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APRESENTAÇÃO 

A publicação da coleção Educação Matemática na Amazônia, 
iniciada em 2010, durante a realização do VII EPAEM – VII Encontro 
Paraense de Educação Matemática é mais um elemento que vem 
consolidar o movimento de educação matemática em nossa região. 
Essa publicação materializa um sonho de disponibilizar um espaço de 
divulgação da produção de conhecimentos no campo da educação 
matemática voltados à região amazônica. 

 
Consideramos importante apresentar aos estudantes de nível 

superior e professores da educação básica e superior da Amazônica 
um conjunto de obras diversificadas tendo em vista o avanço dos 
estudos sobre o campo da Educação Matemática nos diversos centros 
de estudos do país e agora, mais recentemente, na região. Nesse 
sentido foram organizados os 11 volumes da coleção Educação 
Matemática na Amazônia. 

 
Uma das metas estabelecidas pela diretoria regional do Pará é 

criar a versão eletrônica desta coleção, que será disponibilizada 
gratuitamente por meio do site da SBEM-PA, assim como, à 
publicação da revista eletrônica Educação Matemática na Amazônia 
em Revista. 

 
Neste volume os autores apresentam levantamento sobre 

pesquisas que envolvem avaliação, discutindo os efeitos que esse 
fenômeno traz aos estudantes e apontam reflexões entrelaçadas nos 
caminhos da afetividade e das emoções. 

 
 
 

      Miguel Chaquiam 
Natanael Freitas Cabral 
        (Organizadores) 
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RESUMO 
 

O tema avaliação tem chamado atenção de muito pesquisadores, 
porém poucos trabalhos são destinados a análise dos efeitos nocivos 
que este fenômeno traz aos estudantes. Nesse sentido, pretendemos 
realizar neste artigo um levantamento de algumas pesquisas que 
tratam da temática dando voz aos estudantes. No percurso acabamos 
trilhando pelo caminho da afetividade e das emoções, necessários 
para embasar esse estudo. Muitas reflexões foram despertadas sobre 
a importância que dávamos ao bem estar dos estudantes enquanto 
estavam sendo avaliados.  Uma simples nota resume o sucesso ou o 
fracasso desse ser na vida acadêmica. Eis que entre choro e ranger 
de dentes, nos deparamos com um tipo de avaliação que, 
particularmente, contribui de forma significativa á uma prática 
avaliativa formativa e emancipadora: o Portfólio. Trazemos um breve 
estudo sobre o que vem a ser essa nova perspectiva. O que é? Quais 
os tipos? E como resultado alguns relatos de estudantes que já estão 
passando por essa experiência. 
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NA TRAMA DA DOCÊNCIA UM APRENDIZADO VALIOSO: 
AGUÇAR O OLHAR REFLEXIVO SOBRE AVALIAÇÃO 
 
 

Mestre é quem, de repente, aprende. 
(Guimarães Rosa) 

 
 

Todos nós professores trazemos em nosso arcabouço 
experiências de avaliação, seja enquanto avaliadores ou avaliados. A 
visão enquanto avaliados pode não estar muito presente em nossa 
vida. Perdemos um pouco a sensibilidade de nos colocar no lugar do 
aluno, esquecendo que já estivemos nessa posição. 

 
Pensando nisso, esse artigo trás reflexões sobre o ato 

avaliativo na visão dos alunos atentando para suas emoções  
emergidas durante esse ato. Os materiais analisados são pesquisas já 
realizadas, encontradas na internet, privilegiando as que envolvem 
relatos de alunos sobre avaliações e em especial avaliações 
matemáticas. 

 
Esses relatos sustentam as reflexões de nossa atuação 

enquanto professores de matemática e principalmente enquanto 
avaliadores. 

 
Para nos ajudar a compreender as reações dos alunos, 

perpassamos por experiências vivenciadas e observadas na trajetória 
profissional, pois que se trata de um recorte da realidade da 
educação brasileira. 

 
 No decorrer de nossas experiências como professores, 

pudemos perceber as reações dos alunos enquanto eram avaliados.  
 
A cada assunto explicado passávamos tarefas para casa com 

pelo menos três páginas do livro didático, seguindo assim as 
orientações do planejamento acordado pelos professores e técnicos. 
E para certificar que eles estavam cumprindo o combinado (ou seria 
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o imposto?), dávamos o “visto” em cada caderno e escrevíamos 
parabéns aos que realizavam a tarefa e não fez o dever aos que não 
a realizavam, datávamos e pedíamos a assinatura do responsável. 

 
Semanalmente os professores de matemática se reuniam a 

fim de tratar de questões de conteúdo (quem estava adiantado e 
quem estava atrasado) e para acertarmos as estratégias de avaliação 
assim como a distribuição de pontos que geralmente consistia em: 3 
pontos de testes, 1 ponto para os que faziam as tarefas de casa,1 
ponto de comportamento e participação e 5 pontos da prova. 

 
Nesta referida escola as provas eram iguais em todas as sete 

turmas da série. No dia da prova os professores eram escalados para 
fiscalizar em qualquer turma, preferencialmente não a sua no dia de 
sua prova, pois assim os alunos não crivavam o professor de 
perguntas, até por que já vinha especificado na capa da mesma: 
cabe ao aluno a interpretação das perguntas. Cabia ao professor 
somente esclarecer o que não estava nítido na escrita ou questões 
em que percebessem erro na formulação. 

 
Os alunos somente sabiam em que sala realizariam prova no 

dia da mesma. Os números ímpares de uma turma ficavam com os 
números pares de outra turma, tomando o cuidado de alternar 
também as séries. Alguns professores tinham um jeito “especial” de 
organizar a sala para dificultar a “cola”. 

 
Esse tipo de ritual para exercer o controle dos corpos durante 

as avaliações geravam mais medo e mais ansiedade por parte dos 
alunos, contribuindo para que a experiência com a prática de 
avaliação se tornasse efetivamente negativa (Kager, 2009, p.124). 

 
Além do fator emocional do aluno, a correção das provas 

também influencia o seu rendimento. Mesmo as provas sendo iguais 
e corrigindo-as com base em uma escala (cada questão era avaliada 
seguindo essa escala para não haver diferenças nas correções),as 
notas sofriam variações gritantes. Quanto mais exigente o professor, 
menores as notas. 
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Segundo Hadji, 2001 (p.31), o primeiro erro a ser corrigido 
para melhorar o instrumento de avaliação é a subjetividade do 
professor, pois o mesmo apresenta mudanças de humor, preferências 
imediatas, paixões e também levar em conta suas dúvidas, seus 
momentos de cansaço, de melancolia. Tudo isso leva-nos a perceber 
que o professor não é neutro em suas avaliações. 

 
Luckesi (2003) complementa afirmando que as provas são 

realizadas conforme o interesse do professor e do sistema de ensino. 
As instituições de ensino têm maior poder ainda, já que os 
professores direcionam suas avaliações de acordo com as mesmas. 
Por exemplo, as avaliações do mesmo professor na escola pública e 
da particular são completamente diferentes, evidenciando uma 
prática que concebe a educação como um mecanismo de 
manutenção e reprodução das condições sociais. 

 
Começamos a questionar modelo de avaliação que estávamos 

utilizando com alunos, pois observamos casos em que excelentes 
alunos, durante a aula, desenvolviam muito bem seu raciocínio e na 
hora da prova seu desempenho era claramente prejudicado. 
Começamos a optar por agir diferente durante os testes, deixava-os 
mais à vontade. 

 
Quando percebíamos que eles estavam indo no caminho 

errado da resolução das questões conversávamos com eles a fim de 
relembrá-los de algum conceito ou simplesmente dizíamos que eles 
estavam indo muito bem. Notamos que eles ficavam mais seguros e 
desenvolviam melhor a atividade. 

 
Pensamos que a postura do professor de estar perto do aluno, 

minimiza a ansiedade deste tornando-o mais seguro e fazendo-o 
sentir-se acolhido. Essa atitude também serve como profilaxia para 
frustração, que segundo McLeod (1989) provoca a desistência do 
aluno em resolver uma questão como forma de amenizá-la. 

 
É possível que no momento do bloqueio ou do erro do aluno 

algumas emoções possam ser evitadas e até controladas, se eles 
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forem tratados como processos de aprendizagem. Foi o que mostrou 
Tassoni (2006) em sua pesquisa, ao constatar que o medo, a 
angustia, a ansiedade e a frustração desgastam o aluno e que a 
serenidade e a tranquilidade das professoras amenizaram ou até 
eliminaram esses sentimentos. 

 
Em contra ponto, também presenciamos colegas que faziam 

questão de formular uma prova “especial” para determinada turma 
em retaliação ao comportamento inadequado da mesma. Na verdade 
a prova era o espelho dos sentimentos do professor pela turma e 
também do seu nível de comprometimento com a aprendizagem dos 
alunos. Nesse sentido a avaliação estava sendo usada para ameaçar 
os alunos, passando assim, como aponta Luckesi (1984, p.12):  de 
instrumento diagnóstico para o crescimento, para um instrumento 
que ameaça e disciplina o aluno pelo medo(...) 

 
  Ao final do ano, o tempo da realização da prova até a data 

de entrega das notas é muito curto, então alguns professores 
preferiam recorrer à prova objetiva1, pois essa facilitava a correção. 
Os alunos também preferiam. Preferência essa expressada por um 
sonoro: Oba! A prova é só de marcar, pois assim eles saiam mais 
cedo da sala. Cremos que o motivo não era o tipo de prova, mas o 
modo como o professor a formulava. Optavam por questões bem 
diretas onde pouco exigia o raciocínio do aluno para que desse modo 
a maioria fosse aprovada e ficassem poucos alunos para a 
recuperação. Menos alunos, pouco trabalho. 

 
Em pesquisa na internet2 encontramos no site um aluno que 

expressa sua opinião sobre prova objetiva: 
 

Primeiro, o modelo brasileiro: sempre tem uma alternativa 
absurda pra mais, uma absurda pra menos e uma/duas 
aceitáveis (quando só tem uma, as questões são idiotas). A 
outra fica meia-boca, meio-termo, dá pra chutar se você não 

                                                             
1 Aqui chamamos de prova objetiva, as provas com questões de múltiplas escolhas. 
2  Referímo-nos  ao site  tecbelico.wordpress.com/2007/08/19/sobre-provas-
objetivas/ 
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tiver noção nenhuma. Isso, de vez em quando, gera umas 
coisas totalmente absurdas 

 
Isso é mostra que nesses momentos alguns professores 

parecem não mais se importar com a aprendizagem do aluno 
preocupando-se em “salvar a própria pele” e pensando em seu bem 
estar, sair de férias mais cedo. Percebe-se a ausência da ética 
profissional dando lugar, no nosso ponto de vista, a uma “ética 
imoral” onde os fins justificam os meios. 

 
Mas a avaliação dos alunos não se resumia só a provas e 

testes, a escola (corpo técnico e administrativo) “colaborava” 
permitindo que os alunos recebessem os graciosos pontos quando 
participam de algum evento como: 1 ponto para quem marchar no 
dia 5 de setembro, 1 ponto para quem fizer a prova das olimpíadas 
de matemática (independente do desempenho), 1 ponto para quem 
participar do mutirão de limpeza da escola e por participar das feiras 
culturais. 

 
Compreendemos a necessidade de lançarmos mão de diversos 

instrumentos avaliativos a fim de desenvolver todas as capacidades 
da pessoa e não apenas a cognitiva como nos diz Zabala ( apud 
Janssen et al 2003). Assim as feiras culturais foram idealizadas, para 
complementar a aprendizagem dos alunos com atividades de 
pesquisa extra-sala, porém acabou se tornando um engodo servindo 
apenas para elevar as notas dos alunos com baixo rendimento. Isto é 
decorrente da concepção de avaliação somativa como única 
avaliação respeitada pela comunidade escolar, deixando de lado a 
diagnóstica e a formativa, da qual falaremos mais a respeito 
adiante. 
 

Diante do exposto entendemos hoje, que ser professor é estar 
aberto a aprender: prender a ensinar, a aprender, a ouvir, a 
pesquisar, a assumir-se com a transformação social necessária, é 
fazer do labor o trabalho emancipatório, é buscar a utopia, o silêncio 
para compreender-se limitado, é saber fazer amigos, é preocupar-se 
com o não saber do outro, enfim, é o que Guimarães Rosa nos 
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remete... é de repente aprender. Com esse sentimento 
poderíamos iniciar essa conversa trazendo em primeiro plano o 
significado do termo avaliar que segundo o dicionário Aurélio, é dar 
valor a algo. 

 
Pensando dessa forma muitos professores estão fazendo 

exatamente isso, dando valor aos seus estudantes, sendo assim uns 
mais valiosos que outros. Desse modo a avaliação está sendo usada 
como um instrumento de discriminação e seleção, separando os 
capazes dos incapazes, os aptos dos inaptos.  Remetendo-nos ao 
significado acima exposto, nos parece simples, se não fosse o lócus 
onde estamos inserindo esse debate: - a escola. 

 
Sendo um espaço demarcado por variados elementos surge o 

que se chama de intencionalidade, logo, o termo avaliar não pode ser 
compreendido em termos sintáticos, apenas! Exige perceber esse 
caráter intencional como algo interventor nos modos de pensar e 
agir. E por possuir um propósito concordamos com Coll (1990) ao 
afirmar que a educação escolar é um fenômeno essencialmente social 
e socializador, cujo objetivo último é promover o desenvolvimento 
das pessoas. Nesses termos, é que acreditamos servir a avaliação. 

 
Se por muito tempo a avaliação foi vista como a vilã do 

ensino, não se pode negar as contribuições que as mudanças no 
campo da Educação tem trazido para as práticas avaliativas. Pensar 
avaliação como um fim em si mesma ou paradigma da nota não 
responde mais para a Educação deste século. Uma reforma para o 
pensamento se faz então necessária para se pensar em novas 
práticas avaliativas. É inegável reconhecer que em âmbito escolar os 
espaços pedagógicos suscitam sujeitos autônomos, e críticos-
reflexivos e esse desejo só será alcançado em patamares qualificados 
se a avaliação se constituir como elemento deflagrador de atitudes 
positivas à formação humana, cidadã e ética, portanto, toda forma de 
poder, de exclusão e porque não dizer, que toda forma de excluir os 
educandos com os mecanismos institucionais consolidados já não 
cabem mais como práticas avaliativas para a contemporaneidade. 
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Uma das exigências desse tempo é o professor pensar sobre 
sua ação, portanto devemos compreender a avaliação para além da 
aprendizagem – do aluno – já que o professor faz suas intervenções 
no memento de negociação de significados, e necessita (re)orientar o 
planejamento, as intencionalidades que ira dedica para atender de 
forma especifica as especificidades do aluno, e de forma geral, para 
indicar se os objetivos traçados foram alcançados tanto em termos 
conceituais, atitudinais e procedimentais. Portanto, avaliar é 
momentos de pensar na proposta lançada para desenvolver o 
potencial do aluno, e ao mesmo tempo, provocar no professor uma 
sensação, uma necessidade de reconduzir ou não o caminho 
percorrido. 

 
A avaliação deveria ser tomada como atitude que propicia a 

retomada de conteúdos, novas metodologias e um 
redimensionamento do percurso feito para refletir sobre a construção 
do conhecimento. Porém em alguns fazeres a avaliação ainda é 
assumida como ponto de chegada, no entanto, nos parece ser o 
ponto de partida/chegada/partida, tal que, é uma discussão que não 
se desvincula dos demais elementos da práticas pedagógicas, pois  
envolve facetas das mais diversas ordens: as de cunho didático, 
metodológico, da subjetividade e da inter-subjetividade, afetividade, 
político, institucional, legal e epistemológico, nosso interesse está nas 
questões relacionadas a afetividade. 

 
Quando se trata das questões afetivas no interior das práticas 

avaliativas trazemos à tona mais as situações em que o estudante 
fica cabisbaixo perante a nota, embora tenhamos atitudes positivas 
também, se sentem inseguros para seguir a caminhada onde deve 
assumir sozinho a responsabilidade pelo insucesso escolar, e assim a 
maioria assume-se inapto. Tal situação exige que a escola se assuma 
como espaço questionador para enfrentar essa realidade. A nota não 
pode ser o ponto de chegada quando uma reforma paradigmática 
nos oferece suporte teórico para se buscar compreender, analisar e 
intervir em situações que venham trazer ao estudante sentimentos 
negativos. Se observado nos processos de ensino e aprendizagem o 



Coleção Educação Matemática na Amazônia – V. 7 
 

 
17 

 

aluno sempre fica como personagem principal, nos dizeres de Villas 
Boas (2004), 

 
... os estudantes sempre se expõem muito ao professor ao 
mostrar suas capacidades e fragilidades e sentimentos. Cabe à 
avaliação a ajudar o aluno a se desenvolver, a avançar, não 
devendo expô-lo a situações embaraçosas ou ridículas.  A 
avaliação serve para encorajar e não para desestimular o aluno. 
(p.23) 

 
Essa exposição deve ser trabalhada numa perspectiva 

respeitosa, pois toda forma de registro é apenas uma pequena parte 
daquilo que o sujeito consegue expor de seus conhecimentos tácitos. 
Educar pela pergunta, pela pesquisa e pela formação de conceitos 
nos parece uma atitude valorosa a serviço da construção de um 
modelo avaliativo menos penoso ao estudante. É fato que quando 
suas notas não melhoram no decorrer do ano emerge um bloqueio 
de aprendizagem causada pelas emoções negativas vivenciadas ao 
longo do percurso. Faz parte do ato avaliativo a atenção dada ao 
emocional do aluno, pois que são seres psicológicos, que sentem frio, 
fome, têm problemas familiares fatores esses que influenciam o 
resultado final.   

 
Mas o que é afetividade? A palavra afeto vem do latim 

"affectur" (afetar, tocar) e constitui o elemento básico da afetividade. 
Piaget (2001) indica que a afetividade bem como todos os 
movimentos mentais conscientes e inconscientes não-racionais 
(razão), o afeto é a energia necessária para o desenvolvimento 
cognitivo e que a afetividade influi na construção do conhecimento de 
forma essencial através da pulsão de vida e da busca pela excelência. 

 
 Os estudos de Machado (2008) e Trindade (2004) evidenciam 
atitudes negativas dos alunos em relação à matemática como 
reflexos de práticas pedagógicas excludentes. Ambas ressaltam a 
importância de se transformar o ensino da matemática em um ensino 
de cultura matemática onde os objetos de aprendizagem não estejam 
a serviço de uma avaliação meritocrática o que por vezes afeta 
negativamente o desenvolvimento do aluno. 
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 Pensar sobre avaliação e afetividade é um debate que tem 
urgência na formação docente porque o domínio do conteúdo e o 
domínio pedagógico são aspectos formativos de humanização, 
portanto, ao serem mediatizados por humanos, também são afetivos 
e nesta perspectiva toda e qualquer atitude tomada pelo professor no 
processo avaliativo exige se pensar nesse tripé. 
 
 De forma pontuada trazemos dois episódios como forma de 
juntos pensarmos que escola queremos formar, pois, mais que, 
prédios e instrumentos de última geração, são nas relações afetivas 
que muitas vezes baseamos nossas atitudes avaliativas. No episodio I 
apresentamos o estudo de Muniz (2009), onde o foco é a atitude 
avaliativa do professor; no episódio II, as pesquisas de Camargo 
(1997) e no episódio III, as pesquisas de Oliveira, apresentando a 
voz de estudantes sobre a percepção que possuíam acerca da 
avaliação; na esteira da discussão trazemos as reações dos 
estudantes perante a avaliação e o portifólio como avaliação 
formativa. 
 
 
EPISÓDIO I: UM CASO A SE PENSAR! 
 

Phelipe era um aluno bi-repetente da terceira série e 
candidato a nova reprovação, pois se encontrava com sua auto-
estima abalada já se denominando IDIO (idiota, por ainda estar na 
terceira série com 11 anos). A professora da turma avaliou que ele 
não tinha condições de passar para a quarta série, pois ainda não 
dominava o processo multiplicativo. No laboratório de aprendizagem 
ele é chamado para resolver a seguinte questão: Qual o preço total 
de um microsystem sabendo que pode ser pago em 4 prestações 
iguais cada uma a R$ 47,00 . Em silêncio, Phelipe pega o lápis e 
escreve: 

       
  47 

 X  4 
              1628 
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Nesse momento a professora toca no pesquisador e diz : Tá 
vendo porque ele não pode ir pra quarta? O pesquisador dirigiu-se a 
Phelipe e travou o seguinte diálogo: 
 

Pesq: « Você vai pagar mil seiscentos ... » 
 

Phel: (interrompendo Pesq) : « Não! Cento e oitenta e oito !» 
 

Pesq: « Como, cento e oitenta e oito? » 
 

Phel: «  Cento e sessenta mais vinte e oito » 
 

Ou seja, Phelipe, o « idio », demonstra que subjacente ao 
registro ele possui um algoritmo da multiplicação (posteriormente 
testado e validado pelos pesquisadores por quantidades numéricas de 
grandes ordens) onde ele possui conhecimento que tanto o 6 quanto 
o 2 são de mesma ordem, mais especificamente, são dezenas, e o 
resultado da multiplicação é dado pela soma dos algarismos de 
mesma ordem,ou seja : 

 
47 
X  4 
1628 = 160 (6+2=8) 
             +28 
             188 

 
 
Ao saber que sua maneira estava correta, apesar de não ser 

institucionalizada,  Phelipe sentiu-se tão importante que passou a 
ensinar seu jeito para seus colegas, voltando a acreditar em si 
mesmo. 

 
Isso é só uma amostra de como um procedimento avaliativo 

voltado somente para um instrumento escrito, isolado, sem diálogos, 
que não respeite emocionalmente o sujeito pode marcá-lo por toda 
uma vida e deixar trauma. 

 
Para apoiar nossa visão desse caso trazemos Romão(2003) 

para quem a verificação da aprendizagem, assumida como a do 
episódio acima, deixa de assumir esse papel - dialógico - para se 



Patrícia F. Santos - Josete L. Dias - Francisco H. da S. Santos 

 
20 

 

transformar em exposição de quem não sabe – considerando os 
procediemntos diferentes dos ensinados pelo professor como um erro 
que deve ser castigado. A característica que de imediato se evidencia 
na nossa prática educativa é de que a avaliação da aprendizagem 
ganhou um espaço tão amplo nos processos de ensino que nossa 
prática educativa escolar passou a ser direcionada por uma 
"pedagogia do exame". Essa atitude é materializada nas atividades 
em que o foco ou a atençao da aula volta-se para a aplicaçao 
excessiva de atividade em que a aplicaçao do conhecimento é quase 
cem porcento do modelo de sequência didática. 

 
Antigamente a forma de castigar era bem mais explícita, hoje 

é sutil, mas não menos cruel, o que podemos chamar de 
incivilidade,classificada  como um dos níveis da violência escolar, 
segundo   Bernard Charlot citado por Sarmento, Paixão e 
Nunes(2009, p.28). Essa incivilidade é caracterizada por humilhações, 
palavras grosseiras, falta de respeito, retratando situações como  cita   
Luckesi(2003, p. 49) quando: 

 
(...) o professor cria um clima de medo, tensão e ansiedade 
entre os estudantes : faz uma pergunta a um deles, passando-a 
para um segundo, terceiro, quarto, e assim por diante, gerando 
tensão nos estudantes que podem vir a ser os subseqüentes na 
chamada. Deste modo, a classe toda fica tensa, já que cada um 
espera ser o próximo. 

 
Analisando a fala de Luckesi nos damos conta de que a 

avaliação é vista como instrumento de ameaça e disciplinamento. 
Dessa forma é inconcebível perceber a sala de aula como um 
ambiente de aprendizagem prazeroso. Imaginemos então a 
expectativa do aluno ao sair de casa para adentrar nesse espaço e lá 
passar a maior parte do seu dia. Como pode ser visto a sequência 
didática que o professor planejou buscou levar em conta apenas os 
resultados, ignorando o processo e as relações professor-aluno, 
dessa forma suplanta-se um aspecto fundamental para as práticas 
avaliativas emancipatórias: que os objetivos pensados no processo de 
ensino não devem excluir os fatores cognitivos dos sócio-afetivos. 
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Pensar nessas questões exige que o professor ouse e às vezes 
o medo de mudar, impede a arriscar-se a veredar por novos 
caminhos pedagógicos. Daí a importância da formação continuada. 
Quem sabe não podemos indicar que muitas de nossas atitudes não 
estejam respaldadas em vivencias anteriores. Os paradigmas das 
vividos como estudante podem ser as referências de práticas 
avaliativas de muitos de nós professores, tanto as de caráter positivo, 
quanto as de caráter negativos. Assim posto, é válido para o docente 
buscar novas técnicas, desbravar novos caminhos, numa investida 
esperançosa de quem deseja fazer o melhor, do ponto de vista 
metodológico e didático. Tal atitude implica em estudar sobre a 
natureza didática de sua prática educativa. Nesse sentido, Schon: 
1992 afirma que, 

 
...os bons profissionais utilizam um conjunto de processos que 
não dependem da lógica, da racionalidade técnica, mas sim das 
manifestações de agacidade, intuição e sensibilidade artística 
na prática educativa  

 
 
 
 
 
EPISÓDIO II: COM A PALAVRA O ALUNO 
 

 

[...] Na fala dos estudantes ficou evidente a relação de poder 
do professor, muitas vezes expressada na humilhação dirigida ao 
aluno na hora de avaliá-lo. Ele se vê com o poder de denegrir a 
imagem dos estudantes, porém não avalia sua própria imagem, seu 
desempenho enquanto educador [...]. Mesmo sem os instrumentos 
formais os professores também estão constantemente sendo 
avaliados pelos seus estudantes. 
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EPISÓDIO III: PARECE QUE O TEMPO PÁRA! 
   

A pesquisa3, coordenada pela professora Ilda Estela Amaral de 
Oliveira, utilizou a memórias de 143 alunos que relataram, em sua 
maioria, suas vivencias de uma prática avaliativa cercada pelo medo 
frente às atitudes autoritárias dos professores como mostra a fala de 
uma aluna abaixo: 

 
A professora apelidava-me constantemente, me repreendia por 
tirar notas baixas ou por não saber o conteúdo [...] A forma 
como impunha a autoridade acabava me causando 
constrangimentos (grifo nosso) 

 
Porém o que mais chamou a atenção nas memórias dos 

estudantes foram as sabatinas acompanhadas de castigo. Na 3ª 
série, tínhamos a sabatina de Matemática, quando a professora 
chamava dois estudantes para passar a tabuada. Aquele que não 
soubesse levaria bolo com uma régua de madeira [...]. Práticas como 
essa não estão muito distantes temporalmente, já que os estudantes 
que participaram da pesquisa saíram do ensino básico na década de 
90, evidenciando que a “palmatória” ainda aterroriza os estudantes 
ao associar aprendizado com agressão física. 

 
Diante dos memoriais fica evidente que as experiências 

vividas na escola, positivas e negativas, marcam a vida de uma 
pessoa podendo até definir sua relação futura com as disciplinas, 
com os momentos de avaliação ou com a escola como um todo. 

 
Fiz todas as avaliações e o ano acabou [...] A surpresa não era 
ter sido reprovada, mas  quanto faltou para passar – faltaram, 
exatamente, 0,25 – isso mesmo, faltaram vinte e cinco décimos 
para eu passar e foi o suficiente para marcar essa 
experiência para sempre em minha vida. (grifo nosso) 

 

                                                             
3  Notícia publicada no Jornal Beira Rio da Universidade Federal do Pará intitulada 
Falta diálogo e sobra punição. Edição de outubro de 2009 
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Não é raro encontrarmos pessoas que simplesmente 
desistiram de estudar, por terem sido “convencidas” de sua total 
ineficácia.  
 
 
REAÇÕES DOS ESTUDANTES DIANTE DA PROVA 
 

BORTOLOTI (2003) realizou um estudo que consistia em 
analisar as emoções que emergem na prática avaliativa  com 
estudantes do curso de Licenciatura em Matemática. A disciplina 
escolhida para o estudo foi Análise Real l, pois segundo o 
departamento é a que apresentava o maior índice de reprovação. Ela 
quis saber quais emoções foram identificadas nos 
depoimentos dos estudantes, nos momentos anteriores e 
posteriores à avaliação? O que perceberam esses estudantes 
a respeito da influência dessas emoções quando são 
avaliados? 
 

Para apoiá-la a autora trouxe uma definição de emoção 
segundo Damásio (1994, p. 168) como sendo a 
Combinação de um processo avaliatório mental, [...] com 
respostas dispositivas a esse processo, em sua maioria dirigida 
ao corpo propriamente dito, resultando num estado emocional 
do corpo, mas também dirigidas ao próprio cérebro, resultando 
em alterações mentais adicionais. 

 
Já Davidoff apud Bartoloti (2003) conceitua emoção como 

Estado interno caracterizado por cognições específicas, sensações, 
reações fisiológicas e comportamento expressivo. As emoções 
tendem a aparecer subitamente e ser difíceis de controlar. 

 
Há quem confunda afetividade e emoção, porém Wallon 

(1968) explica que as emoções são manifestações de estados 
subjetivos, mas com componentes orgânicos como por exemplo a 
contração muscular durante um susto, e afetividade envolve maiores 
manifestações, sentimentos (origem psicológica) e emoções (origem 
biológica). 
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O mais interessante da pesquisa é que ela trabalhou com 
estudantes de Licenciatura e bacharelado em matemática, pois assim 
fica comprovado que as influências emocionais na resolução de uma 
prova de matemática independem de idade, do nível escolar. 

 
Na fala seguinte o excerto mostra que algumas emoções 

acabam por interromper o pensamento, causando assim um bloqueio. 
 

Que caia alguma coisa que eu tenha feito, estudado e na hora 
da prova... Está na mente e você não consegue. Você já viu e 
não consegue lembrar, pois você está sob uma certa pressão, 
isso faz com que você não lembre mais ainda. Quando você sai 
da sala, passa dois minutos, a pressão... e você lembra. Aí você 
escapa de se matar. “Aí você vai ser avaliado como se não 
soubesse, mas você sabe e a oportunidade que você teve para 
mostrar isso, você não conseguiu” (aluna de código 07, 
entrevista, 16/08/02). 

  
A pressão mencionada refere-se, segundo Doron & Parot 

(1998), a importância que se dá às exigências impostas pelas tarefas 
em relação aos recursos que o individuo possui. Diante dessa reação 
emocional a aluna travou seu raciocínio estabelecendo um empecilho. 
Miranda (2006), interpreta esse fato como um obstáculo emocional, 
porque induz ao erro desencadeando emoções como 
frustrações,angustias,...Gusmão ( 2000, p.63) 

 
Essas emoções não estão distantes de nossas vivencias, em 

algum momento já passamos por situação de seleção, mas é 
importante sabermos que  segundo McLeod apud Bortoloti ( 2003, p 
87), 
 

[....] a maior parte dos fatores afetivos emerge de respostas 
emocionais na interrupção de planos ou comportamentos 
planejados. [...] os planos surgem a partir de uma ativação de 
esquemas. O esquema produz uma seqüência de ações e se a 
seqüência antecipada de ações não pode ser completada como 
planejada, o bloqueio ou discrepância é seguido por uma 
resposta fisiológica (tradução dos autores) 
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Na trilha percorrida entre dimensões afetivas e práticas 
avaliativas o estudo de Leite e Kager (2009), trazem um 
levantamento dos efeitos aversivos das práticas de avaliação da 
aprendizagem escolar. Entre estes destacamos: (I)Medo e ansiedade, 
(II) Sentimento de incapacidade, (III) Perda da motivação para 
estudar, (IV) Frustração e exclusão, (V) Deterioração da relação 
sujeito-objeto, ou seja, da relação entre o aluno e a disciplina. 

 
Poucos são os educadores que dão a devida importância da 

afetividade no processo do desenvolvimento da aprendizagem. 
Segundo Leite e Kager(2009) afetividade não é contato físico, 
podemos começar com o ajuste das tarefas à capacidade dos 
estudantes, acreditar em sua superação, dar atenção às suas 
dificuldades, até mesmo as que se passam fora da escola.Conquistar 
a confiança do aluno, estreitando os laços para que ele se sinta 
acolhido. 
 
 
ASPECTOS POSITIVOS DA AVALIAÇÃO 

 
Até agora só vimos aspectos negativos da Avaliação da 

aprendizagem. Porém, existem professores que incentivam, que 
acolhem, mostram o caminho a ser percorrido dependendo das 
necessidades do educando. 

 
Inicialmente mostramos da pesquisa de Camargo em 1997, 

um episódio revelando aspectos negativos; a seguir elegemos 
episódios que apresentam a prática da avaliação com um caráter 
contínuo e processual; os instrumentos de avaliação são 
diversificados; são exigidas habilidades intelectuais complexas; o 
professor é competente na didática e no conteúdo que ministra, o 
professor se interessa pela aprendizagem do aluno; dá retorno sobre 
os trabalhos realizados e orienta correção dos erros; o professor é 
“ousado”: elimina a prova e reduz a atribuição da nota à mera 
formalidade sem deixar contaminar o processo. 

 
Observem as falas dos estudantes a esse respeito: 
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Uma avaliação para a vida. Não sei como a professora 
conseguia isso. Só sei que nos avaliava inseridas num processo, 
cada qual no seu nível de maturidade e compreensão. Nunca 
deixou passar suas palavras e objetivos na sala de aula, 
desenvolvendo responsabilidades. Quando errávamos, era a 
primeira a nos trazer para o acerto, como todo bom amigo faz. 
Excepcional sua avaliação! 

  
Como visto a avaliação é senão a expressão da visão de 

mundo que o professor possui, atitudes como as mencionadas, 
certamente os estudantes se motivarão para avançar no 
conhecimento.  O autor mostra os pontos em que: (1)- Não há 
imposição externa, há entendimento prévio e decisão conjunta sobre 
a ação a desencadear; (2)- não há tolhimento à identidade 
intelectual, há incentivos à autonomia intelectual; (3)- Não há ruídos 
na comunicação, há diálogos e transparência. 

 
Esses elementos referem-se a três áreas básicas do 

desenvolvimento humano e do aprendizado: a volitiva/afetiva, a 
cognitiva e a interativa/social que se interdependem, se integram e 
se diferenciam ao mesmo tempo, formando uma unidade dialética. 
Coadunamos com Luckesi (2003) que afirma que o ato de avaliar não 
se destina a um julgamento “definitivo” sobre alguma coisa, pessoa 
ou situação, pois não é um ato seletivo. A avaliação destina ao 
diagnóstico e inclusão. Por isso é um ato amoroso. 
 
 
MUDAR É PRECISO: MAS QUE INSTRUMENTO, UMA ATITUDE 
POSSÍVEL DE AVALIAÇÃO PARA ACULTURA DA AULA 
 

A avaliação formativa é um tipo de avaliação em que todos 
podem ser envolvidos: estudantes, professores, família e escola. 
Todos podem ser avaliados e todos podem avaliariam. 

 
Ela se distingue da avaliação diagnóstica por não considerar o 

aluno como um caso a se tratar; é contrária da avaliação somativa, 
que constitui “um balanço parcial ou total de um conjunto de 
aprendizagem”. A Avaliação formativa requer mudanças de atitude, 
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pois o erro do aluno não é mais considerado como uma falta possível 
de repreensão, mas como uma fonte de informação essencial.. 
Cardinet ( apud VILLAS BOAS, 2004). 
 

Nesse tipo de avaliação o foco é a aprendizagem do aluno 
conduzida pelo professor que leva em conta o progresso individual do 
aluno transformando os erros em informações diagnósticas. 
 

Os estudantes são convidados a participar de todo o processo 
da avaliação, inclusive do registro dos resultados o que lhes 
possibilita acompanhar seu crescimento através da auto-avaliação. O 
tipo de avaliação formativa que mais atende a esses processos é o 
uso de portfólios. 
 
 
O QUE É PORTFÓLIO? 
 

Em educação, portfólio é uma coleção de itens (trabalhos, 
fotos...) que revela os diferentes aspectos do crescimento e do 
desenvolvimento de cada aluno. Então portfólio é um arquivo? Não. 
Ainda segundo Aurélio arquivo é “um Conjunto de documentos, como 
papéis oficiais, impressos, manuscritos, cartas e fotografias sobre 
determinado assunto”. Parecido não é? Alguns confundem mesmo. O 
diferencial é que no portfólio esses itens são escolhidos pelos 
próprios estudantes por meio de uma auto-avaliação crítica e 
cuidadosa, que envolve o julgamento, por ele e pelo professor, da 
qualidade da produção e das estratégias de aprendizagem utilizada. 
Valoriza ainda, segundo (PERNIGOTTI, 2007), todas as etapas, 
mesmo inacabadas, dos processos de busca e investigação que os 
estudantes realizam, do mesmo modo que as impressões, opiniões e 
sentimentos despertados pelo assunto em pauta ou até pela forma 
de trabalho, questionamento aos encaminhamentos dados, e assim 
por diante. 
 

Mas isso não seria “facilitar” demais a vida do aluno? 
Considerando o tipo de avaliação vigente, onde só a nota é 
importante, sim. Mas o objetivo aqui é a aprendizagem do aluno. 
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Esclarecemos que a avaliação através do portfólio não tira a 
responsabilidade do professor nem a seriedade e o rigor da avaliação. 
 

Contudo, esta forma de avaliação é apenas válida em 
detrimento de algumas alterações à forma "tradicional" de ensino-
aprendizagem mais comumente utilizada na aula. Pressupõe-se um 
ambiente de aprendizagem que se valorize as capacidades de 
reflexão, análise crítica, que se aceite a aprendizagem pelo erro, ou 
que o erro seja visto como didático, cooperação, partilha de poder, 
que propõe diversas oportunidades para os alunos mostrarem seus 
conhecimentos e aquilo que já faz parte de suas inferências lógicas 
que ao serem trazidas, externalizadas através de suas atividades, 
serão ou não suficiente para demonstrarem competências 
conceituais, objetivando sensibilizar o aluno para uma postura de co-
responsabilidade pelo seu próprio trabalho e a sua crescente 
autonomia. 
 
 
TIPOS DE PORTFÓLIO 
 

Shores e Cathy (2001, p.44) mostram a existência de três 
tipos de portfólio, a saber: 

 O portfólio particular: é o registro individual que o professor 
deve manter de cada aluno, resguardando o devido sigilo dessas 
informações. Nele o professor registra o histórico médico, número de 
telefone dos pais, as entrevistas com os pais e assim por diante. 

 

 O portfólio de aprendizagem: contém anotações, rascunhos e 
esboços preliminares de projetos em andamento, amostras de 
trabalhos recentes. É a coleção do aluno. 

 

 O portfólio demonstrativo: são as amostras representativas de 
trabalhos que demonstrem a evolução do aluno. Ao final os 
estudantes compartilham seus portfólios para os colegas e mostram a 
seus pais e futuros professores. 
Existe também o portfólio eletrônico onde os estudantes podem 
postar suas fotos, filmes, trabalhos via internet, amenizando o 
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trabalho de armazenamento dos portfólios de papel. É muito usado 
pelos professores que trabalham na educação a distância. 
 

Todo tipo de aluno é beneficiado por esse tipo de avaliação: o 
desinibido; o tímido; o que gosta de trabalhar em grupo, o que não 
gosta; o mais e o menos motivado a realizar seus trabalhos, porque 
todos são encorajados a realizar seus trabalhos e percebem que seus 
esforços são valorizados. 

 
Os estudantes constroem sua identidade, pois suas histórias 

de vida são acolhidas por todos. Eles são estimulados a compartilhar 
seus portfólios e a apresentar, ao final, para uma banca de 
professores e pais a fim de que isso se torne uma prática natural. 

 
É importante levar em consideração que avaliar deve 

considerar uma possibilidade vital para a formação do sujeito em 
cidadão – é a formação de um vir-a-ser aluno-sujeito, que não se 
constrói por mecanismos instituições de exclusão, mas e com a 
possibilidade de atitudes favoráveis e provocadoras de proporcionar 
ao aluno indagar, criar hipótese, imaginar, concluir, testar para que a 
aprendizagem seja um enfrentamento com a realidade, visando de 
forma aproximativa o conhecimento que determinado por certos 
grupos tornam-se hegemônicos. 
 

Nesses termos, avaliação deve deixar de servir para julgar, ou 
provar o que quer que seja. Ela serve para atuar e, assim, encontrar-
se intimamente articulada com o processo decisional. (NÓVOA: 
1993,11). 

 
 GARDNER (1995) considera a palavra portfólio insuficiente 

para dar sentido a amplitude do seu significado, acreditando que a 
palavra “processo-fólio” seria mais adequada, pois nele o aluno vai, 
diariamente, acumulando dados, tanto no que se refere a textos, 
documentos, registro de atividades e ações, como também 
impressões, dúvidas, certezas, relações feitas com outras situações 
vividas ou imaginadas, na escola ou fora dela. 
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PERNIGOTTI (2007) entrevistou alguns estudantes de 
diversos níveis de ensino acerca de suas experiências com portfólio. 
Eis algumas opiniões desses estudantes: 

 
...eu acho um modo legal de se organizar. É também um modo 
de sermos mais responsáveis porque se nos esquecemos não 
temos nada para fazer... lá pode conter do mais interessante ao 
mais simples. (Gabriela 6ª série) 
 

...é legal depois de algum tempo você ler seus 
portfólios e ver que tudo o que você fez está registrado, nada 
foi perdido. Porém, mais importante do que isso, é ter para 
sempre guardado em você o que você aprendeu. (Débora, 8ª 
série)  
 

Posso dizer que é uma forma inovadora, criativa e 
justa para detectar o nível de aprendizagem e compreensão do 
aluno, sem a pressão psicológica que as avaliações 
quantitativas nos impõem. (Iara, universitária) 

 
De certo que já perceberam que o portfólio despende mais 

trabalho que a avaliação tradicional, principalmente a partir do 6º 
ano, quando o professor passa a trabalhar com várias turmas e um 
número considerável de estudantes. Nesse caso VILLAS BOAS (2004, 
p.66), nos sugere o trabalho colaborativo entre os professores, de 
modo que o aluno construa o portfólio para todas ou algumas 
disciplinas, ou ainda que o portfólio abranja um tema de modo que 
nem todas as turmas de um mesmo professor trabalhem ao mesmo 
tempo. 

 
Acreditamos que a sugestão aqui apontada tenha sido 

compreendida como um pensamento que se valida na preocupação 
do professor desejar se fazer crítico e investigador da sua prática, do 
contrário haverá o esvaziamento político-pedagógico-epistemológico 
das práticas avaliativas. 
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APRENDIZADOS QUE FICAM 
 
Podemos considerar que avaliar parece ser algo inerente ao 

humano, porém nessa adjetivação recai uma responsabilidade ímpar 
ao se tratar de avaliar o ensino, a aprendizagem ou de forma 
integradora ambos. Qual seja? A responsabilidade pela formação de 
uma sociedade equitativa ou não! 

 
Não há receitas e nem práticas imutáveis, há caminhos, e 

como professores, fazemos opções que delineiam fazeres formativos 
ou (de) formativos, por isso a necessidade de nos percebermos como 
comunidade que dotada de conhecimentos possamos colocá-los 
como instrumento de construção humana. 

 
Se nossa experiência docente – em especial, se em nossas 

práticas avaliativas, sem consciência disso contribuímos para formar 
pessoas como instrumentalização, apenas, para o mercado, podemos 
também nos lembrar que podemos avaliar para afirmar nossa 
condição humana, para isso é preciso pensar na obra de Freire 
(1987) ao afirmar que o problema da humanização, apesar de ser 
central, assume-se em nossos tempos (grifo nosso), preocupação 
de caráter iniludível (p.29).Com reiteramos que esse é o sentido da 
ação pedagógica – o de contribuir com o processo de humanização. 

 
Por isso o nosso encontro ou (re) encontro com nossa 

profissionalização e com as teorias pedagógicas para podermos atuar 
na dinâmica pedagógica compreendendo que é nas interações ai 
vividas que poderemos pensar na tentativa de organizar nosso 
trabalho pedagógico levando em conta a realidade de nossos 
educandos pensando sempre que cultura, que valores, que opções 
realizamos e intencionamos quando pensamos as atividades que 
julgamos pertinentes ao aluno, sempre objetivando compreender as 
incompletudes, as diversidades  e as antagonias existentes nesse 
espaço de intercâmbio humano. 

 
Em termos de exigências de professor-pesquisador, critico-

reflexivo centralizamos uma temática de Arroyo (2000), Não há 
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como não ser mais do que docente, ou seja, compreendemos 
que não mais possível pensar em docência e seus processos – 
afazeres – como competências desvinculadas de trama que urde das 
sínteses teórico-prática, de pessoas em singularidades e 
temporalidades diferentes, portanto precisamos reconhecer a escola 
como espaço de diferentes gerações, pois, é inegável que as práticas 
avaliativas precisam de mudanças, por isso o texto tecido na 
convivência docente-discente é sempre provisório, dando ao 
professor o mérito de pensar em praticas avaliativas com significados 
não mais nos moldes de mensuração para a formação de uma escola 
excludente, mas de pensar significados que perpassam a cultura 
desse encontro geracional e assim, o professor assumir-se em 
permanente opção político-cultural. 

 
Opções que não precisam de bases e argumentos sólidos para 

o professor compreender que há exigências das mais variadas ordens 
da maneira de pensar, organizar e encarar os fatos, e tudo isso tem 
desdobramentos das práticas avaliativas, que em função de sua 
efetivação pode ou atender tais exigências. 

 
Isso exige rigor, método, pesquisa, domínio conceitual e 

pedagógico da área escolhida, amor, compromisso, ética e 
disponibilidade para o novo, para reconhecer que estamos sempre 
aprendendo. Estamos vivenciando a era de inclusão, e isso exige 
pensar o aluno como sujeito do pensar-fazer-sentir, por isso pensar 
em questões como a afetividade são imprescindíveis nas práticas 
avaliativas. Nesses termos, foi pensando no desenvolvimento integral 
dos estudantes que foi desenvolvida a avaliação formativa onde foco 
é o processo de aprendizagem  cultivando valores que os ajudem a 
trilhar seu próprio caminho. Nesse tipo de avaliação destacamos o 
portfólio, que reacendeu a esperança de novos tempos na avaliação 
da aprendizagem. Isto porque se reacendeu também esperanças 
paradigmáticas, e nesse sentido, avaliar não é mudar de instrumento, 
mas fundamentalmente acreditar em novas formas de organizar a 
aula. O que pode gerar ações que envolvam professores, estudantes, 
pais e escola, podemos prever uma quebra de paradigma na maneira 
de processar a avaliação, mas não é um caminho fácil, pois é preciso 
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que se unam esforços para o sucesso dessa prática que está 
conquistando seu espaço na em todos os níveis e modalidades de 
educação. 

 
Concebemos então a aula como espaço de múltiplas culturas, 

nesse sentido, assim como Celani (2004), Botkin e seus 
colaboradores, dizemos que identidade cultural no interior da sala de 
aula é uma percepção, um senso de significação, um contexto 
integrado, um conjunto de valores humanos e relações humanas, 
todos, fatores próprios do aprender como uma necessidade 
psicológica básica dos indivíduos que se faz sentir particularmente 
nos contextos educacionais, e está ligada à aprendizagem. Isso 
porque aprender não é um termo isolado da identidade cultura das 
pessoas envolvidas. 

 
Nesta perspectiva a cultura da aula, e com isso estamos nos 

referindo às praticas avaliativas a incerteza não é risco, é uma 
atividade humana dado o processo de tomada de decisão, buscando 
sucumbir o discurso obsolete e à ameaça ao desenvolvimento do 
potencial e da  criatividade humana.  
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MINICURSO 
 
 
 
OBJETIVO 
 

Refletir junto aos professores de matemática as manifestações 
afetivas de alunos e professores advindas das práticas avaliativas em 
contexto escolar. 
 
 
 
METODOLOGIA 
 
1º DIA 
 
INTRODUÇÃO 
 

Recepcionar os cursistas na sala, com uma música de cantiga 
de roda tocando ao fundo. 

 

Sensibilizar os alunos cursistas a relembrar épocas remotas da 
sua vida, dispondo no centro da sala objetos como: chapéu, boneca, 
carrinho, mochila, estojo para que esses alunos escolham um destes 
objetos que mais lhes chamem a atenção a fim de que depois, 
relatem o porquê da escolha.  

 

Dessa maneira poderemos conhecer melhor os cursistas. 
 
DESENVOLVIMENTO 
 

 Distribuir uma folha de papel em branco para que os cursistas 
representem através de desenho seus sentimentos a respeito 
da temática: percepções afetivas nas práticas avaliativas. 
 

 Os desenhos serão expostos em um painel, para que todos 
possam vê-los e depois discutirem sobre esses sentimentos. 
 

 Discussão teórica sobre a temática. 
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 Solicitar aos cursistas materiais que os remetam às suas 
experiências com práticas avaliativas, seja como professor ou 
como estudante, para que sirvam de suporte para um mini-
portfólio para o próximo encontro.  

 
CONCLUSÃO 
 

 Em outra folha de papel em branco, os cursistas expressarão 
seus sentimentos sobre o primeiro dia de minicurso. 

 
 
2º DIA 
 
INTRODUÇÃO 
 

 Continuação da discussão teórica enfocando o tema avaliação. 
 

DESENVOLVIMENTO 
 

 Construir em grupo um mini-portfólio como uma alternativa 
de avaliação, estimulando discussões sobre as percepções 
afetivas e suas vivencias em práticas avaliativas, seja como 
aluno ou como professor. 

 
AVALIAÇÃO 

 Depoimentos dos cursistas sobre as atividades desenvolvidas 
durante o mini-curso. 

 
RECURSOS 
 

 Lápis de cor 
 Caneta hidrocor 
 Datashow 
 Uma resma de papel sulfite 
 Microsistem 
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