensamento intuitivo (4 a mais ou menos 7 anos) a percepção imediata é 

fortemente presente, assim como o egocentrismo e o animismo, a criança se toma como 

modelo em sua relação com o mundo.  

3° estágio: operatório concreto. Período que compreende desde os 7 até os 11 ou 

12 anos. Ocorre uma diminuição do egocentrismo, pois o pensamento torna-se mais centrado 

no mundo. Tem-se uma ascensão do pensamento lógico objetivo (centrado na 

observação/manipulação de situações na realidade objetiva) em que operações de pensar em 

estruturas organizadas são desenvolvidas em relação à conservação da quantidade (7 a 8 

anos), da matéria e do peso (9 a 10 anos) e do volume (11 a 12 anos), além de ter a capacidade 

de pensar em classificação e propriedades das operações, tais como composição, 

associatividade, reversibilidade e identidade, sempre na presença do concreto). 

4º estágio: operatório formal. Período que vai desde os 11 ou 12 anos em diante. 

Nessa fase a criança consegue abstrair o que ela pensava concretamente, com isso passa a 
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desenvolver a capacidade de analisar abstratamente a consistência das informações sobre a 

realidade. Isso permite ao sujeito uma significativa ampliação na capacidade de conhecer e 

interagir com o meio, tanto em termos qualitativos como em termos quantitativos.  

Segundo Garakis (1998, p. 52) “[...] Essa nova forma de interação se assemelha 

aos princípios científicos de controle e verificação das hipóteses na experimentação.” 

É uma verdadeira revolução na forma de construir novos conhecimentos, pois o 

indivíduo não está mais limitado à experiência imediata e concreta, pois agora conseguirá 

trabalhar no plano das ideias, elaborar hipóteses, teorias e leis gerais que adaptará nas mais 

diversas situações e problemas. Mas isso não garante um desenvolvimento desejável por si só. 

O adolescente, que nessa fase apresenta ideias e teorias próprias que explicam diversas 

situações do seu dia a dia, precisa, juntamente com a maturação orgânica, que segundo Piaget 

não faz mais do que abrir possibilidades, desenvolver suas potencialidades que agora se 

abrem, daí a importância do currículo e seu desenvolvimento na escola, através da educação 

formal. É a junção de diversos fatores que podem proporcionar um desenvolvimento desejável 

nas fases defendidas por Piaget e pelo sistema educacional em que o currículo está inserido. 

Portanto, percebe-se que os estágios de desenvolvimento não são somente 

biológicos, ou seja, dados independentes da realidade. Os estágios de desenvolvimento são 

atingidos por meio da relação assimilação/acomodação estimulada por alguma ação/fator do 

meio ambiente que o indivíduo vivenciou, o que gera a equilibração. Um novo estímulo causa 

um desequilíbrio na estrutura cognitiva do indivíduo, fazendo com que ela assimile a nova 

informação e, por um processo de auto regulação da estrutura cognitiva, esse estímulo (uma 

nova informação) se acomoda e a estrutura entra novamente em equilibração. Essa relação 

naturalista de Piaget vem do entendimento dialético das relações qualidade/quantidade, 

biológico/social e afetivo/motor das capacidades do desenvolvimento humano (PIAGET, 

2003b,). Ainda segundo o autor, apesar dos estágios de desenvolvimento apresentarem as 

previsões de idade de aquisição, estes não são estáticos, pois a qualquer momento da vida os 

seres humanos podem buscar se desenvolver em determinadas capacidades que terão, por 

vezes, de passar por esses estágios novamente).  

Piaget (2003b) explicita que na aprendizagem de conteúdos, até chegar ao estágio 

de abstração de lidar com esses novos conhecimentos, a capacidade afetiva/social é o que irá 

impulsioná-lo a se desenvolver, por meio da assimilação/acomodação, equilibração/ 

desequilibração desses estímulos do meio ambiente (físico e/ou social), incluindo nesses as 

relações professor-aluno, aluno-aluno, aluno-professor-sociedade. 
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Portanto, os estágios de desenvolvimento da aprendizagem de Piaget apresentam 

elementos que: a) têm como base a compreensão dialética da realidade; b) considera as 

relações com o meio ambiente como o instrumento para o estímulo às capacidades; c) 

percebe, nos estágios de desenvolvimento, referenciais para orientar a observação e ação 

sobre as necessidades dos indivíduos. 

O 4º estágio denominado por ele de Estágio das Operações Formais é a etapa do 

desenvolvimento do pensamento formal que focaremos, pois é nessa etapa que os 

alunos/sujeitos da pesquisa em foco, em função do seu grupo etário (16/17 anos) se 

encontram. A aplicação de dois testes de inteligência, através das análises quantitativas, 

permitiu fazer algumas considerações sobre o desenvolvimento do pensamento formal 

observado nos sujeitos citados. 

Não podemos esquecer as contribuições da sua obra para a educação, 

principalmente no tocante a sua epistemologia genética, importante para a compreensão do 

processo de desenvolvimento cognitivo do sujeito ativo. Tais contribuições são essenciais 

para o trabalho de professores e pedagogos que acompanham os alunos nesse complexo 

processo de desenvolvimento. 

Garakis (1998, p. 13) afirma que: “A preocupação central da teoria piagetiana é a 

questão do conhecimento; como é possível ao ser humano atingir o pensamento racional e 

como se processa a aquisição deste pensamento são indagações que Piaget se propôs 

esclarecer ao longo de sua vasta obra.” 
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5 ALGUNS PRESSUPOSTOS E CONSIDERAÇÕES SOBRE CURRÍCULO 

 

5.1 Avaliação de desempenho e currículo 

  

 No mundo globalizado em que vivemos em constantes transformações, a escola 

assume cada vez mais o papel não apenas de “ensinar” a ler e escrever, mas propiciar uma 

formação escolar que de certa forma, atenda e tenha significado no modelo de sociedade, que 

demanda pessoas autônomas, criativas e que saibam aprender e se adaptar a situações novas. 

Dessa forma, a escola, como instituição social responsável pela formação escolar do 

educando, precisa ser constantemente avaliada, utilizando-se para isso metodologias diversas 

e instrumentos que nos permitam conhecê-la, possibilitando uma melhor significação e 

clareza de seus objetivos. O papel da escola, bem como seus objetivos, sofre influência de 

diversos fatores e poderíamos citar: o contexto histórico, geográfico, econômico e cultural. O 

currículo prescrito baseia-se numa base nacional comum, com espaço para a regionalização. 

Em termos mais abrangentes, o currículo norteia todo o processo de ensino, aprendizagem e 

avaliação. Dessa forma o desempenho escolar, bem como a formação escolar de modo mais 

amplo são influenciados pelo desenvolvimento curricular. 

Sacristán (2000, p. 13) defende que: 

 
A prática a que se refere o currículo, no entanto, é uma realidade prévia muito bem 
estabelecida através de comportamentos didáticos, políticos, administrativos, 
econômicos, etc., atrás dos quais se encobrem muitos pressupostos, setoriais 
parciais, esquemas de racionalidade, crenças, valores, etc..., que condicionam a 
teorização sobre o currículo. É necessário uma certa prudência inicial frente a 
qualquer colocação ingênua de índole pedagógica que se apresente como capaz de 
reger a prática curricular ou, simplesmente, de racionalizá-la. 

 

Como o desenvolvimento curricular envolve diversos elementos, dentre eles 

destacamos, o papel do professor, o currículo prescrito e o rendimento dos educandos, todos 

eles necessitam ser avaliados constantemente, de forma criteriosa, pois, como já colocado, 

influenciam de forma direta ou indireta a formação do aluno, seu desempenho escolar e, 

consequentemente, o desenvolvimento da sociedade. Dentre esses fatores, destacamos o 

desempenho escolar, pois acreditamos que tal fator abrange de forma ampla sua proposta de 

trabalho, seu desenvolvimento curricular, seus objetivos e sua concretização, a formação 

almejada e a formação efetivamente desenvolvida, visão de homem e de mundo, bem como 

outros aspectos. O desempenho escolar acontece num contexto curricular, daí a importância 

de refletirmos também sobre o currículo. O currículo não tem sentido se desvinculado da 
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estrutura organizacional do sistema educativo, da escola e de toda a problemática que envolve 

a escola. 

Na avaliação de desempenho escolar precisaremos refletir sobre alguns aspectos 

do currículo. Como as questões referentes ao tipo de enfoque do currículo. 

Segundo Traldi (1987), são múltiplas as formas de organização curricular que 

pode ser mais tradicional, compreendendo o currículo como conteúdo estruturado a ser 

transmitido aos alunos. Entretanto a autora defende que essa “transmissão” pode acontecer de 

outras formas e que tudo dependerá do que se enfatize para o procedimento dessa 

organização. A autora explicita as seguintes possibilidades no enfoque curricular: educando e 

seu desenvolvimento; conteúdo como conhecimento acabado; estratégias; professor e sua 

preparação; estrutura da escola; sociedade/cultura e suas necessidades e 

experiências/atividades curriculares. 

 Dessa forma, ainda segundo a autora, podemos compreender o currículo centrado 

no aluno, com um currículo que questiona aspectos relacionados ao educando como: 

estaremos interessados em promover à sua autorrealização? Estaremos interessados no 

desenvolvimento pleno do educando? Estaremos mais interessados em respeitar o 

amadurecimento do educando, acompanhando, portanto, seu desenvolvimento psicogenético? 

A estudiosa ainda enfatiza que, a partir desses questionamentos centrais, precisamos ainda 

refletir sobre algumas especificidades que os envolvem como os referentes à primeira questão 

citada. Se nossos objetivos estão atrelados à promoção da autorrealização, dessa forma, será 

pautado nos interesses pessoais? Em necessidades específicas? Em problemas pessoais ou em 

aspirações tendo em vista seu futuro? 

Outra perspectiva curricular enfatiza o conhecimento da matéria, do conteúdo em 

si e exige uma avaliação especialmente dirigida para a estrutura do conteúdo, sua sequência, 

amplitude, contemplando assim o currículo prescrito.  

Segundo Silva (1999) o currículo numa perspectiva crítica é um espaço de poder, 

o conhecimento corporificado no currículo carrega as marcas das relações sociais de poder. A 

partir dessa contribuição pode-se refletir sobre a organização atual do currículo prescritivo 

oficial que orienta uma sequencia de conteúdos definidos por unidade de ensino ou período 

escolar. Optar por determinados conteúdos pressupõe ignorar os conteúdos não contemplados 

na proposta. 



 

55 

 

 

 

Dessa forma podemos perceber a importância de avaliar a escola considerando os 

elementos demonstrados anteriormente, visando, dessa forma, contribuir para uma reflexão da 

escola de forma mais ampla; visando seu desenvolvimento e questionando seus objetivos. 

 

5.2 Algumas compreensões de currículo 

 

Nos últimos anos, o debate sobre currículo tem ganhado destaque no Brasil. 

Podemos perceber pelas recentes discussões sobre políticas oficiais de currículo, o crescente 

número de pesquisas desenvolvidas na área, fomentando assim uma produção teórica 

significativa nas questões que envolvem o currículo. Podemos destacar: visão de homem e de 

sociedade, relação de poder, o currículo está servindo a quais interesses, quais os objetivos? 

Qual o enfoque do currículo? Qual o papel do aluno e do professor? Qual o contexto em que 

acontece o desenvolvimento curricular?  

São muitas as questões que envolvem o currículo. Dessa forma, focaremos nas 

questões que consideramos essenciais para a compreensão e interpretação do nosso objeto de 

estudo. Focaremos, dessa forma, em alguns aspectos do currículo oficial prescritivo e no 

desenvolvimento curricular, focando na visão dos professores quanto ao currículo, bem como 

aspectos ligados a suas práticas. Compreender o que é o currículo não é fácil, pois existem 

diversas compreensões do currículo, defendidas por diversos estudiosos, e essas 

compreensões nos mostram a complexidade que envolve esse termo. Com o intuito de 

contribuir na construção da compreensão do currículo, explicitaremos alguns pressupostos 

defendidos por alguns estudiosos do currículo na atualidade, sem a pretensão de esmiuçar esse 

conceito ou finalizar a discussão.  

Sacristán (2000, p. 34) apresenta alguns pressupostos buscando explicar o que é 

currículo: 

 
O currículo é uma opção cultural, o projeto que quer torna-se na cultura-conteúdo do 
sistema educativo para um nível escolar ou para uma escola de forma concreta. a 
análise desse projeto, sua representatividade, descobrir os valores que o orientam e 
as opções implícitas no mesmo, esclarecer o campo em que se desenvolve, 
condicionado por múltiplos tipos de práticas, etc. exige uma análise crítica que o 
pensamento pedagógico dominante tem evitado. 

 

Para o autor, o currículo como seleção cultural apresenta múltiplas fases ou níveis 

que possibilitam diversas possibilidades de seu delineamento, mas que existem relações de 

interdependência. Podemos compreender também que o currículo, como uma seleção cultural, 
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é dirigido por determinados grupos e que uma análise crítica não interessa a esse grupo, ou 

pensamento pedagógico dominante como aponta o estudioso. A questão da concretização 

dessa cultura, transformada em sistema e generalizado, além da questão do poder, que 

permeia o currículo, também é considerado pelo autor.  

Sacristán (2000) destaca seis fases ou níveis na construção de um modelo de 

currículo: o currículo prescrito; o currículo apresentado aos professores; o currículo moldado 

pelos professores; o currículo em ação; o currículo realizado, e o currículo avaliado. Podemos 

destacar, segundo o autor, os seguintes aspectos dessas fases ou níveis: 

 
1. O currículo prescritivo. ...levando em conta sua significação social, existe algum 
tipo de prescrição ou orientação do que deve ser seu conteúdo, principalmente em 
relação a escolarização obrigatória. São aspectos que atuam como referência na 
ordenação do sistema curricular, servem de ponto de partida para a elaboração de 
matérias, controle do sistema, etc... 
2. O currículo apresentado aos professores. Existe uma série de meios, elaborados 
por diferentes instâncias, que costumam traduzir para os professores o significado e 
os conteúdos do currículo prescrito, realizando uma interpretação deste. As 
prescrições costumam ser muito genéricas e, nessa mesma medida, não são 
suficientes para orientar a atividade educativa nas aulas. O próprio nível de 
formação do professor e as condições de seu trabalho tornam muito difícil a tarefa 
de configurar a prática a partir do currículo prescrito. O papel mais decisivo neste 
sentido é desempenhado, por exemplo, pelo livros-texto. 
3. O currículo moldado pelos professores. O professor é um agente ativo mito 
decisivo na concretização dos conteúdos e significados dos currículos, moldando a 
partir de sua cultura profissional qualquer proposta que lhe é feita, seja através da 
prescrição administrativa, seja do currículo elaborado pelos materiais, guias, livros-
texto, etc. Independentemente do papel que consideremos que ele há de ter neste 
processo de planejar a prática, de fato é “tradutor” que intervém na configuração dos 
significados das propostas curriculares... 
4. O currículo em ação. É na prática real, guiada pelos esquemas teóricos e práticos 
do professor, que se concretiza nas tarefas acadêmicas, as quais, como elementos 
básicos, sustentam o que é a ação pedagógica, que podemos notar o significado real 
do que são as propostas curriculares... 
5. O currículo realizado. Como consequência da prática se produzem efeitos 
complexos dos mais diversos tipos: cognitivo, afetivo, social, moral, etc. São efeitos 
as quais, algumas vezes, se presta atenção porque são considerados ‘rendimentos’ 
valiosos e proeminentes do sistema ou dos métodos pedagógicos. Mas, ao seu lado, 
se dão muitos outros efeitos que, por falta de sensibilidade para com os mesmos e 
por dificuldades para apreciá-los, ficarão como efeitos ocultos do ensino. As 
consequências do currículo se refletem em aprendizagens dos alunos, mas também 
afetam os professores, na forma de socialização profissional... 
6. O currículo avaliado. ...enquanto mantenha uma constância em ressaltar 
determinados componentes sobre outros, acaba impondo critérios para o ensino do 
professor e para a aprendizagem dos alunos. Através do currículo avaliado se reforça 
um significado definido na prática do que é realmente. As aprendizagens escolares 
adquirem, para o aluno, desde os primeiros momentos de sua escolaridade, a 
peculiaridade de serem atividades e resultados valorizados. O controle do saber é 
inerente à função social estratificadora da educação e acaba por configurar toda uma 
mentalidade que se projeta inclusive nos níveis de escolaridade obrigatória e em 
práticas educativas que não têm uma função seletiva nem hierarquizadora. 
(SACRISTÁN, 2000, p. 104-106). 
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As contribuições citadas nos mostra a complexidade do currículo em termos 

teóricos e práticos e explicitam a importância do papel do professor nessa complexidade. 

Pacheco (2005, p. 9) coloca que: 

  
Currículo não tem apenas um significado, e mais diversidade existe quando 
confronta com a didática. Alias, trata-se de uma situação de conflito que remonta à 
origem dos departamentos de currículo e instrução: currículo seria instrução de 
ensino e implicaria o que deve ser aprendido; instrução estaria ligada ao como deve 
ser aprendido, enredando-se na instrumentação de meios e recursos através de 
modelos, métodos e técnicas de instruir. Em muitas universidades, mantém-se a 
designação arcaica “currículo e instrução”, continuando-se dizer que currículo é 
sinónimo de didática (a ciência de ensinar).  

 

O autor nos alerta quanto aos múltiplos significados do currículo, e que existe a 

tendência de encararmos o currículo como algo estanque, setorizado. Nesse sentido, compara 

o currículo à didática como arte de ensinar. Essa contribuição nos permite pensar o currículo 

com algo bem mais abrangente do que a simples arte de ensinar. Há muito a se discutir. Na 

prática, ainda percebemos o currículo como algo aprisionador do conhecimento (conteúdos). 

Para Traldi (1987, p. 42): 

 
Movendo-se o currículo em espiral, conterá na sua orientação processual a ‘busca de 
uma visão de homem’, a qual compreende uma série de julgamentos de valor, 
incluindo sem dúvida entre suas atividades “aquelas que se destinem a dar às 
crianças e aos jovens a oportunidade de desenvolverem as competências indicadas 
na visão de homem”, formando elementos de dinamismo e responsabilidade que “os 
capacitem a viver como seres ‘integrados’ e que ao mesmo tempo tragam sua 
contribuição ao mundo de que fazem parte. 

 

A autora sinaliza a questão da dinâmica curricular, defendida como o currículo em 

espiral, que seria o constante movimento de todos os elementos que formam o currículo, em 

uma constante interação entre esses elementos e em seu alargamento.  

Podemos perceber que não existe, ainda, uma concepção precisa sobre o currículo. 

Fixamos também que não se pretende defini-lo mas, sim, contribuir para as ideias defendidas 

por diversos estudiosos e das limitações em tentar definir esse termo. 

 

5.3 Algumas considerações sobre as matrizes curriculares para o ensino médio 

 

5.3.1 Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCN) 

 

No documento oficial que norteia as diretrizes curriculares do ensino médio, são 

explicitados os pressupostos e as bases legais e teóricas que compõem o norte da educação 
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nacional, comum a todo o país. Dentre os diversos aspectos abordados nesse documento, 

destacamos os que se referem ao contexto do novo ensino médio, a importância da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (LDB), a importância dos PCN na orientação dos professores, 

além de difundir os princípios da reforma curricular defendida nesse documento, que partem 

das mudanças no mundo do trabalho, utilização de tecnologias, bem como metodologias e um 

ensino contextualizado e interdisciplinar. 

Segundo o documento considerado, o projeto de reforma do ensino médio, 

aconteceu contextualizado numa política mais geral que prima pelo desenvolvimento social, 

priorizando a educação. O Brasil, assim como outros países subdesenvolvidos, está 

empenhado numa reforma que vise diminuir as desigualdades nos índices educacionais e no 

nível de conhecimento em relação aos países desenvolvidos.  

A reforma da educação, especificamente do ensino médio, ganhou um caráter 

urgente devido a alguns fatores. Podemos destacar as mudanças econômicas ocorridas no 

mundo e o advento das tecnologias da comunicação e informação que revolucionaram o 

acesso ao conhecimento e nos fizeram pensar e questionar o papel da escola nesse contexto de 

mudança. 

Nas décadas de 60 e 70, no Brasil, considerando o nível de desenvolvimento da 

industrialização, a política vigente priorizou um ensino especializado voltado para atender as 

necessidades sociais do momento, ou seja, formar especialistas capazes de operar maquinarias 

e gerenciarem os processos de produção oriundos do desenvolvimento industrial. 

Na década de 90, a educação foi inserida num contexto de grande produção de 

informações, produzidas a partir da disseminação das novas tecnologias, que são 

constantemente superadas, pelo menos em termos de volume de informações, essas mudanças 

colocaram em foco as mudanças na escola e a reflexão que não é uma questão de acúmulo de 

informação.  

 
Propõe-se, no nível do Ensino Médio, a formação geral em oposição à formação 
específica; o desenvolvimento de capacidades de pesquisar, buscar informações, 
analisá-las e selecioná-las; a capacidade de aprender, criar, formular, ao invés do 
simples exercício de memorização. (BRASIL, 2000a, p. 5). 

 

Percebemos, neste trecho do documento em foco, que a formação 

institucionalizada do sujeito, a partir das transformações já explicitadas, passou a ser bem 

mais abrangente, valorizando uma formação geral em oposição à formação específica 

defendida anteriormente, a capacidade de buscar, selecionar, pesquisar e analisar, que 
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poderíamos entender como o aprender a aprender, tudo isso em oposição ao ensino com base 

na memorização. Podemos refletir também que esses aspectos já nos indicam importantes 

características dos objetivos educacionais, pelo menos no tocante à formação do estudante que 

queremos formar. 

Nessa relação entre LDB e reforma curricular, podemos destacar os seguintes 

aspectos: a nova LDB (Lei 9.394/96) vem conferir uma nova identidade ao Ensino Médio, 

determinando que Ensino Médio é Educação Básica e essencial para o exercício da cidadania, 

base para o acesso às atividades produtivas, para o prosseguimento nos níveis mais elevados e 

complexos de educação e para o desenvolvimento pessoal e explicita que também que o 

ensino médio compõem a etapa final da educação básica, gerando dessa forma uma identidade 

que o caracteriza como terminalidade, preparando o sujeito nos aspectos citados 

anteriormente. 

Percebe-se, nessa etapa do documento, mais alguns indicadores dos objetivos 

educacionais voltados para uma determinada formação do sujeito, ou seja, um sujeito 

preparado para o exercício de sua cidadania, base para o acesso às atividades produtivas, seu 

desenvolvimento pessoal e busca prepará-lo para o prosseguimento nos níveis mais elevados e 

complexos de educação.  

Quanto ao papel da educação na sociedade tecnológica, os PCN (BRASIL, 2000a, 

p. 11) afirma que: 

 
A centralidade do conhecimento nos processos de produção e organização da vida 
social rompe com o paradigma segundo o qual a educação seria um instrumento de 
“conformação” do futuro profissional ao mundo do trabalho. Disciplina, obediência, 
respeito restrito às regras estabelecidas, condições até então necessárias para a 
inclusão social, via profissionalização, perdem a relevância, face às novas exigências 
colocadas pelo desenvolvimento tecnológico e social. 

 

Dessa forma, a formação necessitava de mudanças para melhor se adequar a esse 

novo paradigma que, emerge dos desdobramentos dessa revolução tecnológica que necessita 

de sujeitos com mais autonomia, desenvolvimento das competências cognitivas e culturais 

exigidas para o pleno desenvolvimento humano. Mais coerente com a esfera produtiva. 

Considerando mais uma vez a questão de uma formação voltada para as necessidades do 

mercado de trabalho. O documento expõe a necessidade de uma formação que atenda tanto o 

desenvolvimento das competências básicas para o exercício da cidadania quanto para o 

desempenho de atividades profissionais. 
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Essas competências são questionadas pelo próprio documento, em seguida 

apontadas, são elas: capacidade de abstração, do desenvolvimento do pensamento sistêmico, 

ao contrário da compreensão parcial e fragmentada dos fenômenos, da criatividade, da 

curiosidade, da capacidade de pensar múltiplas alternativas para a solução de um problema, 

ou seja, do desenvolvimento do pensamento divergente, da capacidade de trabalhar em 

equipe, da disposição para procurar e aceitar críticas, da disposição para o risco, do 

desenvolvimento do pensamento crítico, do saber comunicar-se, da capacidade de buscar 

conhecimento.  

Fazendo-se uma refletir a partir dessas competências defendidas, que a formação 

almejada para o estudante do ensino médio não é simples, muito pelo contrário é complexa e 

foca em diferentes campos como o exercício da cidadania, preparação para o trabalho e 

preparação para prosseguimento aos mais altos níveis da educação, demandando dessa forma, 

múltiplas competências. 

A reforma curricular foi alicerçada em pressupostos que norteiam a base 

prescritiva do currículo como instrumento, os PCN: 

 
O currículo, como instrumento da cidadania democrática, deve contemplar 
conteúdos e estratégias de aprendizagem que capacitem o ser humano para a 
realização de atividades nos três domínios da ação humana: a vida em sociedade, a 
atividade produtiva e a experiência subjetiva, visando à integração de homens e 
mulheres no tríplice universo das relações políticas, do trabalho e da simbolização 
subjetiva. (BRASIL, 2000a, p. 15). 

 

Novamente, percebemos claramente as intenções de proporcionar uma formação 

ampla, visando a atender a questões referentes ao exercício da cidadania, o desenvolvimento 

pessoal e o exercício de atividade produtiva. 

Em seguida, incorporam-se como diretrizes gerais e orientadoras da proposta 

curricular as quatro premissas apontadas pela UNESCO (Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura) como eixos estruturais da educação na sociedade 

contemporânea, são elas: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver e aprender a 

ser. 

Quanto à base nacional comum, a proposta (BRASIL, 2000a, p. 16) coloca que: 

 
É no contexto da Educação Básica que a Lei nº 9.394/96 determina a construção dos 
currículos, no Ensino Fundamental e Médio, “com uma Base Nacional Comum, a 
ser complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma 
parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da 
cultura, da economia e da clientela” (Art. 26). 
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A proposta considera de certa forma as especificidades regionais tão presentes no 

nosso país. Onde cada estado pode implementar o currículo com características próprias da 

sua região. 

Os PCN explicitam assim alguns aspectos do currículo comum a todo o país, são 

eles:  

a) A Base Nacional Comum contém em si a dimensão de preparação para o 

prosseguimento de estudos e, como tal, deve caminhar no sentido de que a 

construção de competências e habilidades básicas, e não o acúmulo de 

esquemas resolutivos pré-estabelecidos, seja o objetivo do processo de 

aprendizagem.  

b) Traz em si a dimensão de preparação para o trabalho. Esta dimensão tem que 

apontar para que aquele mesmo algoritmo seja um instrumento para a solução 

de um problema concreto, que pode dar conta da etapa de planejamento, gestão 

ou produção de um bem. 

c) O Art. 26 da LDB determina a obrigatoriedade, nessa Base Nacional Comum, 

de “estudos da Língua Portuguesa e da Matemática, o conhecimento do mundo 

físico e natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil, o 

ensino da arte [...] de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos, 

e a Educação Física, integrada à proposta pedagógica da escola. 

d) A organicidade dos conhecimentos fica mais evidente ainda quando o Art. 36 

da LDB estabelece, em seu parágrafo 1º, as competências que o aluno, ao final 

do Ensino Médio, deve mostrar. 

Ainda segundo o documento em foco, o artigo abaixo explicita que a articulação 

entre conteúdos, metodologia e avaliação devem de forma integrada contribuir na formação 

do educando. 

 
Art. 36, § 1º. Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação serão 
organizados de tal forma que ao final do ensino médio o educando demonstre: 
I - domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção 
moderna; 
II - conhecimento das formas contemporâneas de linguagem; 
III - domínio dos conhecimentos de Filosofia e de Sociologia necessários ao 
exercício da cidadania. (PCN, 2000a, p. 17). 

 

O perfil de saída do aluno do Ensino Médio está diretamente relacionado às 

finalidades desse ensino, conforme determina o Art. 35 da Lei:  
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O Ensino Médio, etapa final da Educação Básica, com duração mínima de três anos, 
terá como finalidade:  
I - a consolidação e aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino 
fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 
II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando como pessoa 
humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e 
do pensamento crítico; 
III - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 
produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. 
(BRASIL, 2000a, p. 18 ). 

 

5.3.2 As três áreas 

 

Segundo os PCN (BRASIL, 2000a, p. 18), 

 
A reforma curricular do Ensino Médio estabelece a divisão do conhecimento escolar 
em áreas, são elas: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências da Natureza, 
Matemática e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias. Essa 
divisão baseou-se nas áreas do conhecimento que compartilham do mesmo objeto de 
estudo, facilitando assim a interdisciplinaridade entre essas áreas de conhecimento. 

 

Os PCN (BRASIL, 2000a, p. 19) ainda trazem a seguinte justificativa para essa 

organização das áreas de conhecimentos: 

 
A estruturação do conhecimento por área ainda se justifica por assegurar uma 
educação de base científica e tecnológica, onde conceitos, aplicação e resolução de 
problemas concretos são combinados com uma revisão dos componentes 
socioculturais orientados por uma visão epistemológica que concilie humanismo e 
tecnologia ou seja humanismo numa sociedade tecnológica. 

 

Os aspectos citados da proposta nos mostram que foi considerado questões como 

a base epistemológica e sua aplicação para o agrupamento dos campos de conhecimento. 

Precisamos refletir sobre a matemática, considerada por muitos estudiosos como uma 

linguagem. Dessa forma, não justificaria seu agrupamento com as Ciências da natureza e suas 

tecnologias. 

Quanto ao desenvolvimento pessoal, explicitado anteriormente, mas, até então, 

não caracterizado, os PCN (BRASIL, 2000a, p. 19) colocam que: 

 
O desenvolvimento pessoal permeia a concepção dos componentes científicos, 
tecnológicos, socioculturais e de linguagens. O conceito de ciências está presente 
nos demais componentes, bem como a concepção de que a produção do 
conhecimento é situada sócio, cultural, econômica e politicamente, num espaço e 
num tempo. Cabe aqui reconhecer a historicidade do processo de produção do 
conhecimento. Enfim, preconiza-se que a concepção curricular seja transdisciplinar 
e matricial, de forma que as marcas das linguagens, das ciências, das tecnologias e, 
ainda, dos conhecimentos históricos, sociológicos e filosóficos, como 
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conhecimentos que permitem uma leitura crítica do mundo, estejam presentes em 
todos os momentos da prática escolar. 

 
 
Podemos refletir então, a partir desse trecho da proposta que, o desenvolvimento 

pessoal se refere ao desenvolvimento de competências que permitam que o sujeito leia o 

mundo de forma crítica, justificando assim a interdisciplinaridade, o conceito de ciência 

presente em todos os componentes curriculares, a concepção de produção de conhecimento, 

bem como o reconhecimento da historicidade desse processo de produção humana. 

Segundo os PCN (BRASIL, 2000a, p. 92), a interdisciplinaridade e 

contextualização foram propostas como princípios pedagógicos estruturadores do currículo 

para atender o que a lei estabelece quanto às competências de: 

 
• vincular a educação ao mundo do trabalho e à prática social; 
• compreender os significados; 
• ser capaz de continuar aprendendo; 
• preparar-se para o trabalho e o exercício da cidadania; 
• ter autonomia intelectual e pensamento crítico; 
• ter flexibilidade para adaptar-se a novas condições de ocupação; 
• compreender os fundamentos científicos e tecnológicos dos processos produtivos; 
• relacionar a teoria com a prática. 

 

Os PCN orientam que as três áreas explicitadas anteriormente precisam fazer parte 

da base nacional comum. Essa base comum objetiva a desenvolver um conjunto de 

competências e habilidades coerentes com os princípios que norteiam essa proposta. Esse 

documento aponta essas competências e habilidades de forma geral, apesar de existir o norte 

específico para cada área. Quanto ao norte geral, destacamos os referentes às áreas que 

compreendem as disciplinas Português e Matemática. Segue abaixo a transcrição desses 

elementos. 

 

5.3.3 Competências 

 

Os PCN incorporam o conceito de competência formulado por Perrenoud (2000, 

p. 190 : “Competência é a faculdade de mobilizar um conjunto de recursos cognitivos 

(saberes, capacidades, informações etc.) para solucionar com pertinência e eficácia uma série 

de situações”.  

Nos documentos que formam os PCN, em diversos momentos percebemos que 

competências e habilidades são tratadas como sinônimas, apesar do documento adotar a 

concepção defendida por Perrenoud.  
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No trecho abaixo (BRASIL, 2000a, p. 95), podemos compreender essa imprecisão 

dos termos: 

 
• Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, objetivando a constituição de 
competências e habilidades que permitam ao educando: como exemplo, 
transcrevemos o primeiro tópico: 
 
• compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes linguagens como meios 
de: organização cognitiva da realidade pela constituição de significados, expressão, 
comunicação e informação. 

 

O documento enuncia um conjunto de competências e habilidades que nortearão o 

ensino médio, mas não procura esclarecer previamente qual a concepção de habilidade 

adotada. Tomando como exemplo o primeiro tópico, onde as competências e habilidades são 

descritas de forma geral, podemos refletir a partir da concepção de competência defendida por 

Perrenoud que fundamenta a concepção utilizada no documento em foco, que esse tópico se 

refere apenas a uma determinada competência, pois considera que o aluno precisa 

compreender e usar, ou seja, mobilizar um conjunto de recursos cognitivos. Os sistemas 

simbólicos das diferentes linguagens como meio cognitivo de organização, expressão, 

comunicação e informação, são recursos cognitivos segundo a concepção de Perrenoud.  

Somente no documento complementar, intitulado PCN + ensino médio é 

explicitada a concepção de habilidade, dessa forma, transcrevemos um trecho que possibilita a 

compreensão desse termo, segundo oS PCN (BRASIL, 2000b, p. 16): 

 
Pode-se, de forma geral, conceber cada competência como um feixe ou uma 
articulação coerente de habilidades. Tomando-as nessa perspectiva, observe-se que a 
relação entre umas e outras não é de hierarquia. Também não se trata de gradação, o 
que implicaria considerar habilidade como uma competência menor. Trata-se mais 
exatamente de abrangência, o que significa ver habilidade como uma competência 
específica. Como metáfora, poder-se-ia comparar competências e habilidades com as 
mãos e os dedos: as primeiras só fazem sentido quando associadas às últimas.  

 

Para refletirmos sobre a concepção de habilidade, presente no documento e 

explicitada nesse trecho, precisaremos refletir sobre alguns aspectos que envolvem as 

especificidades das competências e das habilidades.  

Segundo os PCN (BRASIL, 2000b, p. 38): 

 
O quadro de conceitos estruturantes deve ser compreendido no contexto geral dos 
PCNEM, com três aspectos: 
• O currículo é concebido como um espaço aberto à multiplicidade de contextos 
escolares. 
• Além da leitura horizontal do quadro, é preciso realizar também sua leitura 
vertical, ou seja, sua conexão com o ciclo fundamental. 
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• Depois de iniciada, a construção de uma competência continua até o final do 
período de escolarização e, posteriormente, por toda a vida. Por isso, deve-se 
garantir que o aluno adquira a autonomia necessária para aprender a aprender. 

 

5.3.4 Língua portuguesa 

 

 OS PCN (BRASIL, 2000b, p. 52) concebem a língua como um patrimônio 

cultural coletivo, que nos apropriamos de maneira progressiva, com a mediação da família, 

amigos, etc. enfim, com as interações sociais. Parte também do pressuposto que a base 

elementar da língua foi construída durante o ensino fundamental e cabe ao ensino médio 

proporcionar aos estudantes seu aprofundamento nos seus aspectos letrados, principalmente 

no tocante à escrita e leitura de textos literários.  

Segundo os PCN (BRASIL, 2000b, p. 52): 

 
As competências e habilidades propostas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais 
para o Ensino Médio (PCNEM) permitem inferir que o ensino de Língua 
Portuguesa, hoje, busca desenvolver no aluno seu potencial crítico, sua percepção 
das múltiplas possibilidades de expressão linguística, sua capacitação como leitor 
efetivo dos mais diversos textos representativos de nossa cultura. Para além da 
memorização mecânica de regras gramaticais ou das características de determinado 
movimento literário, o aluno deve ter meios para ampliar e articular conhecimentos e 
competências que possam ser mobilizados nas inúmeras situações de uso da língua 
com que se depara na família, entre amigos, na escola, no mundo do trabalho. 

 

Segundo os PCN (BRASIL, 2000a, p. 95) as competências e habilidades que 

constituem a área, permitem ao educando: 

 
• compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes linguagens como meios 
de: organização cognitiva da realidade pela constituição de significados, expressão, 
comunicação e informação; 
• confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes linguagens e suas 
manifestações específicas; 
• analisar, interpretar e aplicar os recursos expressivos das linguagens, relacionando 
textos com seus contextos, mediante a natureza, função, organização e estrutura das 
manifestações, de acordo com as condições de produção e recepção; 
• compreender e usar a Língua Portuguesa como língua materna, geradora de 
significação e integradora da organização do mundo e da própria identidade; 
• conhecer e usar língua(s) estrangeira(s) moderna(s) como instrumento de acesso a 
informações e a outras culturas e grupos sociais; 
• entender os princípios das tecnologias da comunicação e da informação associá-las 
aos conhecimentos científicos, às linguagens que lhes dão suporte e aos problemas 
que se propõem solucionar; 
• entender a natureza das tecnologias da informação como integração de diferentes 
meios de comunicação, linguagens e códigos, bem como a função integradora que 
elas exercem na sua relação com as demais tecnologias; 
• entender o impacto das tecnologias da comunicação e da informação na sua vida, 
nos processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento e na vida social; 
• aplicar as tecnologias da comunicação e da informação na escola, no trabalho e em 
outros contextos relevantes para sua vida. 
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Ainda segundo a proposta citada, os conceitos e competências gerais a serem 

desenvolvidos, são eles: 1 – Linguagens: verbal, não verbal e digital; 2 – Signo e símbolo; 3 – 

Denotação e conotação; 4 – Gramática; 5 – Texto; 6 – Interlocução, significação, dialogismo 

e 7 – Protagonismo. 

 

Quadro 1 – Competências e habilidades 

Competências e habilidades 
1. Utilizar linguagens 
nos três níveis de 
competência: interativa, 
gramatical e textual. 

 

Ser falante e usuário de uma língua pressupõem: 
• a utilização da linguagem na interação com pessoas e 
situações, envolvendo: 
 – desenvolvimento da argumentação oral por meio de gêneros 
como o debate regrado; 
 – domínio progressivo das situações de interlocução; por 
exemplo, a partir do gênero entrevista; 
• o conhecimento das articulações que regem o sistema 
linguístico, em atividades de textualização: 
 – conexão; coesão nominal; 
 – coesão verbal; e mecanismos enunciativos. 
• a leitura plena e produção de todos os significativos, 
implicando – caracterização dos diversos gêneros e seus 
mecanismos de articulação; 
 – leitura de imagens; 
 – percepção das sequências e dos tipos no interior dos gêneros; 
 – paráfrase oral, com substituição de elementos coesivos, 
mantendo-se o sentido original do texto. 

2. Ler e interpretar: 
 

Ser leitor, no sentido pleno da palavra, pressupõe uma série de 
domínios: 
• do código (verbal ou não) e suas convenções; 
• dos mecanismos de articulação que constituem o todo 
significativo; 
• do contexto em que se insere esse todo. 

3. Colocar-se como 
protagonista na produção 
e recepção de textos 
 

Ser produtor de textos, falados ou escritos, e atuar como 
interlocutor e leitor requer o desenvolvimento progressivo de 
diversas habilidades e competências. Entre tantas, a 
correspondência com os colegas e com membros da 
comunidade – por fax e correio eletrônico (e-mail, chat), por 
exemplo – é uma atividade que desenvolve essa competência. 

4. Aplicar tecnologias da 
comunicação e da 
informação em situações 
relevantes 

 

Fonte: PCN (BRASIL, 2000b). 
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Quadro 2 – Investigação e Compreensão 

Investigação e Compreensão 
1. Correlação 
 

Os múltiplos gêneros, escritos e orais, apresentam pontos 
que os aproximam e que os distanciam... 

2. Análise e síntese A correlação se amplia na medida em que se exercita a 
análise e, posteriormente, a síntese. A análise do contexto 
da época, que dá contorno à situação de produção e às 
escolhas efetivadas pelo autor de um texto, propicia o 
levantamento de elementos inter e intratextuais... 

3. Identidade Espera-se que o aluno do ensino médio consiga reconhecer 
e saiba respeitar produtos culturais tão distintos quanto um 
soneto árcade ou um romance urbano contemporâneo... 

4. Integração O reconhecimento de identidades – na língua, nos textos, 
entre as diversas linguagens – pode propiciar a integração 
entre essas manifestações da cultura... 

5. Classificação Discriminar categorias é uma tentativa de ordenar os 
saberes de forma clara e lógica, visando sua transmissão 
para outras pessoas, em outros tempos ou espaços. Sabe-se 
que toda classificação carrega em si uma tendência à 
simplificação e não é capaz de abarcar a complexidade dos 
fenômenos por inteiro. Ainda assim, a escola tende a 
utilizar esse procedimento, pois, por meio dele, pode-se 
atingir maior sistematização dos conhecimentos... 

6. Informação versus 
redundância 

Do ponto de vista da língua, é importante que o aluno 
domine estes dois conceitos não só para determinar a 
relevância de determinadas informações como também 
para proceder a análises críticas de textos escritos e orais... 

7. Hipertexto O conceito refere-se à relação que une um texto B 
(hipertexto) a um texto anterior (hipotexto)... 

Fonte: PCN (BRASIL, 2000b). 

 

5.3.5 Competências e habilidades 

 

1. Usar as diferentes linguagens nos eixos da representação simbólica – expressão, 

comunicação e informação – nos três níveis de competências. 

1. Analisar as linguagens como fontes de legitimação de acordos sociais. 

2. Identificar a motivação social dos produtos culturais na sua perspectiva 

sincrônica e diacrônica. 

3. Usufruir do patrimônio cultural nacional e internacional. 
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4. Contextualizar e comparar esse patrimônio, respeitando as visões de mundo 

nele implícitas. 

5. Entender, analisar criticamente e contextualizar a natureza, o uso e o 

impacto das tecnologias de informação. 

 

5.3.6 Matemática 

 

Segundo os PCN (BRASIL, 2000c, p. 6), 

 
Nessa nova etapa, em que já se pode contar com uma maior maturidade do aluno, os 
objetivos educacionais podem passar a ter maior ambição formativa, tanto em 
termos da natureza das informações tratadas, dos procedimentos e atitudes 
envolvidas, como em termos das habilidades, competências e dos valores 
desenvolvidos.  

 

Esse trecho da proposta para a área que contempla o ensino de matemática, 

enfatiza que o ensino médio é visto como um complemento, um aprofundamento dos 

conhecimentos já construídos no ensino fundamental e parte do pressuposto que o aluno 

encontra-se num nível de desenvolvimento cognitivo que possibilite avanços no tocante ao 

nível de dificuldade, que agora deve ser maior.  

O trecho abaixo, extraído do documento em foco (BRASIL, 2000c, p. 6), 

demonstra alguns indicativos que nos permitem compreender quais são os objetivos do ensino 

médio na área focada: 

 
Os objetivos do Ensino Médio em cada área do conhecimento devem envolver, de 
forma combinada, o desenvolvimento de conhecimentos práticos, contextualizados, 
que respondam às necessidades da vida contemporânea, e o desenvolvimento de 
conhecimentos mais amplos e abstratos, que correspondam a uma cultura geral e a 
uma visão de mundo. Para a área das Ciências da Natureza, Matemática e 
Tecnologias, isto é particularmente verdadeiro, pois a crescente valorização do 
conhecimento e da capacidade de inovar demanda cidadãos capazes de aprender 
continuamente, para o que é essencial uma formação geral e não apenas um 
treinamento específico. 

 

O documento também explicita os seguintes pressupostos que norteiam o 

currículo prescrito de matemática e fundamentam a importância do ensino de matemática no 

ensino médio, em termos gerais são eles: 

a) os parâmetros para a organização do ensino de Matemática consideram a 

importância da sua adequação para o desenvolvimento e promoção de alunos, com diferentes 

motivações, interesses e capacidades, criando condições para a sua inserção num mundo em 
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mudança e contribuindo para desenvolver as capacidades que deles serão exigidas em sua 

vida social e profissional.  

b) valor formativo, que ajuda a estruturar o pensamento e o raciocínio dedutivo, 

porém também desempenha um papel instrumental, pois é uma ferramenta que serve para a 

vida cotidiana e para muitas tarefas específicas em quase todas as atividades humanas. 

c) não possui apenas o caráter formativo ou instrumental, mas também deve ser 

vista como ciência, com suas características estruturais específicas. É importante que o aluno 

perceba que as definições, demonstrações e encadeamentos conceituais e lógicos têm a função 

de construir novos conceitos e estruturas a partir de outros e que servem para validar intuições 

e dar sentido às técnicas aplicadas. 

d) apresentar ao aluno o conhecimento de novas informações e instrumentos 

necessários para que lhe seja possível continuar aprendendo. 

Quanto aos objetivos, são eles: 

a) compreender os conceitos, procedimentos e estratégias matemáticas que 

permitam a ele desenvolver estudos posteriores e adquirir uma formação científica geral; 

b) aplicar seus conhecimentos matemáticos a situações diversas, utilizando-os na 

interpretação da ciência, na atividade tecnológica e nas atividades cotidianas; 

c) analisar e valorizar informações provenientes de diferentes fontes, utilizando 

ferramentas matemáticas para formar uma opinião própria que lhe permita expressar-se 

criticamente sobre problemas da Matemática, das outras áreas do conhecimento e da 

atualidade; 

d) desenvolver as capacidades de raciocínio e resolução de problemas, de 

comunicação, bem como o espírito crítico e criativo; 

e) utilizar com confiança procedimentos de resolução de problemas para 

desenvolver a compreensão dos conceitos matemáticos; 

f) expressar-se oral, escrita e graficamente em situações matemáticas e valorizar a 

precisão da linguagem e as demonstrações em Matemática; 

g) estabelecer conexões entre diferentes temas matemáticos e entre esses temas e 

o conhecimento de outras áreas do currículo; 

h) reconhecer representações equivalentes de um mesmo conceito, relacionando 

procedimentos associados às diferentes representações; 

i) promover a realização pessoal mediante o sentimento de segurança em relação 

às suas capacidades matemáticas, o desenvolvimento de atitudes de autonomia e cooperação.  
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5.4 Competências e habilidades a serem desenvolvidas em Matemática 

 

5.4.1 Representação e comunicação 

 
− Ler e interpretar textos de Matemática. 

− Ler, interpretar e utilizar representações matemáticas (tabelas, gráficos, 

expressões, etc). 

− Transcrever mensagens matemáticas da linguagem corrente para linguagem 

simbólica (equações, gráficos, diagramas, fórmulas, tabelas etc.) e vice-versa. 

− Exprimir-se com correção e clareza, tanto na língua materna, como na 

linguagem matemática, usando a terminologia correta. 

− Produzir textos matemáticos adequados. 

− Utilizar adequadamente os recursos tecnológicos como instrumentos de 

produção e de comunicação. 

− Utilizar corretamente instrumentos de medição e de desenho. 

 

5.4.2 Investigação e compreensão 

 
− Identificar o problema (compreender enunciados, formular questões etc.). 

− Procurar, selecionar e interpretar informações relativas ao problema. 

− Formular hipóteses e prever resultados. 

− Selecionar estratégias de resolução de problemas. 

− Interpretar e criticar resultados numa situação concreta. 

− Distinguir e utilizar raciocínios dedutivos e indutivos. 

− Fazer e validar conjecturas, experimentando, recorrendo a modelos, esboços, 

fatos conhecidos, relações e propriedades. 

− Discutir ideias e produzir argumentos convincentes. 

 

5.4.3 Contextualização sociocultural 

 
− Desenvolver a capacidade de utilizar a Matemática na interpretação e 

intervenção no real. 
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− Aplicar conhecimentos e métodos matemáticos em situações reais, em especial 

em outras áreas do conhecimento. 

− Relacionar etapas da história da Matemática com a evolução da humanidade. 

− Utilizar adequadamente calculadoras e computador, reconhecendo suas 

limitações e potencialidades. 

Observando os PCN, que visam orientar a educação do ensino médio, garantindo 

uma formação básica comum a todo o país, percebemos que as diretrizes recomendadas não 

estão divididas por ano/série, já que o ensino médio é composto por três etapas ou séries. O 

norte apresentado serve como base para todo o ensino médio, necessitando dessa forma, os 

sistemas educativos, no caso os estaduais, responsáveis por esse nível de ensino, organizar, 

garantindo a formação mínima comum, o currículo prescrito para cada série que compõe o 

ensino médio. 

Nessa perspectiva, destacamos o currículo prescrito organizado pela SEDUC, no 

Ceará, na série/ano foco da nossa pesquisa, ou seja, o 2º ano do ensino médio. 

 

5.5 Matrizes curriculares para Matemática do 2º Ano do ensino médio 

 

5.5.1 Competências e habilidades 

 

São 34 competências/ habilidades descritas no documento que norteia as matrizes 

curriculares para o ensino médio no Ceará. Percebemos que essas competências são coerentes 

com os objetivos gerais desse nível de ensino, ou seja, contemplam habilidades diversas que 

visam propiciar uma formação que prepare o educando para prosseguir nos mais altos níveis 

de ensino, desenvolvendo importantes aspectos cognitivos. São as seguintes: 

1 – Identificar, transformar e traduzir adequadamente valores e unidades básicas 

apresentadas sobre diversas formas como decimais em frações ou potências de dez, litros em 

metros cúbicos, quilômetros em metro, ângulos em graus e radianos. 

2 – Ler e interpretar dados e informações apresentadas em diferentes linguagens, 

representações, como tabelas, gráficos, esquemas, diagramas, árvores de possibilidades, 

fórmulas, equações ou representações geométricas. 

3 – Traduzir uma situação dada em determinada linguagem para outra; por 

exemplo, transformar situações dadas em linguagem matemática corrente em tabelas, 

gráficos, desenhos, fórmulas ou equações matemáticas e vice-versa. 
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4 – Selecionar diferentes fórmulas para determinar um dado ou conjunto de dados 

e informações, reconhecendo as vantagens e limites de cada uma delas, por exemplo, escolher 

entre uma equação, uma tabela ou um gráfico para representar uma dada variação ao longo do 

tempo, como a distribuição do consumo de energia elétrica em uma residência ou a 

classificação de equipes em um campeonato esportivo. 

5 – Ler e interpretar diferentes tipos de textos com informações apresentadas em 

linguagem matemática, desde livros didáticos até artigos de conteúdos econômicos, social ou 

cultural, manuais técnicos, contratos comerciais, folhetos com propostas de vendas ou com 

plantas de imóveis, indicações em bulas de medicamentos, artigos de jornais e revistas. 

6 – Frente a uma situação ou problema, reconhecer a sua natureza e situar o objeto 

de estudo dentro dos diferentes campos da matemática, ou seja, decidir-se pela utilização das 

formas algébricas, numérica, geométrica, combinatória ou estatística. Por exemplo, para 

calcular distâncias ou efetuar medições em sólidos, utilizar conceitos e procedimentos de 

geometria e medidas, enquanto para analisar a relação entre espaço e tempo no movimento de 

um objeto, optar pelo recurso das funções e suas representações gráficas. 

7 – Reconhecer a existência de invariantes e identidades que impõem as condições 

a serem utilizadas para analisar e resolver situações-problema; por exemplo, estabelecer 

identidades ou relações com aquelas existentes entre o comprimento da circunferência e seu 

diâmetro, os volumes de um cilindro e de um cone que tenham a mesma base e a mesma 

altura, a relação entre catetos e hipotenusa em qualquer triângulo retângulo, ou ainda a 

identidade fundamental da trigonometria. 

8 – Identificar transformações entre grandezas ou figuras para relacionar variáveis 

e dados, fazer quantificações, previsões e identificar desvios. As ampliações e reduções de 

figuras são exemplos que devem entendidos como transformações de uma situação inicial em 

outra final. 

9 – Perceber as relações e identidades entre diferentes formas de representação de 

um dado objeto, como as relações entre as representações planas nos desenhos, mapas e telas 

de computador com os objetos que lhes deram origem. 

10- Identificar e fazer uso de diferentes formas e instrumentos apropriados para 

efetuar medidas ou cálculos; por exemplo, discriminar o melhor instrumento par medir, 

comparar ou calcular comprimento e distâncias, ângulos, volumes ocupados por líquidos, em 

dada situação específica. 
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11- Usar adequadamente réguas, esquadros, transferidores, compassos, 

calculadoras e outros instrumento e aparelhos. 

12 – Compreender a necessidade e fazer uso apropriado de escalas; por exemplo, 

na construção de gráficos ou em representações de plantas e mapas. 

13 – Compreender a Matemática como ciência autônoma, que investiga relações, 

formas e eventos e desenvolve maneiras próprias de descrever e interpretar o mundo. A forma 

lógica dedutiva que a Geometria utiliza para interpretar as formas geométricas e deduzir 

propriedades dessas fórmulas é um exemplo de como a matemática ler e interpreta o mundo à 

nossa volta. 

14 – Compreender a construção do conhecimento matemático como um processo 

histórico, em estreita relação com as condições sociais, politicas e econômicas de uma 

determinada época, de modo a permitir uma visão crítica da ciência em constante construção, 

sem dogmatismos ou certezas definitivas. Por exemplo, o uso da geometria clássica ou da 

analítica para resolver um mesmo problema que pode mostrar duas formas distintas de pensar 

e representar realidades comparáveis em momentos históricos diferentes. 

15 – Compreender a Matemática como parte integrante da cultura contemporânea, 

sendo capaz de identificar sua presença nas manifestações artística ou literárias, teatrais ou 

musicais, nas construções arquitetônicas ou na publicidade. 

16 – Perceber a dimensão da Matemática e da ciência em espaços específicos de 

difusão e mostras culturais, como museus científicos ou tecnológicos, planetários, exposições. 

17 – Expressar com clareza, utilizando a linguagem matemática, elaborando 

textos, desenhos, gráficos, tabelas, equações, expressões e escritas numéricas – para 

comunicar-se via internet, jornais ou outros meios enviando ou solicitando informações, 

apresentando ideias, solucionando problemas. 

18 – Identificar regularidades em situações semelhantes para estabelecer regras, 

algoritmos e propriedades; por exemplo, perceber que todas as funções do segundo grau 

possuem o mesmo tipo de gráfico, o que implica propriedades de sinal, crescimento e 

decrescimento. Da mesma forma, ao indicar regularidade de que é constante a soma dos 

termos equidistantes de uma progressão aritmética finita, estender essa propriedade a toda 

situação envolvendo progressões aritméticas e daí deduzir a soma de seus termos. 

19 – Identificar diferentes formas de quantificar dados numéricos para decidir se a 

resolução de um problema requer cálculo exato, aproximado, probabilístico ou analise de 

medidas. Por exemplo, de acordo com uma dada situação escolher numero de algarismos 
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apropriado ou fazer aproximações adequadas, optar pelo uso de frações, porcentagem, 

potência de dez; escolher a melhor unidade para representar uma grandeza. 

20 – Fazer previsões e estimativas de ordens de grandeza, de quantidades ou 

intervalos esperados para os resultados de cálculos ou medições e, com isso, saber avaliar 

erros ou imprecisões nos dados obtidos na solução de uma dada situação-problema. 

21 – Compreender o desenvolvimento histórico da tecnologia associada a campos 

diversos da Matemática, reconhecendo sua presença e implicações no mundo cotidiano, nas 

relações sociais de cada época, nas transformações e criação de novas necessidades, nas 

condições de vida, por exemplo, ao se perceber a origem do uso dos logaritmos ou das razões 

trigonométricas como resultado do avanço tecnológico do período das grandes navegações do 

século XVI, pode-se conceber a Matemática como instrumento para solução de problemas 

práticos e que se resolve para muito além deles, ganhando a a dimensão de ideias gerais novas 

aplicações fora do contexto que deu origem a ela. 

22 – Perceber o papel desempenhado pelo conhecimento matemático no 

desenvolvimento da tecnologia e a complexa relação entre a ciência e a tecnologia ao longo 

da história. A exigência de rapidez e a complexidade dos cálculos fizeram com que a 

Matemática se desenvolvesse e, por outro lado, as pesquisas e avanços teóricos da Matemática 

e demais ciência permitiram o aperfeiçoamento de máquinas como o computador, que vêm 

tornando os cálculos cada vez mais rápidos. 

23 – Reconhecer e utilizar símbolos, códigos e nomenclaturas da linguagem 

matemática; por exemplo, ao ler embalagens de produtos, manuais técnicos, textos de jornais 

ou outras comunicações, compreender o significado de dados apresentados por meio de 

porcentagens, escritas numéricas, potência de dez, variáveis em formulas. 

24 – Acompanhar e analisar os noticiários e artigos relativos à ciência em 

diferentes meios de comunicação, como jornais, revistas e televisão, identificando o tema em 

questão e interpretando com objetividade, seus significados e implicações para, dessa forma, 

ter independência para adquirir informações e estar a par do que se passa no mundo em que se 

vive. 

25 – Produzir textos analíticos para discutir, sintetizar, sistematizar formas de 

pensar, fazendo uso sempre que necessário, da linguagem matemática. Redigir resumos, 

justificar raciocínios, propor situações-problema, sistematizar as ideias principais sobre dado 

tema matemático com exemplos e comentários próprios. 
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26 – Identificar os dados relevantes em uma da situação-problema para buscar 

possíveis resoluções; por exemplo, em uma situação de dados apresentados por meio de 

tabelas, gráficos, especificações técnicas, reconhecer as informações relevantes para uma dada 

questão que se busca resolver. 

27 – Interpretar, fazer uso e elaborar modelos e representações matemáticas para 

analisar situações; por exemplo, utilizar funções ou gráficos para modelar situações 

envolvendo cálculo de lucro máximo ou prejuízo mínimo; utilizar ferramentas de estatística e 

probabilidade para compreender e avaliar as intenções de votos em uma campanha eleitoral 

ou, ainda, optar entre modelos algébricos ou geométricos para obter determinadas medições 

de sólidos. 

28 – Construir uma visão sistematizada das diferentes linguagens e campos de 

estudo da Matemática, estabelecendo conexões entre seus diferentes temas e conteúdos, para 

fazer uso do conhecimento de forma integrada e articulada. 

29 – Adquirir uma compreensão do mundo da qual a Matemática é parte 

integrante, através dos problemas que ela consegue resolver e dos fenômenos que podem ser 

descritos por meio de seus modelos e representações. 

30 – Reconhecer relações entre a Matemática e outras áreas do conhecimento, 

percebendo sua presença nos mais variados campos de estudo e da vida humana, seja nas 

demais ciências, como a Física, Química e Biologia, seja nas ciências humanas e sociais, 

como a Geografia e a Economia, ou ainda nos mais diversos setores da sociedade, como na 

agricultura, na saúde, nos transportes e na moradia. 

31 – Compreender a responsabilidade social associada à aquisição e uso do 

conhecimento matemático e procedimentos econômicos e sociais, e propor soluções de 

problemas de interesse individual e coletivo; como problemas de abastecimento, saúde, 

educação, lazer, percebendo que podem ser muitas vezes quantificados e descritos através de 

gráficos e tabelas e dos procedimentos da ciência. 

32 – Promover situações que contribuam para melhoria das condições de vida das 

cidades onde vivem ou de preservação responsável do ambiente. Utilizar as ferramentas 

matemáticas para alisar situações de seu contorno real e propor soluções, por exemplo, 

analisando as dificuldades de transporte coletivo em seu bairro por meio de levantamento 

estatístico, manuais técnicos de aparelhos e equipamentos, ou a melhor forma de plantio da 

lavoura para a subsistência de uma comunidade. 
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33 – Expressar da forma oral para comunicar ideias, aprendizagem e dificuldades 

de compreensão; por exemplo, explicando a solução dada a um problema, expondo dúvidas 

sobre um conteúdo ou procedimento, propondo e debatendo questões de interesse. 

34 – Compreender e emitir juízos próprios sobre informações relativas à ciência e 

tecnologia, de forma analítica e crítica, posicionando-se com argumentação clara e consistente 

sempre que necessário, identificar constantemente o âmbito da questão e buscar fontes onde 

se possam obter tais informações e conhecimentos. 

 

Quadro 3 – Matriz curricular do 2º ano do Ensino Médio 

Conteúdo Detalhamento do conteúdo 
1 º Bimestre 

•  Trigonometria na 
Circunferência 
-Competências: (1, 6, 7, 8, 9, 10, 
14, 15, 23, 24, 32 e 33) 

• Funções Trigonométricas; 

• Relações Trigonométricas no Intervalo 0 a 2π. 

2 º Bimestre 

• Matrizes 
Competências (8, 11, 20, 30, 34 e 
35) 

• Determinantes 
-Competências (8, 11, 20, 30 e 34) 
• Sistemas Lineares 
- Competências (8, 11, 20, 30 e 34) 
• Análise Combinatória 
- Competências (2, 3, 4, 7, 29, 31, 
32 e 33) 
 

• Conceito de Matriz: Tipos de Matrizes (sic). 
• Determinantes de Matrizes de 1ª e 2ª Ordem; 

• Teorema de Laplace; 
• Regra de Sarrus. 
• Solução de um sistema linear; 

• Principio Fundamental da contagem; 
• Arranjos e Combinações simples. 

3º Bimestre 
 
• Binômio de Newton 
- Competências (2, 3, 4, 7, 29, 31, 
32 e 33) 
• Probabilidades 
- Competências (14, 16, 21, 22, 23, 
24, 26, 30, 31, 32, 33 e 34) 

• Números Binomiais; 
• Triângulos de Pascal; 

• Binômio de Newton. 
• Cálculo de Probabilidades. 

4º Bimestre 

• Geometria Espacial 
- Competências (1, 7, 8, 10, 12, 13, 
15, 17, 18 e 30) 

• Posições Relativas entre Pontos, Reta e Plano; 

• Poliedros; 
• Prismas. 

Fonte: Secretaria de Educação, Matrizes curriculares (CEARÁ, 2009b). 
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Observando os conteúdos agrupados por bimestre, percebemos que não existe 

uma lógica na organização que a justifique. Os conteúdos são extensos, dificultando o 

desenvolvimento do currículo prescritivo, comprometendo dessa forma, o currículo 

desenvolvido que deveria ser trabalhado em um período de dois meses. Tomando a matriz 

curricular do primeiro bimestre como exemplo, podemos constatar que o aluno deveria 

desenvolver nesse bimestre 12 competências (1, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 23, 24, 32 e 33) a partir 

dos conteúdos de trigonometria. No segundo bimestre, são 24 competências a serem 

desenvolvidas pelos alunos, reforçando assim, nossa observação no tocante à extensão 

inadequada dos conteúdos ao tempo oficial escolar. 
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6 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

6.1 Caracterização da pesquisa 

 

A pesquisa constitui-se em um estudo de caso, transversal, exploratória e com 

metodologia quanti-qualitativa.  

 

6.2 População 

 

Alunos do segundo ano do ensino médio e de seus professores de Matemática e 

Português da escola José Maria Pontes da Rocha, no ano letivo de 2011. 

 

6.3 A escola pesquisada 

 

A pesquisa de campo foi realizada na escola da Rede Estadual do Ceará EEFM 

JOSÉ MARIA PONTES DA ROCHA, localizada no bairro Tabapuá, na cidade de Caucaia – 

CE. A escola foi construída no ano de 1970 e inaugurada no dia 15 de outubro do mesmo ano. 

Em 15/11/1982, foi implantado o ensino do 2º Grau de acordo com o Decreto Lei nº 

15596/86, a escola foi ampliada e recuperada, e criado o 2º Grau ( curso sem habilitação ) sob 

a responsabilidade da direção composta por João Bosco Pereira Castro (Diretor), Dona 

Mendinha (Vice-Diretora) e Miguelina (Vice-Diretora). 

Atualmente, a escola conta com 56 professores e funcionários. Aproximadamente 

90% dos professores são efetivos. Todos tem formação superior e mais de 50% são 

especialistas. São aproximadamente 1207 alunos matriculados e distribuídas em 26 turmas. 

Hoje desenvolvem os projetos de preparação para as avaliações externas prioritariamente 

SPAECE (SEDUC) e ENEM (INEP). 

Estruturalmente a escola dispõe de dois Laboratórios de Informática, um 

Laboratório de Ciências, um Laboratório de Matemática, Sala de Vídeo, Sala de Multimeios, 

Sala dos Professores climatizada, Quadra Poliesportiva e duas turmas de E-JOVEM. 

Recentemente, em uma nova eleição, foi eleito e empossado Raimundo Nonato 

Soares Filho como diretor dessa nova geração, acompanhado por Amélia Maria Maciel 

Cavalcante da Costa e Robevânia Vieira Caetano (Coordenadoras Escolares). 



 

79 

 

 

 

Em 2005 a Escola foi classificada entre as escolas que obtiveram o melhor 

rendimento no SPAECE.  

Em 2010 ocorreu um crescimento de 35% na participação de alunos da escola no 

SPAECE, sendo dois premiados entre todos os alunos do Estado do Ceará, e com a 

participação de 96% dos alunos do 3º ano na prova do ENEM. Quanto à avaliação interna, o 

processo avaliativo das turmas de 1º e 2º anos está organizado em 4 (quatro) períodos 

bimestrais acompanhados imediatamente de recuperação paralela ao final de cada bimestre, 

em três dias distribuídas por cada área de ensino, cada dia correspondendo a uma área. As 

provas são de múltipla escolha com cinco opções de resposta e apenas um item correto. Os 

instrumentos são padronizados em alguns aspectos, como na quantidade de itens, 15 questões 

para língua portuguesa e 10 para matemática. 

O projeto político pedagógico da escola é fundamentado nos documentos oficiais 

que buscam assegurar uma educação de qualidade: Declaração universal dos direitos 

humanos; Estatuto da criança e do adolescente (ECA); Regimento interno da escola; PPP 

(Projeto Político Pedagógico); Lei de diretrizes e bases da educação Nacional nº 9394/96; 

Estatuto do conselho escolar e Estatuto do grêmio estudantil. 

Os objetivos da Escola amparam-se nos princípios emanantes da nova Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, basicamente os seguintes: liberdade de aprender, 

ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; garantia de padrão de qualidade 

do ensino a ser ministrado, com vistas ao desenvolvimento integral do aluno, em seus 

aspectos intelectual, físico, social e psicológico; respeito à liberdade e apreço à tolerância; 

valorização do profissional da educação escolar; valorização de experiência extraclasse; 

vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais; dar condições para o 

aluno prosseguir seus estudos em níveis posteriores; prover meios para os estudos de 

recuperação dos alunos com menor rendimento e articular-se com as famílias e a comunidade, 

criando processos de integração da sociedade com a Escola; 

Consideramos na escolha da escola citada, alguns aspectos: escola típica, ou seja, 

uma escola que possa ser representativa da maioria das escolas públicas da rede estadual do 

Ceará, pois é nessa rede que encontramos a maioria das escolas que ofertam o Ensino Médio. 

Diferentemente das escolas profissionalizantes ou as militares, que são públicas também, mas 

são atípicas, não representando assim a maioria das escolas. 
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6.4 Os sujeitos da pesquisa 

 

Foram dois grupos de sujeitos: O primeiro grupo formado pelos alunos que 

cursavam o 2º ano do ensino médio, no ano de 2011. Optamos por esses alunos, por 

considerar que a maioria tem entre 16 e 17 anos, se enquadrando no período que compreende 

o estágio das operações formais, segundo Piaget (2003b). O outro grupo são os professores 

que lecionam português e matemática para esses alunos. Optamos por essas disciplinas, pois 

as consideramos básicas e ideais para investigar sobre o desenvolvimento do pensamento 

formal dos alunos, uma vez que é nessa área que conseguimos perceber e avaliar diversos 

tipos de raciocínio, inclusive o raciocínio lógico-matemático defendido por Piaget. São 5 

(cinco) professores que lecionam nessa série. Ambos os grupos, estão distribuídos nos 

horários manhã e tarde. Optamos em não contemplar na amostra, sujeitos do turno noite, pois, 

buscando ser coerente com as características dessa pesquisa, consideramos que os alunos 

desse turno apresentam especificidades próprias, como dificuldade de acesso à educação na 

idade certa e constantes faltas decorrentes das questões do trabalho e sobrevivência. É válido 

frisar que os sujeitos participantes da pesquisa foram ótimos colaboradores, principalmente os 

alunos, que se mostraram participativos, engajados e motivados com a quebra da rotina 

escolar. 

 

6.5 Amostra de alunos e professores 

 

A população estava, em 2011, constituída por 385 alunos matriculados no 2° ano 

do ensino médio. Para a determinação do tamanho da amostra a ser tomada, considerou-se:  

a) a existência de uma variável importante (variável principal para a determinação 

do tamanho da amostra) para o estudo, com distribuição na população com variância máxima 

(σ² = 0,25) quando medida com uma escala dicotômica com as categorias A e não-A. 

b) o erro na determinação do intervalo de confiança para a média populacional, 

considerada a média na amostra, é dado por 

e = 
��

√�
   (BONINI; BONINI, 1972)  onde  

e – erro 

z – valor da normal reduzida correspondente à confiança C% da média 

populacional situar-se dentro dos limites do intervalo de confiança 

σ – desvio padrão da distribuição na população 
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n – tamanho da amostra 

Da fórmula anterior, tem-se 

� = 	²σ²/e², para o cálculo do tamanho da amostra. 

 

Fazendo-se nessa fórmula 

z =  1,96, valor correspondente à confiança 95%, 

σ²  =  0,25, variância máxima da variável principal 

e = 0,1, erro amostral na escala de proporção, 

tem-se n = 96,04 ≈ 97, o tamanho mínimo da amostra a ser tomada. 

 

Dentre os alunos que cursavam o 2º ano do ensino médio em 2011, selecionamos 

para a amostra, 25% de alunos que estavam abaixo da média, 50% na média e 25% acima da 

média escolar, sendo selecionados por sorteio respeitando a proporção de cada um dos grupos 

em relação ao tamanho da população, ficando a amostra com 102 alunos.  

Quanto aos professores, consideramos para a amostra os professores que 

lecionavam as disciplinas Português e Matemática nas turmas dos alunos selecionados. Sendo 

que 5 (cinco) professores se encaixaram nesse critério. 

 

6.6 Instrumentos e coleta de dados 

 

No momento inicial, organizamos as notas referentes aos resultados das 

avaliações internas da amostra de alunos, do ano corrente da pesquisa (2011 – alunos 

cursando o 2 º ano do ensino médio) e do ano anterior a pesquisa (alunos cursando o 1º ano do 

ensino médio). Os dados em questão estão organizados por bimestres, resultado por aluno e 

por disciplina sintetizados com suas médias respectivas, focamos nas notas referentes às 

disciplinas Língua Portuguesa e Matemática.  

Para conhecer o desempenho alcançado pelos alunos nas avaliações externas, 

solicitamos à CREDE I, o relatório dos alunos da escola e suas respectivas notas no 

SPAECE/2010, selecionamos as notas dos alunos da amostra e organizamos um banco de 

dados com essa notas e com as notas dos alunos oriundas das avaliações feitas na escola. 

Num segundo momento, aplicamos dois testes de inteligência nos alunos da 

amostra, um verbal (Raciocínio lógico) e um não verbal (INV Forma C), ambos construídos 

na perspectiva da teoria piagetiana. Os alunos selecionados foram organizados em uma sala 
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de aula, foi feita uma sensibilização sobre a etapa da pesquisa realizada naquele momento, 

explicamos alguns aspectos dos testes de inteligências e em seguida aplicamos os testes que 

foram lidos e resolvidos de forma individual pelos alunos em questão. 

Na terceira etapa, construímos e aplicamos três instrumentos de coleta de dados 

na amostra de professores selecionados: um questionário para traçar o perfil dos professores 

(apêndice A), um questionário com uma escala de opinião (apêndice B), e um questionário 

com itens abertos (apêndice C), visando sondar e conhecer algumas concepções dos 

professores no tocante à avaliação, ao currículo, aos fatores que influenciam o 

desenvolvimento dos alunos, dentre outros. 

Também analisamos algumas aulas registradas nos diários dos professores 

(análise documental), à luz da teoria que norteia a pesquisa, com o intuito de conhecer alguns 

aspectos do currículo desenvolvido na escola, bem como a relação com o currículo prescrito 

oficial que norteia a etapa do ensino médio foco da pesquisa. 

 

6.6.1 Instrumento: Teste de Raciocínio 

 

O teste de raciocínio é composto por 26 itens, sendo 11 objetivos, com 4 

possibilidades de respostas, alternativas A, B, C ou D. 14 itens são abertos, onde o aluno 

precisa discorrer sobre a resolução da situação-problema e um item misto, ou seja, o aluno 

precisa assinalar a alternativa correta e justificar de forma escrita a resposta assinalada.  

O instrumento baseia-se nos pressupostos piagetianos e visa avaliar diversos tipos 

de raciocínio, são eles: compensação, razão e proporção, probabilidade, análise combinatória, 

lógica das proposições e seriação numérica. O teste foi construído e validado pelo Prof. 

Nicolino Trompieri Filho e vem sendo utilizado em pesquisas sobre o rendimento escolar em 

alunos do ensino básico e superior. 

Com o intuito de caracterizar melhor o instrumento, abordaremos de forma 

sucinta cada raciocínio considerado no Teste de Raciocínio. São eles: 

  
6.6.1.1 Compensação 

 
Também conhecido como reversibilidade, é a capacidade de considerar 

simultaneamente uma ação e sua inversa, ou sua equivalente, ou uma ação realizada e uma 
não realizada.  
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6.6.1.2 Razão e proporção 

 

A palavra razão que vem do latim ratio e significa divisão ou quociente entre dois 

números dados, como por exemplo, a razão entre 20 e 10 é igual a 2, pois 20 dividido por 10 é 

2. Dessa forma, a razão envolve pelo menos dois números A e B que são números racionais e 

diferentes de zero.  

 A palavra proporção vem do latim proportione e significa uma relação entre as 

partes de uma grandeza e consiste em relacionar duas razões dentro de uma igualdade, criando 

um elo entre elas. A proporção é a base para a compreensão de outros conceitos como fração 

e porcentagem. A propriedade fundamental das proporções é: o produto dos meios é igual ao 

produto dos extremos, ou seja, a.d=b.c. neste caso, a e d são os números extremos da 

proporção e os números b e c são os meios.  

 

6.6.1.3 Probabilidade  

 

Esse raciocínio é associado ao conceito de chance de uma situação acontecer em 

meio a um contexto maior, como no clássico exemplo do saco com bolas coloridas, onde o 

aluno deve refletir sobre as possibilidades de tirar do saco, uma bola com uma determinada 

cor, sem olhar. Esse raciocínio deve estar desenvolvido por volta dos 11 - 12 anos. 

 

6.6.1.4 Raciocínio combinatório 

 

É um conjunto de ações cognitivas que permitem ao sujeito realizar diversos 

procedimentos, como seleção, partição, colocação de letras e números, combinando-os 

adequadamente de forma que os resultados dessas ações tenham significado, segundo a 

sistematização utilizada. É um tipo de pensamento que envolve contagem, mas que não se 

limita a simples enumeração ou organização de elementos de um conjunto, ou seja, conta-se, 

baseando-se no raciocínio multiplicativo. Merayo (2001) defende que a análise combinatória 

é a técnica de saber quantos objetos há em um conjunto sem realmente ter que contá-los. 

Geralmente, podemos identificar diversos tipos de problemas que envolvem o raciocínio 

combinatório, são eles: produto cartesiano, permutação, arranjo e combinação. 
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6.6.1.5 Seriação 

 

É a organização dos objetos dispersos, segundo critérios de diferença. Piaget 

classifica as tarefas de seriação como o estabelecimento de relações assimétricas pela 

consideração das diferenças. Podemos destacar a seriação numérica, seja tomando como 

critério a ordem crescente ou decrescente, partimos das diferenças representadas pelos 

numerais. Destaque-se que as estruturas de seriação são construídas na interação efetiva da 

criança com o meio, no exercício da percepção e comparações sucessivas entre os elementos 

observados. 

 

6.6.1.6 Lógica das proporções 

 

Segundo Alencar Filho (2002), chama-se proposição todo o conjunto de palavras 

ou símbolos que exprimem um pensamento de sentido completo. As proposições transmitem 

pensamentos, isto é, afirmam fatos ou exprimem juízos que formamos a respeito de 

determinados entes. O autor cita como exemplos, proposições como: a lua é um satélite da 

Terra e Recife é a capital de Pernambuco. O autor defende ainda que a Lógica matemática 

adota como regras fundamentais do pensamento os dois seguintes princípios: 1 – princípio da 

não contradição (uma proposição não pode ser falsa e verdadeira ao mesmo tempo) e 2- 

princípio do terceiro excluído (toda a proposição ou é falsa ou é verdadeira, isto é, verifica-se 

sempre um desses dois casos e não um terceiro). 

 

6.6.2 Instrumento: teste de inteligência não verbal – INV 

 

Na construção do teste INV, inicialmente foram criados dois testes pelos autores, 

denominados forma A e forma B, visando medir o fator G (fator geral de inteligência de 

Spearman), essas formas são formas paralelas e a forma C foi constituída pelos itens das 

formas A e B que, em suas várias aplicações, apresentaram os mais altos poderes 

discriminantes. Assim, a forma C do teste INV, é composta por 5 blocos com 12 itens em 

cada bloco, totalizando 60 itens. Foi utilizado na pesquisa sobre o potencial da inteligência do 

brasileiro realizada no período de 1953 a 1958, com amostra de tamanho 25989 sujeitos e 

estratificada por sexo, cor, residência, idade (variando de 5 a 80 anos ou mais), região do país, 
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nacionalidade, estado conjugal, nível de instrução, local do nascimento, altitude, atividades 

exercidas e nível econômico. 

Essa pesquisa, uma das mais abrangentes já realizadas no mundo, ficou a cargo do 

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), contou com a colaboração de várias 

entidades, destacando-se: Organização das Nações Unidas para a Educação e Ciências 

(UNESCO), Ministério da Educação e Cultura (MEC), Instituto Nacional de Estudos 

Pedagógicos (INEP), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e foi coordenada 

por uma comissão nacional de pesquisa integrada por Lourenço Filho, Otávio Martins, Pierre 

Weil e Eva Nick, os dois últimos foram responsáveis pela elaboração do relatório final, 

publicado em 1971.  

O teste abrange operações de seriação, seriação numérica, inclusão de classes e 

operações formais construídas tendo como referencial a teoria piagetiana. Permite analisar a 

evolução das operações lógicas na criança e no adolescente, envolvendo a evolução da 

seriação numérica, o grau de automatização na integração das estruturas, a capacidade de 

estabelecer relações de identidade, a formação na noção de número, as relações assimétricas 

em seriações, a relação conteúdo continente e inclusão numa classe e, através de dados 

complementares, a influência da experiência das operações mentais.  

Entre os resultados dessa pesquisa observou-se que tomando a média do escore 

dos sujeitos da amostra com 7 anos ( média 20,85) ela cresce até os 12 anos ( média 30,25) e 

se estabiliza a partir daí na amostra geral. No entanto, analisando-se os sujeitos da amostra 

com escolarização, a média também cresce até os 12 anos, se estilizando a partir daí com a 

média de 36, atribuído-se o fenômeno à influência do processo de escolarização. A seguir são 

apresentadas as médias obtidas nessa pesquisa por idade na faixa etária de 11 a 16 anos com o 

respectivo desvio padrão da distribuição dos escores em cada uma dessas idades (WEIL; 

NICK, 1971, p. 122) .  

 

Tabela 1 – O potencial da inteligência do brasileiro – Média no teste INV segundo 
a idade 

Idade Pontos Desvio Padrão 
11 35,83 7,82 
12 36,29 7,20 
13 35,24 8,76 
14 35,81 8,30 
15 35,06 9,27 
16 35,96 10,10 

Fonte: O potencial da inteligência do brasileiro (WEIL; NICK, 1971, p. 122). 
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Testando-se a diferença entre as médias nas idades tomando-as duas a duas 

obteve-se o quadro a seguir: 

 

Tabela 2 – Diferença entre as médias nas idades 

Idade z Significância 

11 - 12 anos 0,47 Não significativa 

12 – 13 anos -1,14 Não significativa 

13 - 14 anos 0,81 Não significativa 

14 - 15 anos -1,36 Não significativa 

15 – 16 anos 0,89 Não significativa 

11 – 16 anos 0,87 Não significativa 

Fonte: O potencial da inteligência do brasileiro (WEIL; NICK, 1971, p. 122). 

 

Verifica-se que a partir de 11/12 anos as médias não diferem significativamente, 

isto é, se estabilizam. O mesmo fenômeno se verificou com o teste de Matrizes Progressivas 

de Raven em uma amostra com 1407 crianças e adolescentes, crescimento da média segundo 

as idades se estabilizam a partir dos 12/13 anos (WEIL; NICK, 1971). De acordo a teoria 

piagetiana, nessa faixa 12/13 anos o desenvolvimento da estrutura do pensamento concreto 

está concluído e se iniciando o desenvolvimento das operações características da estrutura do 

pensamento formal.  

Segundo Garakis (1998, p. 75) o fator de transmissões educativas é também 

exógeno, sendo algo externo ao sujeito, caracteriza-se como transmissões educativas entre 

pessoas e pode ocorrer de forma não sistematizada ou informal e de forma sistematizada e 

formal, como ocorre nas escolas. Esse fator justifica parte da teoria psicogenética de Piaget, é 

um subfator do fator relações sociais que contribui para o desenvolvimento psicogenético. 

Spearman (1904) construiu matrizes de correlação para verificar o quão 

semelhantes eram as habilidades medidas pelos diferentes itens que constituem um teste 

destinado a medir a inteligência e constatou que muitas vezes há apenas um fator geral (fator 

G) que responde por mais de 70% da variância de dezenas ou até centenas de itens diferentes. 

Essa teoria é amplamente respaldada por um grande número de experimentos (mais de 1500 

experimentos realizados nos últimos 100 anos), sempre confirmando que um só fator explica 

uma fração muito grande da totalidade do que o teste se propõe medir. 
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6.7 Apresentação e tratamento dos dados 

 

Como a pesquisa é de caráter quanti-qualitativa, alguns dados foram otimizados 

de forma quantitativa. Aos dados selecionados nos relatórios de registros de notas da escola, 

do ano anterior (aluno ao cursar o 1º ano) e do ano 2011 (aluno cursando o 2º ano), dos 

resultados da aplicação e correção dos testes de inteligência e os dados obtidas da avaliação 

externa (SPAECE), foram inicialmente organizados numa planilha geral, utilizando-se para 

isso o software Excel. Posteriormente, utilizou-se o software SPSS (Statistical Package for 

the Social Sciences) versão 15.0 para Windows para tratar estatisticamente os dados 

quantitativos. As estatísticas descritiva e inferencial nos possibilitaram fazer relações e 

interpretações desses dados.  

Os dados de natureza qualitativa: os 3 (três) instrumentos aplicados nos 

professores e os registros de algumas aulas, foram analisados a luz de algumas categorias 

construídas a partir da teoria que norteia essa pesquisa e do currículo oficial prescrito, base do 

nível de ensino em foco. Formamos blocos com as opiniões dos professores, considerando 

concepções aproximadas/ categorias e as interpretamos. 

Ressalta-se que, os dados inicialmente de natureza quantitativa (relatórios de 

notas, resultados dos testes de inteligência e da avaliação externa), após o tratamento 

estatístico, foram considerados qualitativamente, pois a estatística nos oferece indicativos para 

que compreendamos a realidade. Considerando-se que a estatística não pode fornecer 

indicativos concretos de forma descontextualizada, dessa forma só faz sentido num contexto 

maior e interpretada de forma qualitativa. 

Tanto o escore no teste INV como no Teste de Raciocínio foram transformados 

para a escala de notas, escala [0 ; 10], essa transformação mantém as mesmas propriedades da 

escala original e facilita a comparação entre os resultados. 
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7 RESULTADOS  

 

7.1 Análise métrica do teste INV – Forma C 

 

O teste INV com escore variando no intervalo fechado [0 ; 60] apresentou 

coeficiente de precisão (alfa de Cronbach) α = 0,90, erro padrão da medida e = 2,3, 

correspondendo a 3,8% da amplitude total da escala do escore, inferior ao máximo aceitável 

de 10% da amplitude total (observe-se que a amostra foi calculada para um erro de 10%) e 

coeficiente de sensibilidade γ² = 7,24 => γ = 2,69, correspondendo à probabilidade 0,9964 

(99,64%) da medida empírica obtida pelo instrumento apresentar erro de medida inferior ao 

erro padrão da medida (e = 2,3), o teste T² de Hotelling, T² = 3283,225 => F = 30,054, 

significativo para p < 0,01, indica a não ocorrência de efeito de halo nas respostas aos itens do 

teste pelos sujeitos da amostra (Apêndice A). O quadro a seguir apresenta as estatísticas dos 

itens do teste INV na amostra. 

  
 
Quadro 4 – Estatísticas dos itens do teste INV na amostra 

Item Índice de dificuldade Coeficiente de 
discriminação 

Coeficiente de precisão se o 
item for abandonado 

inv1 1,0000 0,000 0,877 

inv2 0,9804 0,285 0,876 

inv3 0,9804 0,276 0,876 

inv4 1,0000 0,000 0,877 

inv5 0,9804 0,121 0,877 

inv6 0,9412 0,257 0,876 

inv7 1,0000 0,000 0,877 

inv8 0,9902 -0,036 0,877 

inv9 1,0000 0,000 0,877 

inv10 0,9804 -0,089 0,878 

inv11 0,9804 0,247 0,876 

inv12 0,9902 0,045 0,877 

inv13 1,0000 0,000 0,877 

inv14 0,9706 0,173 0,876 

inv15 0,9510 0,085 0,877 

inv16 0,9902 0,261 0,876 

inv17 0,9020 0,144 0,877 

inv18 0,9706 0,039 0,877 

inv19 0,9510 0,227 0,876 

inv20 0,9608 0,354 0,875 

inv21 0,9216 0,164 0,877 

inv22 0,5294 0,288 0,876 

inv23 0,9608 0,264 0,876 

inv24 0,6275 0,441 0,873 
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Item Índice de dificuldade Coeficiente de 
discriminação 

Coeficiente de precisão se o 
item for abandonado 

inv25 0,9902 0,004 0,877 

inv26 0,9412 0,332 0,875 

inv27 0,9412 0,291 0,875 

inv28 0,8824 -0,012 0,879 

inv29 0,6275 0,406 0,873 

inv30 0,8922 0,332 0,875 

inv31 0,7255 0,322 0,875 

inv32 0,7451 0,485 0,872 

inv33 0,9118 0,012 0,878 

inv34 0,8137 0,370 0,874 

inv35 0,3431 0,310 0,875 

inv36 0,4608 0,157 0,878 

inv37 1,0000 0,000 0,877 

inv38 0,8824 0,263 0,876 

inv39 0,7745 0,401 0,873 

inv40 0,7451 0,309 0,875 

inv41 0,7059 0,303 0,875 

inv42 0,6863 0,484 0,872 

inv43 0,6863 0,529 0,871 

inv44 0,5490 0,349 0,874 

inv45 0,6176 0,529 0,871 

inv46 0,1765 0,221 0,876 

inv47 0,3529 0,499 0,872 

inv48 0,2745 0,279 0,876 

inv49 0,6176 0,567 0,870 

inv50 0,5098 0,569 0,870 

inv51 0,3922 0,546 0,871 

inv52 0,6373 0,517 0,871 

inv53 0,4118 0,557 0,870 

inv54 0,4118 0,384 0,874 

inv55 0,4902 0,611 0,869 

inv56 0,3431 0,567 0,870 

inv57 0,5196 0,384 0,874 

inv58 0,3333 0,432 0,873 

inv59 0,0980 -0,071 0,879 

inv60 0,2549 0,000 0,874 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

No quadro 4, observa-se que a dificuldade dos itens tende a aumentar conforme 

aumenta a ordem dos itens no teste, ou seja, “Em geral, as operações mentais do tipo dos 

últimos itens não são resolvidas pela maioria da população na adolescência” (WEIL; NICK, 

1971, p. 108). Verifica-se que dos 24 itens iniciais, esses itens são muito fáceis, com o índice 

igual ou maior que 0,90, com somente dois itens (22 e 24 com índice de dificuldade, 

respectivamente 0,53-regular e 0,63-fácil). Na primeira página construída por itens que são 
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resolvidos com desenvolvimento inicial da estrutura do raciocínio concreto, o índice de 

dificuldade é igual ou maior que 0,98, ou seja, pelo menos 98% dos sujeitos da amostra 

responderam corretamente. O coeficiente de discriminação dos itens variou de 0 ( todos 

acertaram o item) a 0,61, sendo que 4 itens apresentaram coeficiente de discriminação 

negativo, porém próximos de zero. Cinco itens com coeficiente zero, 10 itens com coeficiente 

maior que zero e menor que 0,20 (coeficientes indicando baixa discriminação), os demais 41 

(quarenta e um) itens apresentaram boa descriminação com coeficiente igual ou maior que 

0,20. Pode-se verificar que com exceção do item 59 que apresentou coeficiente negativo, os 

demais itens com coeficiente negativo, ou zero, ou positivo menor que 0,20 se situam até o 

item nº 37 (trinta e sete). A não computação desses itens no escore total do teste influiria 

pouquíssimo no coeficiente de precisão do teste causando alguma modificação somente na 

casa de milésimos do coeficiente. 

A análise métrica do teste INV permite concluir que o instrumento se prestou à 

análise desejada. 

 

7.2 Análise métrica do Teste de Raciocínio  

 

O teste de raciocínio com escore variando no intervalo fechado [0 ; 38] apresentou 

coeficiente de precisão alfa de Cronbach, α = 0,78; erro padrão da medida, e = 2,2, 

correspondendo a 6,3 % da amplitude total da escala de medida do escore no teste, inferior ao 

máximo aceitável de 10% da amplitude total, coeficiente de sensibilidade, γ² = 2,88 → γ = 

1,70 implicando na probabilidade 0,9554 (95,54%) da medida empírica produzida pelo 

instrumento apresentar erro de medida inferior ao erro padrão da medida (2,2), o teste T² de 

Hotelling apresentou T² = 1720,54 => F = 34,07, significativo para p < 0,01, ou seja, não 

ocorreu efeito de halo em seu preenchimento pelos sujeitos da amostra. O quadro a seguir 

apresenta as estatísticas dos itens do teste de Raciocínio na amostra. 
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Quadro 5 – Estatísticas dos itens do teste de Raciocínio Lógico na amostra 
 

Item Índice de 
dificuldade 

Coeficiente de 
discriminação 

Coeficiente de precisão se 
o item for abandonado 

q1 - Compensação 0,35 0,123 0,742 

q2 - Compensação 0,30 -0,083 0,754 

q3 - Compensação 0,40 0,048 0,747 

q4 - Razão e proporção 0,61 0,110 0,743 

q5 - Razão e proporção 0,73 0,143 0,741 

q6 - Probabilidade 0,78 0,303 0,732 

q7 - Combinatória 0,09 0,134 0,740 

q8 - Combinatória 0,53 0,287 0,733 

q9 - Probabilidade 0,75 0,167 0,739 

q10 - Probabilidade 0,54 -0,194 0,762 

q11 - Razão e proporção 0,00 0,000 0,742 

q12 - Lógica das proposições 0,25 0,173 0,739 

q13 - Lógica das proposições 0,20 0,258 0,735 

q14 - Lógica das proposições 0,37 -0,123 0,757 

q15 - Lógica das proposições 0,00 0,000 0,742 

q16 - Lógica das proposições 0,00 0,000 0,742 

q17.1 - Razão e proporção 0,21 0,495 0,722 

q17.2 - Razão e proporção 0,19 0,362 0,729 

q17.3 - Razão e proporção 0,29 0,388 0,727 

q17.4 - Razão e proporção 0,18 0,326 0,731 

q17.5 - Razão e proporção 0,15 0,194 0,738 

q18.1 - Razão e proporção 0,53 0,146 0,742 

q18.2 - Razão e proporção 0,04 0,040 0,742 

q19 - Razão e proporção 0,07 0,282 0,735 

q20 - Combinatória 0,03 -0,006 0,743 

q21 - Combinatória 0,44 0,375 0,727 

q22 - Combinatória 0,08 0,211 0,737 

q23 - Combinatória 0,37 0,266 0,734 

q24 - Razão e proporção 0,23 0,233 0,736 

q25.1 - Seriação numérica 0,67 0,551 0,717 

q25.2 - Seriação numérica 0,52 0,540 0,716 

q25.3- Seriação numérica 0,54 0,571 0,714 

q25.4 - Seriação numérica 0,46 0,552 0,716 

q25.5 - Seriação numérica 0,42 0,528 0,717 

q26.1 - Seriação numérica 0,43 0,376 0,727 

q26.2 - Seriação numérica 0,08 0,275 0,735 

q26.3 - Seriação numérica 0,03 0,219 0,738 

q26.4 - Seriação numérica 0,01 -0,018 0,742 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Observando o quadro nº 05 verifica-se que o teste foi muito difícil com 23 itens 

(60,6%) com dificuldade nas categorias difícil ou muito difícil (coeficiente de dificuldade 

menor que 0,40), 10 itens (26,3%) com dificuldade média e somente 5 itens (3,1%) com 
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dificuldade nas categorias fácil ou muito fácil. Em relação ao coeficiente de discriminação, 5 

itens apresentaram coeficiente negativo, 3 itens com coeficiente zero, 10 itens com 

discriminação baixa, variando (coeficiente maior que zero e menor que 0,20) e 20 itens com 

boa discriminação (coeficiente igual maior a 0,20). Verifica-se que os itens com baixa 

discriminação apresentam também o número de acertos baixo e nos itens com coeficiente de 

discriminação zero, de forma diferente do ocorrido no teste INV em que nos itens com essa 

discriminação todos os alunos acertaram-no, no caso do teste de Raciocínio Lógico a 

discriminação zero ocorreu devido a todos os alunos terem errado o item. 

A análise métrica do teste de Raciocínio permite concluir que o instrumento se 

prestou à análise desejada. 

 

7.3 Desempenho dos sujeitos da amostra no Teste INV  

 

Na tabela 3 – Distribuição das notas no teste INV forma C (em intervalo de 

classe com amplitude 1). 

 
Tabela 3 – Nota no teste INV - Escala [0 ; 10] - Em intervalos de classe. 

 
 Frequência % 

5 - igual ou maior que 4 e menor que 5 2 2,0 

6 - igual ou maior que 5 e menor que 6 11 10,8 

7 - igual ou maior que 6 e menor que 7 24 23,5 

8 - igual ou maior que 7 e menor que 8 25 24,5 

9 - igual ou maior que 8 e menor que 9 29 28,4 

10 - igual ou maior que 9 11 10,8 

Total 102 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 
  

Quadro 6 – Estatísticas das notas no teste INV 
 

nota_INV - Nota no teste INV - Escala [0 ; 10] Estatística 
 Média 7,384 

  Intervalo de confiança para a 
média populacional (95%) 

Limite inferior 7,141 

   Limite superior 7,627 

  Mediana 7,500 
  Variância 1,532 

  Desvio padrão 1,2379 

  Mínimo 4,0 

  Máximo 9,5 

  Coeficiente de variação (%) 16,76 

  Coeficiente de assimetria -0,393 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Com as estatísticas descritivas da distribuição de notas no teste, que variam 

de 4 a 9,5 inclusive, observa-se nota média 7,4 com intervalo de confiança para a 

média populacional para uma confiança de 95% dado pelo intervalo (7,1; 7,6), 

mediana 7,5, coeficiente de variação 16,8 % indicando uma distribuição homogênea 

das notas no teste INV. O coeficiente de assimetria -0,393 mostra pequena 

concentração de notas acima da média 7,4. 

 

7.4 Desempenho no Teste de Raciocínio  

 

A tabela 4 e o gráfico 2 contêm as notas do teste de raciocínio em intervalos 

de classe com amplitude 1, 

 
Tabela 4 – Nota no teste de raciocínio - Escala [0 ; 10] - Em intervalos de classe 

 
Nota Frequência % % acumulada 

 1 - menor que 1 2 2,0 2,0 

 2 - igual ou maior que 1 e menor que 2 17 16,7 18,6 

 3 - igual ou maior que 2 e menor que 3 32 31,4 50,0 

 4 - igual ou maior que 3 e menor que 4 27 26,5 76,5 

 5 - igual ou maior que 4 e menor que 5 17 16,7 93,1 

 6 - igual ou maior que 5 e menor que 6 6 5,9 99,0 

 8 - igual ou maior que 7 e menor que 8 1 1,0 100,0 

 Total 102 100,0  

Fonte: Dados da pesquisa. 

nota_INV - Nota no teste INV - Escala [0 ; 10]
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Gráfico nº - Distribuião das notas no teste INV
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Gráfico 1 – Distribuição das notas no teste INV 
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Verifica-se que as notas são muito baixas, 95 (93,1%) dos alunos da 

amostra obtiveram no teste nota menor que 5, o gráfico 2 permite visualizar esses 

resultados. 

 
 

Gráfico 2 – Nota no teste de raciocínio - Escala [0 ; 10] - 
Em intervalos de classe 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

As estatísticas do quadro 7 confirmam que o desempenho nesse teste foi 

muito baixo, conforme a visualização feita com os dados na tabela 4 e no gráfico 2. 
 

 Quadro 7 – Estatísticas das notas no teste de raciocínio 
 

N Válidos 102 
Em branco 0 

Média 3,122 
Mediana 3,026 
Desvio padrão 1,2382 
Coeficiente de variação 39,7 
Assimetria 0,387 
Mínimo 0,5 
Máximo 7,4 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O teste de raciocínio apresentou média 3,1 (com notas variando de 0,5 a 

7,4), com intervalo de confiança para a média populacional [2,9 ; 3,4] para uma 
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confiança de 95%, mediana 3,0; coeficiente de variação 39,7% indicando 

heterogeneidade na distribuição das notas. O coeficiente de assimetria 0,387 indica 

uma concentração das notas abaixo da média.  

Tomando-se a variável nota do teste de raciocínio como variável 

dependente e a nota do teste INV como variável independente, obteve-se o coeficiente 

de correlação = 0,546 e coeficiente de determinação ajustado = 0,291, ou seja, 29,1% 

da variação da nota no teste INV implica na variação da nota no teste de raciocínio, o 

desempenho no teste de raciocínio é explicado por 29,1% do desempenho no teste 

INV.  

 
 

7.4.1 Desempenho nos itens no Teste de Raciocínio, agrupados segundo o tipo de 

operação para a sua resolução 

  

 Quadro 8 – Estatísticas das notas dos raciocínios do teste de raciocínio 
 

 
 Fonte: Dados da pesquisa. 
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O quadro 8 apresenta as estatísticas no desempenho dos itens agrupados 

segundo o tipo de operação para a sua resolução. Observa-se que das 6 operações 

avaliadas, a operação de probabilidade foi a que apresentou a maior média (6,9) e 

mediana 6,7. Essa operação refere-se ao conceito de chance que se desenvolve em 

torno de 11/12 anos ao se iniciar a construção da estrutura do raciocínio formal. 

Observa-se que a partir do percentil 30, ou seja, 81% dos sujeitos apresentam nota no 

raciocínio de probabilidade igual ou maior que 6,7, sendo que, desses 31(30,4%) 

sujeitos resolveram todos os itens referentes a esse raciocínio. Mesmo assim, 19 

sujeitos (18,6%) não têm esse raciocínio desenvolvido, isto se reflete na 

homogeneidade dos resultados. O coeficiente de variação (37,5%) indica um grau de 

heterogeneidade dos resultados observados.  

Nos demais tipos de raciocínio os resultados são baixos, com sua média na 

amostra variando de 1,6 a 3,5. Sendo que o pior deles se refere à nota do raciocínio de 

lógica das proposições seguido pelo raciocínio combinatório (média 2,6) e raciocínio 

de razão e proporção (média 2,7) . 

Nos itens em que se exige maior nível de abstração, os resultados são 

piores, como nos itens 11, 17.1 a 17.5, 18.2, 19 e 24. 

No raciocínio combinatório, apesar desses alunos na série anterior terem 

trabalhado em matemática algum conteúdo de análise combinatória, observa-se que o 

item 7 em que se faz o arranjo das faces de duas moedas, somente 9 (8,8%) acertaram 

o item, mesmo tendo sido permitido fazer concretamente com duas moedas. No item 8 

quando se pede que com os algarismos 0,1,2,3 se escrevam os numerais possíveis de 

serem formados, 48 (47,1%) erraram o item. O mesmo fenômeno se observa nos 

demais itens. 

Nos itens de compensação e de seriação numérica, observa-se o mesmo 

fenômeno, quanto maior o nível de abstração do item, maior o número de respostas 

erradas. 

Observando-se os percentis das distribuições das notas nesses 6 tipos de 

raciocínio, verifica-se que no raciocínio de compensação somente 30% da amostra 

apresenta o nível regular de desenvolvimento. No raciocínio de razão e proporção pelo 
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menos 90% da amostra não apresentam desenvolvimento adequado nesse tipo de 

raciocínio. 

No raciocínio probabilidade, 40% da amostra apresenta um nível bom de 

desenvolvimento, 30% se apresentam com raciocínio suficientemente desenvolvido e 

30% não tem esse raciocínio desenvolvido. 

No raciocínio combinatório 20% da amostra se apresentam com raciocínio 

regularmente desenvolvido e os restantes (50%) apresentam um grau muito baixo de 

desenvolvimento e 30% não desenvolveram esse tipo de raciocínio. 

No raciocínio lógica das proposições 10% apresentam baixo 

desenvolvimento, 50% com desenvolvimento muito baixo e 40% não desenvolveram o 

raciocínio lógico das proposições e o raciocínio de seriação numérica, 30% tem o grau 

razoável de desenvolvimento, 30% com desenvolvimento baixo e 40% não 

desenvolveram o raciocínio de seriação numérica. 

 

7.5 Desempenho dos sujeitos da amostra segundo a avaliação na escola (avaliação 

interna) 
 
 

A tabela 5 apresenta os resultados em português, na avaliação da escola. Observa-

se na tabela que 81 (79,4%) sujeitos da mostra apresentaram média final igual ou maior que 6, 

enquanto que 17 (16,7%) foram reprovados com média menor que 2 e 4 (3,9%) tiveram média 

final igual ou maior que 4 e menor que 6. Esses 21 alunos foram reprovados e passaram por 

recuperação, sendo aprovados. O gráfico nº 3 permite visualizar esses resultados. 

 

Tabela 5 – Português - Média final em intervalos de classe. Avaliação interna - 
1º ano ensino médio SPAECE/2010 

  

 Frequência % % acumulada 

1 - menor que 2 17 16,7 16,7 

3 - igual ou maior que 4 e menor que 6 4 3,9 20,6 

4 - igual ou maior que 6 e menor que 8 56 54,9 75,5 

5 - igual ou maior que 8 25 24,5 100,0 

Total 102 100,0  

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Gráfico 3 – Português - Média final em intervalos de classe 
- Avaliação interna - 1º ano ensino médio 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 
 
 
Com a tabela 6, a seguir, podem ser visualizados os resultados finais em 

português já com os alunos tendo cursado o 2º ano do ensino médio. 7,8% dos sujeitos da 

amostra foram reprovados e submetidos à recuperação final. Enquanto que 94(92,2%) foram 

aprovados com média igual ou maior que 6. O gráfico 3 permite visualizar esses resultados. 

 

Tabela 6 – Português - Média dos 4 bimestres - Avaliação interna - 2º ano 
ensino médio 

 

 Frequência % % acumulada 

1 - menor que 2 1 1,0 1,0 

2 - igual ou maior que 2 e menor que 4 6 5,9 6,9 

3 - igual ou maior que 4 e menor que 6 1 1,0 7,8 

4 - igual ou maior que 6 e menor que 8 15 14,7 22,5 

5 - igual ou maior que 8 79 77,5 100,0 

Total 102 100,0  

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Gráfico 4 – Português - Média final em intervalos de classe. 
Avaliação interna - 2º ano ensino médio 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 

 

Observou-se os quadros nº 09 e nº 10 que é grande a quantidade de alunos 

aprovados com média igual ou maior que 8 (24,5% no primeiro ano e 77,5% no segundo ano). 

O quadro nº 09 fornece as estatísticas descritivas das médias finais em português da avaliação 

interna (avaliação da escola). Verifica-se que as médias das duas distribuições são muito 

próximas (6,2 na primeira série e 6,4 na segunda série) no entanto, considerando-se o desvio 

padrão nas duas distribuições, verifica-se que as notas estão mais dispersas em relação a 

média da distribuição do 1º ano e, conforme o coeficiente de assimetria, a distribuição da 

primeira série apresenta uma maior concentração das notas acima da média da distribuição 

das médias finais, vê-se que na segunda série que também ocorre uma concentração das 

médias finais acima da média da distribuição mas em menor grau que na primeira série. O 

coeficiente de variação (47,9% na primeira série e 24,2% na segunda série) mostra que a 

distribuição das médias finais na primeira série é heterogênea, enquanto que na segunda série 

é homogênea. 
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Quadro 9 – Estatísticas das médias finais em Português na avaliação interna 

 N Mínimo Máximo Média Desvio 
padrão Assimetria 

Português - Média final . 
Avaliação interna - 1º 
ano ensino médio 

102 0,0 10,0 6,173 2,9586 -1,320 

 
Português - Média final. 
Avaliação interna - 2º 
ano ensino médio 

102 0,4 9,3 6,393 1,5489 -0,971 

       
Fonte: Dados da pesquisa. 

 
 
 

Quadro 10 – Teste da diferença entre as médias em português da avaliação 
interna no primeiro e segundo ano (teste “t” de Student, dados pareados) 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 
O teste da diferença entre as médias indicou a não existência de diferença 

significativa (p = 0689). 

A tabela nº 07, a seguir, contém os resultados de matemática na avaliação interna 

quando os sujeitos da amostra cursaram o 1º ano do ensino médio. Verifica-se que 22 (21,6%) 

alunos apresentaram média final menor que 6 e foram a recuperação, enquanto que 80 

(78,4%) foram aprovados com média igual ou maior que 6. O gráfico nº 05 permite visualizar 

esses resultados. 
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Tabela 7 – Matemática - Média final em intervalos de classe. Avaliação interna 
- 1º ano ensino médio 

 Frequência % % acumulada 

1 - menor que 2 17 16,7 16,7 

3 - igual ou maior que 4 e menor que 6 5 4,9 21,6 

4 - igual ou maior que 6 e menor que 8 76 74,5 96,1 

5 - igual ou maior que 8 4 3,9 100,0 

Total 102 100,0  

Fonte: Dados da pesquisa. 
  

 
Gráfico 5 – Matemática - Média final em intervalos 
de classe - Avaliação interna - 1º ano ensino médio 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 
 
 

Tabela 8 – Matemática - Média final em intervalos de classe - Avaliação 
interna - 2º ano ensino médio 

  

 Frequência % % acumulada 

1 – Menor que 2 1 1,0 1,0 

2 – Igual ou maior que 2 e menor que 4 10 9,8 10,8 

3 – Igual ou maior que 4 e menor que 6 35 34,3 45,1 

4 – Igual ou maior que 6 e menor que 8 51 50,0 95,1 

5 – Igual ou maior que 8 5 4,9 100,0 

Total 102 100,0  

Fonte: Dados da pesquisa. 
 
 
Ao final do 2º ano, observa-se na tabela que 46 (45,1%) dos alunos foram para a 

recuperação, enquanto que 56 (54,9%) foram aprovados diretamente. 
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Tanto na distribuição das médias finais em matemática da avaliação interna no 1º 

ano do ensino médio, quanto no 2º ano, é baixo o número de alunos aprovados com média 

igual ou maior que 8 [4 (3,9%) no 1º ano e 5 (4,9%) no 2º ano]. 

 

Gráfico 6 – Matemática - Média final em intervalos de classe. 
Avaliação interna - 2º ano ensino médio 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

No quadro 11, a seguir, têm-se as estatísticas descritivas das distribuições das 

médias finais em matemática da avaliação interna. Observa-se que as médias das duas 

distribuições são muito próximas porém, como em português o coeficiente de assimetria 

indica uma concentração maior das médias finais à direita da média da distribuição no 1º ano 

e também como em português no 1º ano a distribuição é heterogênea ( coeficiente de variação 

45,9% ) e, no 2º ano, homogênea ( coeficiente de variação 22,7%). 

 

Quadro 11 – Estatísticas das médias finais em Matemática na avaliação interna 

 N Mínimo Máximo Média Desvio 
padrão Assimetria 

Matemática - Média final dos 
4 bimestres. Avaliação 
interna - 1º ano ensino médio 102 0,00 8,40 5,5480 2,54888 -1,632 

Matemática - Média dos 4 
bimestres. Avaliação interna 
- 2º ano ensino médio 

102 1,4 8,8 5,790 1,3142 -0,727 

N 102      

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Quadro 12 – Teste da diferença entre as médias em Matemática da avaliação interna no 
primeiro e segundo ano (teste “t” de Student, dados pareados) 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O teste da diferença entre as médias em Matemática na avaliação feita na escola 

no 1° e no 2° ano indicou a não existência de diferença significativa entre as duas médias (p = 

0,916). 

As tabelas a seguir, apresentam o desempenho no SPAECE/2010 relacionado com 

a avaliação da escola em português no 1° e no 2° ano. 

 
Tabela 9 – SPAECE_2010_Português * Média dos 4 bimestres. Avaliação 
interna – 1ºano ensino médio  

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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O teste do qui-quadrado indicou que o desempenho no teste de português do 

SPAECE/2010 não se relaciona significativamente com os resultados da avaliação da escola 

em português no 1° ano (χ² = 10,11; p = 0,12). 

Quanto ao desempenho em português no SPAECE/2010, observa-se que 75,3% 

dos alunos situaram-se nos níveis muito críticos ou crítico. 

 
Tabela 10 – SPAECE/2010_Português * Média dos 4 bimestres. Avaliação interna – 2ºano 
ensino médio  

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 O teste do qui-quadrado indicou que o desempenho no teste de português do 

SPAECE/2010 não se relaciona significativamente com os resultados da avaliação da escola 

em português no 1° ano (χ² = 15,13; p = 0,06). 

Quanto ao desempenho em português no SPAECE/2010, observa-se que 75,3% 

dos alunos situaram-se nos níveis muito crítico ou crítico. 
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7.6 Regressão linear múltipla 

 

7.6.1 Escore em Português no SPAECE/2010 (variável dependente) e escore no teste INV 

forma C, escore no teste de raciocínio, média final em Português na avaliação interna 

no 1º ano do ensino médio e média final em Português na avaliação interna no 2º ano 

do ensino médio (variáveis independentes) 

 

Tomando-se o escore em Português no SPAECE/2010 como variável dependente 

e, como variáveis independentes, o escore no teste INV, o escore no teste de raciocínio, a 

média final em Português na avaliação interna quando os alunos da amostra cursaram o 1º ano 

do ensino médio e a média final em Português na avaliação interna quando os alunos 

cursaram o 2º ano do ensino médio; realizou-se uma análise de regressão linear múltipla com 

o método FORWARD. Obteve-se um modelo linear final somente tendo como variável 

independente o escore no teste INV. A correlação da variável independente com a variável 

dependente foi igual a 0,46 e coeficiente de determinação ajustado 0,199, ou seja, na variação 

do escore em português (na escala de 0 a 500) no SPAECE/2010, 19,9% é explicada pela 

variação do escore no teste INV. o modelo linear obtido é dado pela função: 

y = 143,089 + 2,323x, onde:  

y – escore em português no SPAECE/2010 

x – escore no teste INV. (Apêndice C) 

 

 

7.6.2 Escore em Matemática no SPAECE/2010 (variável dependente) e escore no teste INV 

forma C, escore no teste de raciocínio, média final em Português na avaliação interna 

no 1º ano do ensino médio, média final em Português na avaliação interna no 2º ano 

do ensino médio e escore em Português no SPAECE/2010 (variáveis independentes) 

 

Tomando-se o escore em Matemática no SPAECE/2010 como variável 

dependente e, como variáveis independentes, o escore no teste INV, o escore no teste de 

raciocínio, a média final em Português na avaliação interna quando os alunos da amostra 

cursaram o 1º ano do ens. médio e a média final em Português na avaliação interna quando os 

alunos cursaram o 2º ano do ens. médio; realizou-se uma análise de regressão linear múltipla 

com o método FORWARD. Obteve-se um modelo linear final tendo como variáveis 

independentes o escore no teste de raciocínio e o escore em Português no SPAECE/2010. A 
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correlação múltipla das variáveis independentes no modelo com a variável dependente foi 

igual a 0,71 e coeficiente de determinação ajustado 0,484, ou seja, na variação do escore em 

matemática no SPAECE_ 2010, 48,4% é explicada pela variação do escore no teste de 

raciocínio e do escore em português no SPAECE_2010. O modelo linear obtido é dado pela 

função: 

y = 82,271 + 4,394x + 0,410z, onde:  

y = escore em matemática no SPAECE_2010 

x – escore no teste de raciocínio  

z – escore em português no SPAECE_2010 (Apêndice D) 

 

7.7 Síntese da análise quantitativa 

 

1. A análise métrica no Teste INV forma C e do Teste de Raciocínio indicou que os 

instrumentos se prestaram à mensuração do grau de desenvolvimento da estrutura de 

raciocínio dos alunos da amostra. 

2. A maioria da amostra (87,2%) apresenta a estrutura do raciocínio concreto bem 

desenvolvida e somente 6,9% da amostra apresentam algum grau de desenvolvimento da 

estrutura formal de raciocínio. 

3.  A variação do desempenho no Teste de Raciocínio é explicada por 29,1% do 

desempenho no teste INV. 

4. Independente da aprendizagem dos alunos, tanto em matemática como em português, 

todos foram aprovados. A avaliação feita pela escola não serve nem como simples 

mensuração do grau de aprendizagem. 

5. O resultado dos alunos no SPAECE/2010, tanto em matemática como em português, se 

concentram nos níveis muito crítico ou crítico, 78,3% em português e 94% em 

matemática. 

6. Quando relacionados o escore no Teste de Raciocínio, o escore no Teste INV, as médias 

finais em português do 1º e 2º anos na avaliação da escola com o desempenho em 

português no SPAECE/2010, através da regressão linear múltipla, observou-se que 

somente o desempenho no Teste INV se relaciona significativamente com o desempenho 

em português com coeficiente de correlação 0,46 explicando 19,9% da variação do escore 

em português no SPAECE/2010. 
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7. Quando relacionados o escore no Teste de Raciocínio, o escore no Teste INV, as médias 

finais em português e em matemática do 1º e 2º anos na avaliação da escola com o 

desempenho em matemática no SPAECE/2010, através da regressão linear múltipla, 

observou-se que somente o desempenho no teste de raciocínio e no teste de português do 

SPAECE/2010 explicam significativamente o desempenho em matemática no 

SPAECE/2010 com correlação múltipla 0,71 explicando o desempenho em português no 

SPAECE/2010, 48,4% do desempenho em matemática no SPAECE/2010. 

 

7.8 Algumas considerações sobre o perfil dos professores da amostra 

 

Conforme os dados obtidos com a aplicação do questionário 1, pode-se observar 

que: 

− são 5 (quatro) professores no grupo da amostra. Desses, 2 tem a idade entre 25 

e 30 anos e 3 entre 40 e 49 anos. 

− 2 professores têm licenciatura em letras, 1 licenciatura em física, 1 licenciado 

em matemática e 1 formado em engenharia civil e licenciatura em matemática. 

3 deles tem especialização específica na área de formação e de atuação. Sendo, 

1 com especialização em planejamento educacional, 1 em ensino de 

matemática e 1 em língua portuguesa. 2 não tem especialização. 

− quanto ao tempo de atuação no magistério: o sujeito 1 tem 22 anos, o sujeito 2 

tem 14 anos, o sujeito 3 tem 5 anos, o sujeito 4 tem 9 anos e o sujeito 5 tem 6 

anos. 

− todos os professores afirmaram que o planejamento não acontece de forma 

isolada dos demais professores e que eles participam do planejamento das aulas 

dos professores da escola. 

Observando-se as informações obtidas com o questionário aplicado, percebe-se 

que os professores possuem formação específica em relação a área de atuação, a maioria 

possui título de especialista também na área de atuação. Todos os professores têm mais de 4 

anos de atuação no magistério, ou seja, todos tem experiência de efetivo trabalho em sala de 

aula. 

O planejamento acontece de forma integrada entre os professores de determinadas 

áreas. Dessa forma, o planejamento acontecendo de forma integrada pode fornecer mais 

subsídios enriquecendo as aulas. 
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7.9 Algumas observações a partir dos dados obtidos na aplicação do questionário 2 

 

O questionário 2 visou conhecer aspectos relacionados à prática docente dos 

professores da amostra, considerando-se os pressupostos orientados e defendidos pelo 

currículo prescrito oficial e pelas contribuições da teoria de Piaget, que considera o educando 

um ser ativo no seu processo de construção do conhecimento.  

Observando-se os dados em foco, pode-se considerar que: 

 4 professores concordaram com a afirmação – Procuro incentivar e estimular o 

aluno a analisar criticamente se os resultados obtidos na resolução de um problema são 

viáveis. 1 professor concordou em parte.  

− quanto à afirmativa: Experimentar diferentes ações (coletar informações, 

analisar, discutir, manipular) é de vital importância para resolver problemas. 4 

professores concordaram e 1 concordou em parte. 

− na afirmativa 3: Os alunos precisam experimentar diferentes modos de resolver 

um problema ou efetuar um cálculo. Todos os professores concordaram. 

− todos os professores estão de acordo com a afirmativa 4: Interpretar resultados 

numéricos considerando as diversas possibilidades de representações 

matemáticas adequadas ao problema. 

− 4 sujeitos concordam plenamente com a afirmativa 5: Lidar com situações 

problema que exigem diferentes raciocínios mais complexos que a maioria dos 

exemplos usuais, são essenciais para o desenvolvimento intelectual do aluno. 1 

entrevistado concordou em parte. 

− quanto à afirmativa 6: As atividades sugeridas contribuem para o 

aperfeiçoamento e velocidade na execução de cálculos. 2 entrevistados 

concordaram, 2 concordaram em parte e 1 não se manifestou. 

− na afirmativa 7: Acredito que considerar a realidade do aluno abordando temas 

familiares é importante na motivação da aprendizagem. 4 sujeitos concordaram 

plenamente e 1 concordou parcialmente. 

− todos os participantes concordaram totalmente com a afirmativa 8: Propor 

atividades que possibilitem a compreensão de regras e procedimentos 

contribuem na compreensão de princípios gerais da linguagem matemática. 
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− afirmativa 9: Na sua escola a informática gera nos alunos maior autonomia 

(capacidade de autogestão, de tomar decisões, de resolução de problemas). 2 

professores concordaram totalmente e 3 concordaram em parte. 

− o processo de utilização do computador na escola tem influência positiva sobre 

o ensino e aprendizagem. nesta última afirmativa, 2 participantes concordaram 

e 3 concordaram em parte. 

Todos os professores concordaram com as afirmativas ‘Os alunos precisam 

experimentar diferentes modos de resolver um problema ou efetuar um cálculo’, ‘Interpretar 

resultados numéricos considerando as diversas possibilidades de representações matemáticas 

adequadas ao problema.’ e ‘Propor atividades que possibilitem a compreensão de regras e 

procedimentos, contribuem na compreensão de princípios gerais da linguagem matemática. 

Dessa forma, os professores dos alunos da amostra concordam que os alunos são sujeitos 

ativos na construção de seu conhecimento e os professores precisam criar as condições para 

que isso se concretize na prática escolar. 

A maioria dos professores (4), também concordou com as afirmativas: “Procuro 

incentivar e estimular o aluno a analisar criticamente se os resultados obtidos na resolução de 

um problema são viáveis”.; “Experimentar diferentes ações (coletar informações, analisar, 

discutir, manipular) é de vital importância para resolver problemas”.; “Lidar com situações 

problema que exigem diferentes raciocínios mais complexos que a maioria dos exemplos 

usuais, são essenciais para o desenvolvimento intelectual do aluno.” Acredito que considerar a 

realidade do aluno, abordando temas familiares é importante na motivação da aprendizagem. 

Novamente, podemos observar que a maioria dos professores defendem pressupostos na 

perspectiva piagetiana e contemplados na proposta curricular oficial. 

As afirmativas que observamos maior discordância entre os professores são as 

relacionadas à utilização do computador na escola e à que relaciona atividades sugeridas à 

velocidade de cálculo por parte dos alunos. Nessas afirmativas, em média, dois professores 

concordam totalmente e 3 concordam em parte. 

 

7.10 Algumas considerações sobre as concepções dos professores sobre a prática 

educativa  

 

Na questão 1, ‘O que você considera importante ensinar nas aulas de 

matemática/português? Por que?’, 5 (cinco) categorias foram mencionadas pelos professores 
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da amostra. Destaca-se a categoria “Assuntos que fazem parte do dia-a-dia dos alunos”, 

explicitar essa categoria significa considerar o contexto, os conhecimentos prévios e os 

interesses dos educandos, buscando abordar conteúdos significativos para os alunos. 

No documento Matrizes Curriculares para o Ensino Médio que orienta o currículo 

prescrito do Ceará, percebemos que diversos conteúdos/competências/detalhamento de 

conteúdo, abrangem essa categoria, ou seja, consideram importante levar em conta os 

conhecimentos do dia-a-dia dos educandos. Como exemplo, o conteúdo “Implicações do 

gênero (oral e escrito, do suporte e/ou do enunciado na compreensão do texto” que envolvem 

diversas competências (1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9) e detalhamento de conteúdo: a compreensão das 

funções sociais dos gêneros (orais e escritos) em situações reais de comunicação (os 

propósitos comunicativos, estilos e finalidades) como poesia, a carta, a reportagem, o ofício, a 

propaganda, o debate etc. (CEARÁ, 2009b, p. 15). 

As demais categorias “Operações básicas como pré-requisito de resolução de 

problemas”; “abordagem teórica do conteúdo, focando no método de resolução” e “criar as 

condições para o desenvolvimento do senso crítico”, mencionadas pelos professores da 

amostra, também são consideradas na organização prescrita do documento citado. 

Quanto à questão 2, ‘O que você ensina nas aulas de matemática/português?’, 

pode-se perceber a partir das sete categorias defendidas pelos professores (“Interpretação 

textual/estratégias de leitura”, “Produção textual”, “Grade curricular”, “Conteúdos da 

disciplina”, “Operações básicas da matemática”, “Assuntos que fazem parte do dia a dia dos 

alunos” e “Conteúdos da disciplina contextualizados nos acontecimentos atuais”) algumas 

contradições entre o que os professores consideram importante ensinar (questão 1 desse 

questionário) e o que eles ensinam de fato. Observa-se também muitos aspectos coerentes 

entre os dois itens. 

Como contradição pode-se refletir sobre as categorias que explicitam que 

considera importante ensinar “As operações básicas como pré-requisito de resolução de 

problemas” e “Abordagem teórica do conteúdo, focando no método de resolução”, mas, os 

professores da amostra também indicam que ensinam os “Conteúdos da disciplina” que, 

conforme a grade da matriz curricular para o 2º ano do ensino médio, não há espaço para os 

conteúdos “Operações básicas como pré-requisito de resolução de problema (esses conteúdos 

pertencem à grade curricular de outras séries). Dessa forma, trabalhar operações básicas 

visando resolução de problemas significa não se limitar aos “conteúdos da disciplina” e sim 

pesquisar/disponibilizar conteúdos conforme a situação ou atividade didática. Outra evidente 
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contradição, são as categorias explicitadas pelos professores “Assuntos que fazem parte do 

dia-a-dia” e “Grade curricular” uma vez que, dificilmente pode-se trabalhar a dinâmica do dia 

a dia e a grade curricular pronta e acabada. 

Como aspectos coerentes, pode-se observar: as duas categorias explicitadas pelos 

professores como importantes ensinar (“Abordagem teórica do conteúdo, focando no método 

de resolução” e “Operações básicas como pré-requisitos de resolução de problemas”) e a 

categoria que eles ensinam (“Ênfase nas operações básicas da matemática”). As categorias 

“Assuntos que fazem parte do dia-a-dia”, “Leitura , produção de textos e regras gramaticais” 

defendidas como importantes de serem ensinadas, são coerentes com as categorias 

“Interpretação textual/estratégias de leitura” e “Produção textual” e “Grade curricular (que 

inclui literatura e gramática aplicada ao texto e à comunicação)” apontadas tembém pelos 

professores, e por fim, a categoria “Criar as condições para o desenvolvimento do senso 

crítico” também se mostrou coerente. 

Na questão 3 – “Relacione 3 fatores internos e 3 fatores externos à escola que 

contribuem para o fracasso escolar”, 10 categorias foram apontadas pelos professores (“Falta 

de recursos”, “falta de um trabalho uniforme na escola”, “Falta de compromisso dos 

professores”, “Falta de compromisso dos alunos”, “Material didático”, “Espaço 

físico/condições precárias da escola”, “Desvalorização dos professores”, “Falta de maior 

acompanhamento nas questões de indisciplina dos alunos”, “Alunos indisciplinados” e “Falta 

de organização diálogo entre os professores”). Pode-se perceber que os professores atribuem 

as causas do fracasso escolar aos próprios atores da escola e têm uma visão geral/total da 

escola mas, por outro lado, não conseguem focar aspectos fundamentais da instituição escolar. 

Como por exemplo, a forma em que a avaliação é desenvolvida, as questões pedagógicas e as 

dificuldades de aprendizagem dos alunos. 

Quanto aos aspectos externos que influenciam o fracasso escolar, 5 categorias 

foram explicitadas pelos professores (“Falta de participação da família na vida escolar do 

aluno”, “Necessidade de sobrevivência que obriga o aluno a trabalhar”, “A violência na 

comunidade”, “Falta de acompanhamento aos alunos que dizem vir para à escola, mas não 

vem” e “Desinteresse educacional por parte do poder público”), percebe-se que a ausência da 

família e do poder público e a violência na comunidade são as principais categorias 

englobando as outras. Percebe-se também que na visão dos professores da amostra faltam 

políticas públicas que proporcionem aos cidadãos não apenas o ingresso, mas também a 

permanência na escola.  
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A questão 4 – ‘Relacione 3 fatores internos e 3 fatores externos à escola que 

contribuem para o sucesso escolar’, nos possibilitou perceber que os professores entrevistados 

explicitaram como fatores internos que contribuem para o sucesso escolar as categorias: 

“Compromisso dos professores”, “Núcleo gestor comprometido com o processo de 

aprendizagem”, “Interdisciplinaridade”, “Ambiente educativo motivador”, “Interesse do 

aluno”, “Qualidade do material didático”, “Informática educativa/multimeios” e “Cursos 

oferecidos”. Os professores ao explicitarem essas categorias, enfatizaram o papel dos gestores 

e professores como centrais para contribuir com o sucesso escolar. Quanto aos fatores 

externos, as categorias: “Pais participantes da educação dos filhos”, “Mais empregos”, 

“Família equilibrada”, “Políticas públicas voltadas para a educação”, “Aulas de campo”, 

“Motivação na participação das avaliações externas” e “Premiação nas avaliações externa”, 

foram defendidas pelos professores e mostra que a escola não é vista como algo estanque da 

sociedade, pelo contrário, a escola está inserida numa realidade maior.  

Na questão 5 – ‘Qual o papel da avaliação no processo de ensino aprendizagem?’, 

os professores explicitaram as seguintes categorias: “Diagnosticar”, “Intervir”, “Recomeçar o 

processo de aprendizagem”, “Verificar o que o aluno aprendeu daquilo que foi ensinado”, 

“Fazer que o aluno adquira conhecimentos”, “Considerar a evolução do aluno no processo” e 

“Considerar todo o currículo desde o fundamental II”. Percebe-se contradições entre as 

categorias, pois ao defender categorias que demostram que a avaliação serve para medir o 

quanto o aluno aprendeu daquilo que foi transmitido, mostra uma concepção mais tradicional 

da avaliação e consequentemente do processo de aprendizagem, uma abordagem da avaliação 

como mensuração. A palavra “transmitir” também lembra algumas especificidades da 

educação tradicional, pois desconsidera que as pessoas se desenvolvem na interação com os 

objetos, com o outro e com o meio de forma ativa, modificando o meio e sendo modificado 

por ele segundo Piaget (2003b). 

Pode-se considerar ainda que há uma confusão entre avaliação e verificação da 

aprendizagem que, segundo Luckesi (2011), a dinâmica do ato de avaliar não se encerra com 

a obtenção do dado ou informação que se busca. Focar apenas naquilo quanto o aluno 

aprendeu seria verificação, pois os sujeitos não consideram os possíveis usos dessa 

verificação, sendo assim uma atividade com o fim em si mesma. 

Destacam-se também as categorias “Diagnosticar”, “Intervir e recomeçar o 

processo de aprendizagem. Estas categorias apresentam importantes aspectos da avaliação 

formativa que, segundo Scriven (1967), devem ocorrer ao longo do processo, de forma 
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processual e que possam proporcionar informações úteis para que os responsáveis promovam 

o aprimoramento do processo avaliativo.  

Um dos professores afirmou que:  

 “Levando em consideração a evolução do aluno no processo, realmente a 

avaliação é muito importante. Infelizmente, toda a vida escolar do aluno será posta à prova em 

um exame vestibular que, mesmo sendo o ENEM o principal teste, ainda é um método que 

deixa a desejar. Se fosse levado em consideração todo o currículo do aluno desde o 

fundamental II, acredito que o interesse e a qualidade do ensino elevaria e muito seu nível”. 

O professor expressou a importância de considerar toda a vida escolar do 

educando e não apenas um momento pontual avaliado com uma prova. Considerando a 

avaliação no seu aspecto continuado e não estanque em etapas na vida escolar. 

Na questão 6 – ‘Qual a sua opinião sobre a avaliação externa?’, os professores 

explicitaram: “Não avalia a aprendizagem dos alunos, pois não considera o processo contínuo 

de diagnóstico e intervenções”, “Indicador da situação da educação nas escolas”, “Motivação 

para os alunos valorizarem a aprendizagem”, “Eficiente quanto à premiação”, “Eficiente 

quanto à cobrança dos descritores através dos conteúdos”, “Não atende aos alunos e 

professores no tocante às dificuldades”, “Seu questionário socioeconômico deveria ser usado 

em prol de uma evolução educacional” e “Desempenha o papel de censo escolar que obtém 

dados e não os usa”, mostrando dessa forma que os sujeitos percebem esse tipo de avaliação 

como algo positiva no sentido que serve como indicador de qualidade da escola, motivação 

para os alunos, eficiente nas premiações e na cobrança dos descritores, por outro lado, 

aparecem pontos negativas como não avalia realmente a aprendizagem dos alunos e não 

atende as necessidade educacionais. A não utilização dos dados dos questionários sócio-

econômicos também aparece como fator negativa das avaliações externas. 

Por fim, a questão 7 – ‘Qual a importância do currículo no processo de ensino 

aprendizagem?’, foram defendidas as seguintes categorias: “Uniformizar o ensino”, “Tornar 

as aulas mais atrativas”, “Organização escolar dos conteúdos programáticos”, “È a base do 

funcionamento de uma escola”, “São referenciais que sugerem a forma de repassar o 

conhecimento” e “Precisa se adaptar ao ENEM, para contemplar as habilidades e 

competências cobradas nesse exame”. Essas categorias mostram que os professores da 

amostra percebem o currículo como algo estanque, parado, a margem do processo de 

aprendizagem, dessa forma, uma visão tradicional do currículo, bem diferente das concepções 

mais atualizadas, como as defendidas por Traldi (1987). 
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7.11 O currículo moldado pelos professores 

 

Observando-se uma amostra do material registrado pelos professores nos diários 

que, segundo Sacristán (2000), é o currículo moldado pelos professores. O autor defende que 

o professor é um agente ativo e tem um papel importante na concretização dos conteúdos e 

seu papel é influenciado pela própria cultura do professor.  

É nessa perspectiva que os registros observados podem nos fornecer alguns 

indicadores de como o currículo está sendo desenvolvido e visto pelos professores, uma vez 

que tais registros mostram aspectos da cultura dos profissionais. 

Quanto aos registros de matemática, tomando como base as aulas registradas nos 

meses de março, abril, maio e junho de 2011, podemos observar que os conteúdos abordados 

nos dias de março, abril e maio, que compõem o 1º bimestre (definição de sequências 

numéricas, fórmula do termo geral da PA, fórmula da soma de uma PA, definição de uma 

progressão, explicação dos termos de uma PG em forma de soma e produto, soma dos termos 

finitos e infinitos, lei dos cossenos, lei dos senos, áreas de um triangulo qualquer, introdução a 

matrizes.) não estão completamente contemplados no currículo prescritivo oficial do Ceará. 

Segundo o documento citado, no 1º bimestre do 2º ano do ensino médio, os conteúdos a serem 

trabalhados são: trigonometria na circunferência, funções trigonométricas e relações 

trigonométricas no intervalo 0 a 2π. Dessa forma, o currículo desenvolvido é diferente do 

currículo prescrito oficial, parte significativa dos conteúdos registrados pelo professor não é 

orientada pela proposta, nos mostrando o grau elevado de autonomia do professor no processo 

de desenvolvimento curricular. 

Percebe-se também que, apesar dos conteúdos excessivos orientados pelo 

currículo prescrito oficial, o professor ainda acrescentou mais conteúdos que não estão 

contemplados na proposta oficial. Dessa forma, considerando a estrutura do pensamento 

formal observado nos testes de inteligência aplicados e o desempenho no SPAECE/2010, 

podemos afirmar que a quantidade de conteúdos abordados no período citado é incoerente 

com a capacidade de compreensão dos alunos dificultando, dessa forma, a construção de 

novas aprendizagens. 

Quanto aos conteúdos registrados pelo professor no 2º bimestre (definição de 

matrizes, tipos de matrizes, igualdade de matrizes, soma e subtração de matrizes), percebemos 

que os conteúdos trabalhados pelo professor são contemplados no currículo prescritivo oficial 

que orienta e deve ser desenvolvido nesse período, que segundo a proposta oficial são os 



 

115 
 

 

 

seguintes conteúdos: matrizes, determinantes, além de sistemas lineares e análise 

combinatória. 

Apesar dos conteúdos trabalhados serem coerentes com parte dos conteúdos 

orientados para esse período escolar, percebemos uma grande extensão de conteúdos que, 

mais uma vez, podemos considerar inadequados para o nível de desenvolvimento cognitivo 

observado através dos testes de inteligência aplicados e o desempenho no SPAECE/2010. 

Pode-se considerar ainda, quanto ao registro das aulas, que tais registros não nos 

fornecem informações específicas, ou seja, as peculiaridades dos conteúdos, se limitando aos 

aspectos gerais, como por exemplo, o registro “definição dos tipos de matrizes”. Esse registro 

não nos orienta sobre quais os tipos de matrizes que foram trabalhados, não nos mostrando 

dessa forma, os aspectos que poderiam considerar, por exemplo, as dificuldades dos alunos na 

compreensão de tais definições. 

Quanto às concepções de currículo implícitas dos professores, pode-se observar 

através dos registros analisados que o enfoque curricular é no conteúdo como conhecimento 

acabado como afirma Traldi (1987). Em nenhum momento, no material observado, percebe-se 

a consideração por parte dos professores de elementos como o educando e seu 

desenvolvimento, estrutura da sociedade e da escola e a necessidade de experiências 

complementares que, segundo a autora citada, seriam outras possibilidades de enfoque 

curriculares possíveis. Dessa forma, tem-se um currículo centrado nos conteúdos acabados. 

 Observando-se os conteúdos registrados nos meses março, abril e maio pelo 

professor e que correspondem ao 1º bimestre, que são: classificação dos substantivos, gênero 

dos substantivos, tipologia textual, elementos da narrativa, número dos substantivos, grau dos 

substantivos, adjetivos, grau dos adjetivos, locução adjetiva, características da crônica, 

pronomes pessoais do caso reto, artigo de opinião, pronomes oblíquos e de tratamento. 

Novamente percebe-se uma grande quantidade de conteúdos trabalhados, mas, considerando 

que grande parte desses conteúdos são trabalhados desde o ensino fundamental, pode-se 

considerar que o diferencial é a complexidade da abordagem desses conteúdos no ensino 

médio. Em relação aos conteúdos registrados pela professora e os conteúdos orientados pela 

proposta oficial do Estado, pode-se refletir que, como a proposta oficial aborda uma grande 

extensão de conteúdos, os conteúdos observados nos registros podem ser considerados dentro 

da proposta como, por exemplo, os gêneros narrativos e crônicos que estão contemplados na 

proposta na abordagem “reconhecimento dos diversos gêneros textuais”. 
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Observando-se os registros na disciplina de português, novamente percebe-se um 

currículo centrado nos conteúdos prontos e acabado, segundo Traldi (1987). 

 

7.12 Discussão dos resultados  

 

Avaliar o grau de desenvolvimento do pensamento formal, considerando o 

currículo, as avaliações internas e externas e a aplicação de testes de inteligência, requer 

considerar as especificidades desses aspectos, que configuram um processo mais amplo e 

dinâmico, mas também nesse sentido, precisamos considerar as possíveis relações desses 

aspectos de forma integrada e influenciadores desse processo maior, objetivado pela educação 

atual e respaldada pelo currículo prescritivo oficial do nosso país. 

O Teste INV nos possibilitou conhecer aspectos do desenvolvimento mental dos 

alunos da amostra, como o desenvolvimento do Fator G e do raciocínio concreto, nos 

fornecendo subsídios para, juntamente com os resultados no Teste de Raciocínio, avaliar o 

nível de desenvolvimento do pensamento formal. Nessa perspectiva podemos afirmar que: 

− a dificuldade dos alunos na resolução do Teste INV, tendeu a aumentar 

conforme o nível de dificuldade dos itens do teste aumentou, ou seja, os 

primeiros itens de caráter mais concreto, apresentaram menos dificuldades. Já 

os últimos itens, de caráter formal apresentaram maior dificuldade. 

− no geral, apesar das dificuldades dos alunos na resolução dos itens mais 

difíceis, os alunos da amostra apresentaram bom desenvolvimento do Fator G e 

do raciocínio concreto, e estão com as operações característica do raciocínio 

formal pouco desenvolvidas. 

O Teste de Raciocínio nos proporcionou avaliar o nível de desenvolvimento do 

pensamento formal, considerando 6 tipos de raciocínios que o teste visa medir (compensação, 

razão e proporção, probabilidade, lógica das proporções, combinatória e seriação). Podemos 

afirmar, a partir do desempenho dos alunos no teste que: 

− No Teste de Raciocínio, considerando a escolaridade e a faixa etária, os alunos 

pouco avançaram na construção do raciocínio formal, apesar de apresentarem 

bom desempenho no Fator G e raciocínio concreto, conforme desempenho no 

Teste INV. Esses raciocínios são a base para o desenvolvimento de raciocínios 

mais complexos.  
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− Os alunos apresentaram desenvolvimento adequado no raciocínio de 

probabilidade (esse tipo de raciocínio é associado ao conceito de chance e deve 

estar desenvolvido por volta dos 11 e 12 anos). Nos itens referentes a esse 

raciocínio (q6, q9 e q10), os alunos apresentaram média 6,9. 

− Pode-se observar que nos demais tipos de raciocínios, o desempenho é baixo, 

com médias variando entre 1,6 a 3,5, respectivamente nos raciocínios de lógica 

das proposições e de seriação numérica. 

Em português, no 1º ano do ensino médio, 21 alunos (20,6% da amostra) foram 

para a recuperação final com média menor que 6, os demais 85, foram aprovados. Os 21 

alunos que fizeram recuperação também foram aprovados. No 2º ano do ensino médio, 8 

alunos (7,8% da amostra) foram para a recuperação e foram aprovados. Em matemática, no 1º 

ano do ensino médio, 22 alunos foram para a recuperação final e foram aprovados. Ressalte-

se que entre os que foram para recuperação final 17 alunos tiveram média zero em matemática 

e em português. Os demais foram aprovados por média. No 2º ano do ensino médio, 41 alunos 

foram para a recuperação final e 56 foram aprovados por média. Podemos observar que a 

recuperação escolar não influencia no baixo desempenho observado nos alunos da amostra 

nos testes aplicados e no SPAECE/2010. É contraditório constatarmos que esses alunos foram 

‘recuperados’, aprovados e mesmo assim apresentam dificuldades na resolução de itens em 

que o raciocínio de seriação, por exemplo, é dominante. 

Não se observou diferença significativa entre as médias de matemática na 

avaliação da escola no 1º e 2º anos. Em português também não se observou diferença 

significativa. 

A correlação com as médias finais da avaliação da escola em Português do 1º ano 

das avaliações (ano de realização do SPAECE/2010, no final do ano letivo) e as notas do 

SPAECE/2010 foi praticamente zero (r = 0,03). Dessa forma, o desempenho observado nas 

avaliações internas, não se relaciona com os resultados da avaliação externa (SPAECE/2010) 

em que a grande maioria dos alunos da amostra ficou concentrada nos conceitos crítico ou 

muito crítico. Pode-se concluir que a avaliação na escola não é capaz de atingir a avaliação 

como simples medida do rendimento. 

A variação do escore no Teste INV explica 19,9% da variação na nota do 

SPAECE em Português, a variação do escore no Teste de Raciocínio não afeta 

significativamente os resultados. Por outro lado, a variação do escore em Matemática do 
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SPAECE é explicada em 42% pela variação no escore do teste INV e no escore do Teste de 

Raciocínio.  

Os resultados observados no SPAECE/2010 são bem diferentes dos resultados 

observados na avaliação interna.  

Quanto aos aspectos referentes ao perfil dos professores da amostra, a partir dos 

dados coletados com o questionário 1, podemos sintetizar que os professores possuem 

formação específica na área em que lecionam, experiência na docência e a maioria possui 

especialização na área específica de atuação. Dessa forma, segundo os dados levantados, 

podemos considerar que os professores da amostra deveriam estar qualificados para o 

exercício da função.  

Considerando as observações baseadas no questionário 2, aplicado aos professores 

e que visou conhecer os aspectos relacionados à visão de aluno e de aprendizagem, de 

currículo, de metodologia de ensino e da influência na utilização do computador na 

aprendizagem, podemos afirmar que todos os professores concordaram plenamente com 

afirmativas relacionadas à metodologia de ensino (‘Os alunos precisam experimentar 

diferentes modos de resolver um problema ou efetuar um cálculo’, ‘Interpretar resultados 

numéricos considerando as diversas possibilidades de representações matemáticas adequadas 

ao problema’ e ‘Propor atividades que possibilitem a compreensão de regras e procedimentos, 

contribuem na compreensão de princípios gerais da linguagem matemática, demostrando que 

os professores da amostra acreditam que os alunos são capazes de refletir e construir 

aprendizagens, mas que para isso, os professores precisam saber criar as condições que 

fomentem o desenvolvimento dessa reflexão. 

Outras afirmativas que expressavam a importância de incentivar os alunos a 

analisar criticamente resultados, experimentar diferentes formas de solucionar uma situação 

problema e considerar a realidade dos alunos, foram defendidas pela maioria dos professores, 

reforçando que os professores a partir do questionário aplicado, se mostraram atualizados 

quanto aos princípios da educação atual defendidos na proposta curricular prescrita, ou seja, 

em teoria sim, mas em prática não. As afirmativas que trataram da utilização do computador e 

o processo de aprendizagem foram as que apresentaram maior discordância entre os 

professores, mostrando que quanto aos aspectos da utilização das TIC’s na educação, os 

professores ainda não conseguem compreender as possibilidades dessa utilização. 

A partir das observações e análise do questionário 3 (entrevista) respondido pelos 

professores da amostra, podemos afirmar que: 
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− Os professores consideram importante ensinar nas aulas de Matemática e 

Português conteúdos que fazem parte do cotidiano dos alunos, operações 

matemáticas básicas, método de resolução de problemas e criar condições para 

o desenvolvimento do senso crítico.  

− Consideram que os fatores internos que contribuem para o fracasso escolar são 

a falta de compromisso dos alunos e professores e condições precárias da 

escola, sendo os fatores mais defendidos pelos professores da amostra. Quanto 

aos fatores externos, foram mais defendidos a falta de participação da família 

na vida escolar dos alunos, a violência na comunidade em que a escola esta 

inserida e a necessidade de sobrevivência afastando parte dos alunos da sala de 

aula devido à necessidade de trabalhar . 

− Quanto aos fatores internos que contribuem para o sucesso escolar, foram mais 

defendidos o compromisso dos professores, o núcleo gestor comprometido com 

o processo de aprendizagem e a utilização dos recursos tecnológicos.  

− Segundo alguns professores da amostra, a avaliação tem a função de ‘verificar 

o que o aluno aprendeu daquilo que foi ensinado’. Outras categorias quanto o 

papel da avaliação foram evidenciadas por um professor cada uma, podemos 

destacar: diagnosticar, intervir, recomeçar o processo de ensino... 

− A categoria ‘indicador da situação da educação nas escolas’ foi a mais 

defendida entre os professores quanto o papel da avaliação externa. 

− Diversas categorias foram explicitadas pelos professores sobre a importância 

do currículo, cada uma, defendida por apenas um professor, são elas: 

‘uniformizar o ensino’, ‘tornar as aulas mais atrativas’, ‘organização escolar 

dos conteúdos programados’, ‘base do funcionamento da escola’, ‘referências 

que sugerem como repassar o conhecimento’ e ‘precisa se adaptar ao ENEM’. 

Quanto à observação das aulas registradas nos diários dos professores, algumas 

dificuldades foram encontradas, como o registro feito de forma muito geral, não especificando 

o que realmente foi trabalhado em uma determinada aula. Dos registros que foram 

observados, podemos concluir que: 

− Existe muito conteúdo a ser trabalhado com os alunos, desde a proposta 

curricular oficial aos conteúdos registrados pelos professores. O período de 2 

meses (bimestre), que é a referência temporal escolar para organizar os blocos 

de conteúdos, se mostra inadequado para a quantidade de conteúdos abordada e 
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ao nível de desenvolvimento das estruturas de raciocínio da maioria dos 

alunos. 

− As aulas registradas nos diários pelos professores da amostra apresentam 

alguns aspectos contraditórios apresentados por eles nos questionários 2 e 3. 

Dentre essas contradições podemos afirmar: no questionário 1 todos os 

professores concordaram plenamente com 3 afirmativas que explicitavam que 

os alunos precisam experimentar diferentes modos de resolver problemas, 

interpretar dados numéricos considerando diversas possibilidades e ter acesso 

às atividades que visem compreender regras e procedimentos. Além de outras 

afirmativas defendidas pela maioria dos professores da amostra, como aquelas 

que defendiam o estímulo à análise crítica, experimento de diferentes 

experiências, etc. Dessa forma, os professores que defendem esses 

pressupostos pautados na educação e defendida no currículo prescritivo oficial, 

são os mesmos que, observando os registros nos diários, podemos considerá-

los essencialmente tradicionais. Os pressupostos defendidos pelos professores 

no questionário 3, mais especificamente nos itens que visavam sondar o que os 

professores consideravam importante ensinar, também não pode ser percebido 

nos registros das aulas, se mostrando mais uma vez contraditórios naquilo que 

defendem e naquilo que praticam.  
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8 CONCLUSÃO 

 

Considerando o objetivo ‘Avaliar através das avaliações da escola e do SPAECE 

o atingimento dos objetivos educacionais de matemática e português dos alunos do 2º ano do 

ensino médio’, verificou-se que a escola não cumpre seu objetivo principal, que é ensinar, 

pois o desempenho dos alunos da amostra no SPAECE/2010 se concentrou nos conceitos 

muito crítico e crítico. A avaliação feita na escola se mostrou ineficiente na verificação do 

atingimento dos objetivos educacionais, pois se verificou que essa avaliação não consegue 

sequer mensurar o rendimento escolar. 

Quanto ao objetivo ‘Avaliar o nível de desenvolvimento da estrutura formal do 

raciocínio segundo a teoria piagetiana’, pode-se afirmar que os alunos não têm desenvolvido o 

nível do pensamento formal adequado para a faixa etária e a escolaridade. 

No objetivo ‘Relacionar o grau de desenvolvimento da estrutura formal de 

raciocínio observado com o desempenho em matemática e em português dos alunos do 2º ano 

do ensino médio’ pode-se concluir que o baixo desempenho dos alunos da amostra no 

SPAECE/2010 e nos testes de inteligência aplicados são coerentes com o grau de 

desenvolvimento do pensamento formal. 

Quanto ao objetivo ‘Avaliar o desenvolvimento dos conteúdos curriculares 

trabalhados em sala de aula com o currículo prescritivo (oficial)’ percebeu-se que os 

conteúdos organizados e orientados pelos documentos oficiais são impossíveis de serem 

trabalhados na escola, considerando o tempo determinado para cada unidade (bimestre), o 

nível cognitivo dos alunos e o desenvolvimento curricular feito pelos professores que 

ampliam ainda mais os conteúdos trabalhados.  

Considerando o objetivo ‘Analisar a partir de dados empíricos a relação entre 

currículo, desenvolvimento formal e rendimento escolar’ verificou-se que o currículo 

inadequado e seu desenvolvimento, o nível de desenvolvimento cognitivo dos alunos e a ação 

docente, explicam o baixo desempenho apresentado no SPAECE/2010.  
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO 01 APLICADO AOS PROFESSORES DA 

AMOSTRA 

 

PERFIL 

1.  SEXO 

 

1.1 (     ) – masculino 

1.2 (     ) - feminino  

 

2. IDADE:   _______ ANOS 

 

3. FORMAÇÃO 

 

1. (     ) – ensino superior (licenciatura) 

2. (     ) – ensino superior (bacharelado) 

3. curso:_____________________ 

 

4. PÓS GRADUAÇÃO 

 

1. (     ) – especialização/aperfeiçoamento 

2. (     ) – mestrado 

3. (     ) – doutorado 

 

5. Possui pós-graduação específica da área em que atua? 

 

1. (     ) – sim 

2. (     ) – não 

 

6. Se sua  resposta no item anterior foi sim, qual o curso/objeto de estudo? 

     ____________ ____________________________. 

  

7. HÁ  QUANTO TEMPO VOCÊ LECIONA? 

____________________________________________ 
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8. SEU PLANEJAMENTO MENSAL/DIARIO/ANUAL DAS AULAS/ 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM SALA DE AULA ACONTECEM DE 

FORMA ISOLADA DOS DEMAIS PROFESSORES DA ESCOLA? 

 

1.  (     ) SIM         2.  (     ) NÃO 

 

9. VOCÊ PARTICIPA DO PLANEJAMENTO DAS AULAS DOS DEMAIS 

PROFESSORES DA ESCOLA? 

 

1.  (     ) SIM     2.  (     ) NÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

127 
 

 

 

APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO 02 APLICADO AOS PROFESSORES DA 

AMOSTRA 

 

QUESTIONÁRIO 02 

Analise as afirmativas e marque um X na legenda 

que você mais se identifica de acordo com a sua 

realidade escolar. 

CONCORDO 
CONCORDO 

EM PARTE 
DISCORDO 

1. Procuro incentivar e estimular o aluno a 

analisar criticamente se os resultados 

obtidos na resolução de um problema são 

viáveis.  

   

2. Experimentar diferentes ações ( coletar 

informações, analisar, discutir, manipular) 

é de vital importância para resolver 

problemas. 

   

3. Os alunos precisam experimentar 

diferentes modos de resolver um problema 

ou efetuar um cálculo. 

   

4. Interpretar resultados numéricos 

considerando as diversas possibilidades de 

representações matemáticas adequadas ao 

problema. 

   

5. Lidar com situações problema que 

exigem diferentes raciocínios mais 

complexos que a maioria dos exemplos 

usuais, são essenciais para o 

desenvolvimento intectual do aluno.  

   

6. As atividades sugeridas contribuem para 

o aperfeiçoamento e velocidade na 

execução de cálculos. 

   

7. Acredito que considerar a realidade do 

aluno, abordando temas familiares é 

importante na motivação da aprendizagem. 
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8. Propor atividades que possibilitem a 

compreensão de regras e procedimentos, 

contribuem na compreensão de princípios 

gerais da linguagem matemática. 

   

9. Na sua escola a informática gera nos 

alunos maior autonomia (capacidade de 

autogestão, de tomar decisões, de 

resolução de problemas. 

   

10. O processo de utilização do 

computador na escola tem influência 

positiva sobre o ensino e aprendizagem. 
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO 03 APLICADO AOS PROFESSORES DA 

AMOSTRA 

 

Questionário 03 

 

1. O que você considera importante ensinar nas aulas de matemática/português? Por que? 

 

2. O que você ensina nas aulas de matemática/português? 

 
 

3. Relacione 3 fatores internos e 3 fatores externos à escola que contribuem para o fracasso 

escolar? 

 

4. Relacione 3 fatores internos e 3 fatores externos à escola que contribuem para o sucesso 

escolar? 

 

5. Qual o papel da avaliação no processo de ensino aprendizagem? 

 

6. Qual a sua opinião sobre a avaliação externa? 

 

7. Qual a importância do currículo no processo de ensino aprendizagem? 

 

 

 

 

 


