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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, a 
publicação da revista eletrônica Educação Matemática na Amazônia 
em Revista. 

 
A autora visa, neste volume, subsidiar a construção de 

conhecimentos no campo da avaliação voltados para o ensino da 
matemática com vistas a possibilitar ao professor de matemática o 
exercício do pensamento reflexivo. 

 
 
 

      Miguel Chaquiam 
Natanael Freitas Cabral 
        (Organizadores) 
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AVALIAÇÃO NO ENSINO DA MATEMÁTICA: 
INSTRUMENTO DE PODER OU PODER PARA EDUCAR? 

 
 

INTRODUÇÃO 
 
 A prática da avaliação escolar ainda é um dos maiores 
desafios enfrentados por nós educadores da Educação Básica e 
Superior. A avaliação segundo Sacristán (1998) refere-se a qualquer 
processo por meio do qual alguma ou várias características de um 
aluno, de um grupo de estudantes, de um ambiente educativo, de 
objetos educativos, de materiais, professores, programas, etc.., 
recebem a atenção de quem avalia, analisam-se e valorizam-se suas 
características e condições em função de alguns critérios ou pontos 
de referência para emitir um julgamento que seja relevante para a 
educação. 
 
 Na realidade a prática avaliativa envolve sempre vários e 
múltiplos sujeitos e suas condições de existência, entretanto a leitura 
de cada um de nós e que cada um faz passa a ser um julgamento de 
valor, seja dentro ou fora da sala de aula vai implicar numa atitude 
(anti) ética e/ou (de) formadora. Por isto é, que os objetivos de 
aprendizagem dos alunos precisam estar explícitos, a ponto de 
conciliar, aproximar, dialogar, estreitar, desmistificar, ressignificar.., 
julgamento e medida. Os resultados obtidos em situações de 
avaliação escolar precisam passar por reflexões acerca do velho 
paradigma que divide aprovados e reprovados; reduz e segrega os 
sujeitos; é classificatória, discriminatória e excludente; o aluno é o 
único responsável por seu desempenho, só depende dele e não das 
condições e possibilidades de ensino; diagnostica o déficit dos alunos 
e outros. Por tudo isso, parece que somente eles (alunos) é que 
carregam a responsabilidade de conseguir fazer o Sistema 
Educacional funcionar adequadamente e melhorar os índices de 
desempenho escolar das estatísticas brasileiras. 
 

Neste sentido, trago para a reflexão algumas contribuições 
acerca das origens, concepções, tipos, formas de elaboração de 
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instrumentos avaliativos e suas implicações com o objetivo de 
articular uma análise acerca da avaliação no ensino da Matemática 
como instrumento de poder e o poder que tem para tornar-se poder 
de educar quando da prática para o que se quer formar no processo 
ensino-aprendizagem. 

 
A avaliação desempenha diversas funções, serve a múltiplos 

objetivos, tanto para o sujeito avaliado, quanto para o professor, a 
instituição escolar, a família e o sistema social. Neste contexto 
concebido, produzido, institucionalizado e difundido pela prática 
avaliativa são muitas as questões que ficam por serem respondidas 
diante das evidências com os resultados obtidos pelos alunos. 
Também nessa interação pedagógica de quem avalia e quem é 
avaliado há um movimento, tanto de professores quanto de alunos, 
que precisa estar consciente do porquê, o que, como e a quem a 
avaliação permitirá alcançar os objetivos de aprendizagens com as 
quais se propõe o ensino? 

 
 Muitos estudos e pesquisas nesse campo de conhecimento 
têm gerado intenções e ações voltadas para o querer de uma 
mudança na ação escolar, entretanto o que ainda é predominante no 
trabalho avaliativo são os interesses voltados para as suas funções 
utilitária, burocrática e classificatória e como a tratam na prática – 
com ênfase nos resultados –, sem se importarem com o porquê e o 
para que? Com isso cada vez mais a avaliação se distancia e 
compromete a consolidação de ações educativas voltadas para uma 
formação integral, reflexiva e ética. 
 
 A seguir tomo como referência o trabalho de Valadares e 
Graça (1998) para situar a avaliação conforme os diversos períodos 
da história, a saber: Antiguidade, as grandes mudanças do século 
XIX, avaliação entre 1900 e 1930 (o período primitivo e o de 
explosão), primeiro período crítico, o período das baterias de testes e 
da expansão das estruturas educativas, segundo período crítico, o 
período conhecido por idade da profissionalização, princípios gerais 
da moderna avaliação escolar. 
 



Sandra Lúcia Paris 

 
10 

 

AVALIAÇÃO NAS PRÁTICAS CULTURAIS 
 

Valadares e Graça (1998) tratam sobre o modo como se dava 
a avaliação sob o enfoque das práticas culturais na Antiguidade. 
Afirmam que muitas práticas rudimentares foram cenas de processos 
de seleção na cultura e que se perpetuaram por muito tempo. 
Exemplo disso eram as cerimônias de iniciação nas tribos primitivas, 
onde os jovens, para entrarem no mundo adulto, realizavam testes 
de resistência e testes sobre os conhecimentos de costumes tribais. 
Atividades como as mencionadas por Valadares e Graça (idem) ainda 
nos dias atuais são fatores de avaliação do processo de maturação do 
adulto nas sociedades indígenas brasileiras. Outro exemplo apontado 
pelos autores foi o uso de um teste oral no Velho Testamento e a 
utilização por Sócrates e outros mestres gregos, no século V a.C., de 
interrogatórios orais. Os diálogos maiêuticos, recheados de questões 
e situações problemáticas, faziam parte da metodologia do ensino 
socrático. Também há existência de registros provenientes da China, 
2200 anos a.C., se tinha estabelecido prática de realizar testes a 
militares e civis. E somente a partir de 1370 d. C., é que tais testes 
passaram a ter um caráter competitivo para selecionar os mandarins 
para o serviço civil. Porém este modo avaliativo perdurou na China 
até por volta de 1905, influenciando as civilizações ocidentais, que o 
adaptaram inicialmente ao campo militar e ao ensino universitário. 

 
Nas universidades medievais o debate de ideias era uma 

forma de exame para verificar até onde os estudantes tinham poder 
argumentativo e fundamentado. Com o aumento da população nas 
universidades européias foram introduzidas formas de exame escrito 
e somente nos finais do século XVIII surgiram mudanças 
significativas no campo da avaliação. Diante disto desde esta época 
já era dominante o caráter classificatório e de perpetuação da cultura 
aprovação/reprovação dos cidadãos na sociedade e a partir do século 
XIX, a escola passa a ter um papel determinante na reprodução da 
divisão das classes sociais tendo como um dos parâmetros, a 
avaliação. 
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A foto mostra a corrida das toras realizada pelos índios Xerentes do 
município de Tocantins no Estado do Tocantins, como uma das práticas 
culturais que somente envolve homens em competição de força e integração 
indígena. (Cf. MELO, ELIZANGELA APARECIDA, 2008) 
 
 
O SURGIMENTO DOS TESTES AVALIATIVOS 
 
 O século XIX, também designado por alguns de Idade da 
Reforma, teve como um dos cenários decisivos a revolução industrial 
que impôs múltiplas transformações na organização social, 
implicando na necessidade de permanentes avaliações das estruturas 
existentes. Inglaterra e Estados Unidos foram os países a darem 
impulso para a abordagem empírica da avaliação de programas 
educacionais originando nos países ocidentais processos de medição 
formal na prática educacional. Outro fato foi a massificação escolar, 
com a obrigatoriedade da escolaridade que impossibilitou a 
continuidade da realização dos inúmeros exames orais, surgindo 
deste modo a necessidade de generalizar e valorizar os exames 
escritos. 
 

Os americanos Horace Mann e Joseph M. Rice, o inglês 
George Fisher e o alemão Hermann Ebbinghaus deram importantes 
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contributos para o desenvolvimento dos instrumentos de avaliação. O 
primeiro, então secretário do Masschusetts Board of Education e 
editor do Common School Journal, divulgou resultados de exames e 
enumerou as suas vantagens sobre as antigas provas orais e sugeriu 
diversos elementos – ainda hoje presentes – a introduzir nos 
referidos testes de modo a torná-los mais adequados. M. Rice foi um 
dos primeiros exemplos em que a utilização de testes permitiu avaliar 
um currículo e tomar uma decisão curricular. George Fisher atribuiu-
se a primeira divisão e uso de uma escala de medida de 
desempenho. Foi pioneiro na criação de testes comparativos. E o 
alemão Hermann Ebbinghaus primo e discípulo de Darwin, foi 
influenciado por este, tornando-se interessado pelo estudo diferencial 
das aptidões humanas e ligação destas aos condicionalismos 
hereditários e adaptativos. Utilizou pela primeira vez testes de 
complemento e interessou-se por estudos experimentais da 
memória humana, dedicou-se a estudos da capacidade de jovens em 
idade escolar, recorrendo a esse tipo de testes. (VALADARES, GRAÇA, 
1998, p. 36) 

 
 Entre 1900 e 1930 nos Estados Unidos os testes normalizados 
caracterizaram-se pela sistematização, normalização e eficiência. 
Tinham como função medir a eficiência de alunos, professores e 
distritos escolares, servindo ainda, em alguns casos, para a validação 
de programas de ensino dentro de cada distrito. As medidas eram 
para tornar a Educação mais eficiente de acordo com as necessidades 
sociais e, por outro conduzirem à elaboração de testes objetivos e 
normalizados, na tentativa de racionalizar a avaliação das 
capacidades humanas. 
 
 
AS INFLUÊNCIAS DETERMINANTES DA PSICOMETRIA NO 
CAMPO DA AVALIAÇÃO 
 
 Na França os trabalhos de Alfred Binet e Theodore Simon de 
interesse em medir com rigor as características psicológicas do ser 
humano, que em 1905, desenvolveram umas escalas de inteligência 
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com o objetivo de detectar quais as crianças que, revelando atraso 
no desenvolvimento da mente, requeriam ensino especial. 
 
 Esses trabalhos são considerados o início da Era Moderna da 
medição comportamental. Ele enquadra-se na perspectiva 
psicométrica da avaliação, em que há a preocupação de investigar 
padrões observáveis de respostas a determinadas tarefas em 
amostras de dimensão razoável, e quantificar de forma indireta, 
mediante a diversidade de tarefas, os aspectos subjacentes a 
determinadas características psicológicas ou educacionais. Deste 
modo a avaliação é encarada como uma medição, ou seja, como um 
processo que implica comparar e traduzir essas comparações através 
de números. 
 
 As escalas de Binet foram levadas para os Estados Unidos por 
diversos pioneiros americanos em psicometria, entre eles: Lewis 
Terman, da Universidade de Stanford. Em 1916, Terman publicou a 
primeira versão de um teste, cuja 4ª edição é atualmente um dos 
mais divulgados instrumentos de medição da inteligência: a escala de 
inteligência de Stanford-Binet. Um colaborador de Terman, Arthur 
Otis, iniciou entretanto, a testagem de comportamentos em grupo. É 
ainda neste período que Charles Spearman lança os fundamentos da 
teoria da fidelidade dos instrumentos de avaliação. 
 

A I Guerra Mundial foi outro fato preponderante que marcou 
no processo da avaliação como instrumento de poder para selecionar 
os indivíduos para as forças armadas. Nos doze anos que se 
seguiram assistiu-se ao aparecimento e ao refinamento de 
instrumentos de medição dos mais variados comportamentos 
humanos. O desenvolvimento da psicometria no campo da psicologia 
repercutiu-se no nível pedagógico, e teve como conseqüência a 
valorização das aprendizagens. A avaliação da aprendizagem escolar 
no período dos anos 20 foi encarada como uma medida, o que 
implicou um estudo sistemático dos exames, em particular do sistema 
de atribuição de notas e do comportamento dos examinadores e 
examinados. Este estudo e as questões de notação estenderam-se 
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OBJETIVOS 

EXPERIÊNCIAS DE 
APRENDIZAGENS 

APRECIAÇÃO DOS 
ESTUDANTES 

num longo período dos séculos XIX e XX e deu lugar à docimologia 
que é o estudo sistemático dos exames em 1922, por Henri Piéron. 

 
Não há como negar as contribuições do campo da psicologia 

de diagnósticos psicométricos de qualidade mentais, de 
aprendizagens e avaliação de variáveis da personalidade, que 
emprestou uma marca decisiva e persistente no mundo educativo. 
Nos tratados, monografias e investigações sobre avaliação se presta 
muito mais atenção, por exemplo, às técnicas psicométricas do que 
ao que os professores fazem cotidianamente. (SACRITÁN, 1998, p. 
296). 

 
 
O INÍCIO DO MOVIMENTO CRÍTICO E A AVALIAÇÃO 
 

O movimento progressista de educação – Progressive 
Education Movement – baseado numa filosofia pragmática e na 
psicologia comportamental surge em oposição a perspectiva 
psicométrica de avaliação. Seus maiores representantes John Dewey 
e Ralph Tyler. Este último coordenou o projeto Eight Year Study e a 
partir daí, impôs-se uma concepção de avaliação educacional 
baseada em objetivos definidos explicitamente em termos 
comportamentais, a qual exerceu até 1965 uma influência 
significativa nos sistemas educativos dos mais diversos países. 
Avaliação baseada em objetivos comportamentais segundo Ralph 
Tyler: 
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Este modelo tem expressão até os dias atuais, entretanto é 
multifacetado por sofrer várias formas de compreensão, aplicação e 
análise de resultados na prática. Tyler afirmava que ao elaborar os 
objetivos deve ter-se em conta as experiências de aprendizagens que 
a eles irão conduzir, bem como os processos destinados a verificar se 
os alunos os atingem ou não, ou seja, avaliação como comparação 
entre os objetivos formulados e os objetivos efetivamente 
alcançados. 

 
 De um modo geral e, especificamente, no ensino de 
Matemática, ainda esta perspectiva é preponderante nas escolas, 
haja vista que o currículo escolar é entendido como um conjunto de 
ações organizadas para atender determinados fins. Isto implica no 
poder da avaliação como instrumento de poder que seleciona, 
classifica e destaca os alunos e professores quando estes atingem os 
processos e metas quantificáveis na escala dos objetivos pré-
estabelecidos. 
 
 Essa postura vem sendo refletida nos últimos tempos, 
principalmente no ensino de Matemática, pois a contribuição dos 
estudos e pesquisas no campo da avaliação educacional pode trazer 
para o ensino de Matemática outros saberes e fazeres avaliativos que 
se efetivem tomando por base princípios norteadores de uma 
perspectiva pedagógica mais dialógica, igualitária e ética na sala de 
aula e não mais ser alvo pelo seu poder de exame e de controle 
burocrático, pois o que se constata são os alunos com medo da 
disciplina e da reprovação. Na prática escolar seus efeitos se limitam 
em aplicar provas, corrigir e classificar aprovados e reprovados e 
finalmente lançar as notas. No âmbito do Sistema Público tem 
mostrado que serve para atender os interesses de políticas públicas 
mediante a exigência de quadros estatísticos e análises do 
desempenho dos alunos nos exames nacionais. 
 
 Vale ressaltar que avaliação não é sinônimo de prova; nem 
serve para excluir e classificar; não deve aplicar instrumentos para 
verificação das falhas dos alunos; não é instrumento meramente 
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técnico e nem mecanismo de domínio do professor sobre o aluno. 
Sacristán (1998) discorrendo sobre avaliação no ensino, afirma  

 
A avaliação é algo muito presente na prática pedagógica. 
Costuma-se entender avaliação como uma atividade dos 
professores sobre os alunos, enquanto que se esquecem de 
avaliar os materiais, as escolas, os professores, os currículos, 
etc. A ação de avaliar apresenta-se como uma competência 
profissional muito genérica que pode compreender práticas 
muito diversas, concretizar-se em estilos muito diferentes, de 
acordo com as opções que se adotem em cada um dos passos 
que devem ser dados nesse processo. (SACRISTÁN, 1998, p. 
296). 
 

 Neste sentido, o que se percebe é que há diversos sentidos e 
direções a qual a avaliação encaminha o processo ensino-
aprendizagem. Porém se sabe que a prática de avaliar, o significado e 
usos dos professores não vão mudar necessariamente apenas por 
dizer como esta se realizará, seguindo modelos teóricos ou 
aconselhando técnicas concretas. Na verdade isso está relacionado à 
razão pela qual determinadas formas de avaliar; que não se 
aconselham há muito tempo, continuem sendo praticadas tão 
massivamente. 
 
 Na década de 1940 as medições psicológicas continuaram a 
ter um papel relevante nas forças armadas. Após a Segunda Guerra 
Mundial houve uma expansão das estruturas educativas sem advir 
preocupações com a educação e, mais especificamente, com a 
avaliação. Nos anos de 1950 a atividade de medição psicológica e 
educacional cresceu. Nos anos de 1960 se dissemina com os 
programas educacionais e a avaliação, relacionados com as grandes 
reformas empreendidas pelos americanos e alguns países ocidentais, 
como reação ao lançamento do Sputnik I pela União Soviética. 
Também nesse período de expansão surgem as primeiras 
taxionomias de objetivos educacionais de Benjamim Bloom (1956) e 
a de Guilford (1959). 
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 A partir de 1965 são promovidos uma série de congressos 
destinados a analisar criticamente não só as potencialidades efetivas 
dos testes objetivos para medirem as capacidades mentais, como 
aspectos éticos realizados com esse tipo de medição. Mager e outros 
pedagogos tentaram transferir para o ensino educativo com o qual se 
ambiciona desenvolver ao máximo as potencialidades de cada ser 
humano. 
 
 
O PERÍODO CONHECIDO POR IDADE DA 
PROFISSIONALIZAÇÃO 
 
 Compreende entre 1973 até o presente momento que se 
designa por Idade da Profissionalização. Consiste na 
institucionalização e afirmação do desenvolvimento profissional e à 
ampla difusão de critérios que orientam os trabalhos de avaliação. 
Também se firmam novas abordagens e novas tecnologias (estudos 
de casos, estudos naturalistas) e ao aprofundar a comunicação entre 
os que defendem métodos objetivos e métodos subjetivos. 
 
 De fato hoje se discute os mais diversos aspectos relacionados 
com a avaliação, incluindo os aspectos éticos, procura-se integrar a 
avaliação no paradigma construtivista atual, harmonizar as suas 
funções pedagógicas e sociais e apontar para uma avaliação inclusiva 
capaz de desmistificar os aspectos reguladores e reforçar aspectos 
estimuladores da aprendizagem. Portanto, apresento algumas 
considerações com base nas minhas observações e experiências em 
sala de aula e como técnica do Sistema Público Estadual da Educação 
Básica e Superior acerca da avaliação. 
 

Alguns posicionamentos sobre avaliação do processo ensino-
aprendizagem constatados pela experiência: 
  Que é o momento de se cobrar dos alunos, uma espécie de 

“vingança”, ou seja, é a “hora da onça beber água”;  
 Que é uma forma de verificar os conhecimentos aprendidos 

pelos alunos... 
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 Que é aplicar uma prova, teste, atividade para dar uma nota 
ao final de cada período de estudo... 

 Que não há muito a fazer, se o sistema só exige que seja 
entregue a nota do aluno na secretaria para fins de 
processamento dos resultados parciais e/ou finais... 

 
O que pensam os alunos sobre avaliação 

  O professor é meio desligado, nem considerou o que foi 
falado ou escrito... 

  O professor está de marcação com algum aluno... 
  O professor é mesmo carrasco nem considerou o que foi feito 

na prova, pois atribuiu errado em toda a questão... 
 

O que se constata é que todas essas posturas enunciadas são 
fatos do cotidiano relatados de avaliações da avaliação do processo 
ensino-aprendizagem como instrumento de poder porque não há 
uma relação dialógica, reflexiva e compartilhada dos erros e acertos 
com vistas aos objetivos educacionais. Portanto, o que não é 
avaliação? 
 Não é medir sem que haja total compreensão pelos alunos 

dos objetivos do ensino a que está vinculada. 
 Não é aplicar instrumentos para apenas aferir notas a cada 

final de um período de aplicação dos conteúdos 
programáticos. 

 Não é aplicar tarefas escolares ou acadêmicas sem nenhuma 
orientação pedagógica e formativa. 

 Não é ocultar os critérios de avaliação ao qual se referem 
para os devidos fins da aprendizagem. 

 Não é uma prática a ser e ter sem correspondências com um 
projeto coletivo de formação (Projeto-Político-Pedagógico) 
seja no ensino básico ou superior. 

 
Na realidade avaliar não é uma tarefa fácil de ser 

empreendida em quaisquer que seja o contexto ao qual ela se aplica, 
entretanto é possível ter em mente os seus pressupostos éticos e 
pedagógicos na ação formadora. Diante disso aponto alguns 
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pressupostos que estão aproximados a uma prática avaliativa mais 
ética, reflexiva e dialógica: 
  Investigar as práticas de ensino do ensino na sua mais ampla 

observação, percepção e reflexão sobre o que ensina, como, 
por que e para quê? 

 Constituir diálogos formativos, ou seja, estar aberto, despojar-
se de quaisquer preconceitos, discriminações e indiferenças 
nos aspectos da ciência, do cotidiano e da escola; 

 Atribuir elementos significativos na compreensão da avaliação 
como momento de enfrentamento e superação dos 
conhecimentos já conhecidos a empreender conhecimentos 
novos; 

 Monitorar pelo acompanhamento das aprendizagens 
alcançadas pela reflexão-ação-reflexão juntamente com os 
alunos – saber-fazer do o que estão aprendendo em função 
dos objetivos a alcançar. 

 Desmistificar o mito da reprovação como fator de poder, de 
exclusão e inferiorização do ser [substantivo] valorizando-o 
como ser [verbo]. 

 Elaborar em todos os momentos avaliativos o plano de 
estudos (orientações para realização da avaliação) ao qual 
será considerado como um desafio formativo a ser realizado, 
acompanhando de acordo com as etapas a serem seguidas 
pelos estudantes. 

 Estabelecer ações conjuntas com outras disciplinas cujo eixo 
temático, temas, assuntos, conteúdos de ensino possam vir a 
ampliar os conhecimentos escolares com a prática social, 
política, econômica – exercer o que tanto se discursa e pouco 
se aplica – inter e transdisciplinaridade. 

 Avaliação implica na reunião de forma sistemática de 
informações necessárias para a tomada de decisões em 
relação as que se quer avaliar (UNBEC/2000 – Metodologia 
Curricular). 

 Cipriano Luckesi (1984) aponta características como: pontual, 
classificatória, seletista da avaliação. Exemplo: Vestibular. O 
contrário disso é que é: não – pontual, dinâmica, includente. 
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A postura do educador na maioria das vezes é examinadora, 
entretanto o ato de avaliar é de ACOLHER o aluno. 

 
 
A AVALIAÇÃO E O ENSINO DE MATEMÁTICA 
 

Segundo Maciel (1998), em sua dissertação de mestrado A 
avaliação no processo ensino-aprendizagem de matemática, no 
ensino médio: uma abordagem formativa sócio-cognitivista, afirma 
que são poucos os estudos no campo da avaliação em Educação 
Matemática. Numa primeira leitura de uma pesquisa da área de 
Educação Matemática (SAMESHIMA,1995), encontrei as dificuldades 
que os professores de Matemática, em geral, têm em lidar com a 
avaliação, quando evitam falar no assunto, ou, quando falam, 
mostrando pouco ou quase nenhum conhecimento sobre os 
fundamentos da avaliação. 

 
São poucas as pesquisas no Brasil que enfocam o tema 

avaliação na área de Educação Matemática. No período entre os anos 
1970 e 1992 só foram realizadas 6 (seis) pesquisas enfocando o tema 
avaliação da aprendizagem (FIORENTINI, 1993). No período 
subseqüente até os dias de hoje pude contabilizar mais 8 (oito) 
trabalhos, a partir do banco de teses do Centro de Estudo, Memória e 
Pesquisa em Educação Matemática (CEMPEMFE/UNICAMP): Silva, 
(1993), Sameshima (1995), Silva, M. A. (1997), Silva, M. R. (1997), 
Rocha (1997), Carvalho (1998), Souza (1999) e Pironel (2002). 
Desses, apenas o trabalho de Pironel (2002) discute a avaliação 
especificamente no Ensino Médio, onde desenvolve diversos 
instrumentos de avaliação com os alunos no contexto da Metodologia 
de Ensino-Aprendizagem de Matemática via Resolução de Problemas. 

 
 Maciel (1998) ao referir-se acerca da relação sociedade, 
educação e o processo ensino-aprendizagem numa sociedade 
classista afirma que a escola começa a se fragmentar quando, seja 
pública ou particular, é delegado o poder de definir quem sabe e 
quem não sabe e, indiretamente, o de selecionar os melhores da 
sociedade. Isto passa a ser feito via avaliação, uma avaliação 
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distorcida, que na verdade não é avaliação. A partir de uma 
mensuração do que o aluno produz como rendimento escolar, a 
escola o rotula com uma medida, uma nota. O boletim do aluno é o 
seu passaporte para uma posição na sociedade, que em geral é a 
mesma em que ele se encontra. Ao receber do sistema escolar esse 
poder de certificar e selecionar, a escola por sua vez transfere-o para 
o professor. Esse, tendo sido preparado para ensinar, deixa de fazê-
lo intensivamente para corrigir exaustivamente provas e dar conta de 
preencher cadernetas com notas. Desta forma, decide sobre a vida 
de seus alunos pela nota que lhes atribui e não pela qualidade do 
ensino que desenvolve. Como a sociedade exige que o indivíduo 
tenha uma formação adequada espelhada pela nota, o professor 
mesmo que não queira deliberadamente, mas por ter que atender a 
uma atividade burocrática, se prende ao ciclo da 
aprovação/reprovação, deixando de ensinar, por verdadeiramente 
não avaliar. Essa cultura é assimilada pelo aluno, o que constitui uma 
reprodução da cultura social na escola. 
 

A relação professor-aluno se torna às vezes inamigável pela 
relação de poder que se instaura entre um e outro. Como diz 
Vasconcellos (1998, p. 53): 
 

Se, de um lado, a escola usa a avaliação como instrumento de 
poder e de controle do aluno, por outro, o aluno acaba 
desenvolvendo estratégias de sobrevivência e criando um 
contra-poder estabelecer uma relação utilitarista com o saber e 
com o outro; conseguir nota a qualquer custo, mesmo que 
através de ‘cola’ (que é muito mais comum do que se imagina): 
seja material (escritos em papéis, borracha, carteira, etc.) ou 
mental (memorização mecânica). De qualquer maneira, o que 
se verifica freqüentemente é que não há correlação entre a 
nota e a qualidade da aprendizagem. Ou seja, o aluno acaba 
descobrindo o jogo da escola e encontra formas de resistência 
e enfrentamento”. (VASCONCELLOS, 1998, p. 53). 

 
Assim, por ter passado por um sistema de avaliação em que 

se prioriza o sucesso e não o desenvolvimento, o aluno vai evoluindo, 
não em aquisições essenciais de conhecimento, mas em formas de se 
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adequar ao processo dissimulado de demarcar posições na 
sociedade, quase sempre se distanciando de conhecimentos básicos, 
mas fundamentais para o seu crescimento individual e social. 

 
Ao controlar o aluno, pela nota, exigir que ele passe por 

momentos individuais de exame, e tempo limitado, porque ele tem 
que se preparar para a vida, o professor contraditoriamente não o 
ajuda, pois isso tolhe a sua criatividade e o descompromete com a 
sua aprendizagem. Quando as notas obtidas nos testes são 
continuamente baixas, produzem-se conseqüências motivacionais 
negativas no aluno com relação à disciplina relativa, que o 
acompanharão para toda a vida, como é o caso da maioria das 
pessoas que tiveram experiências traumáticas com a Matemática. 

 
A lógica disso é que o aluno vai se acostumando com o que o 

espera fora da escola e, ao mesmo tempo, vai diminuindo a sua 
crença em aprender e se conformando com a hipótese de que se não 
se sair bem na vida é devido a sua incompetência escolar, pois a 
escola sempre parte do pressuposto que cumpriu sua tarefa de 
formadora para qualquer profissão. A inculcação ideológica é 
realizada sem o professor e o aluno perceberem. 

 
Quando se trata de preparar os alunos para o exame do 

vestibular, a repercussão disto é que os jovens deixam de 
desenvolver um projeto de vida, pois eles se orientarão ou serão 
orientados segundo os sucessos ou insucessos obtidos em suas 
carreiras escolares. Além disso, quando ingressam na universidade, 
muitos demoram a concluir o curso, e, quando concluem, se sentem 
frustrados com a formação que tiveram; isto quando não abandonam 
o curso. (VASCONCELLOS, 1998). 

 
Que conseqüência é mais cruel do que levar um aluno a 

escolher uma profissão que exija conhecimentos que não aprendeu, 
como por exemplo tem sido mencionado o caso das pessoas que se 
direcionaram para as áreas de Ciências Humanas com o intuito de 
escaparem dos estudos em matemática, porque tiveram muitos 
insucessos nas avaliações relativas a essa disciplina? Quantas 
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frustrações nós identificamos em alunos universitários que mudam de 
curso porque aí encontram disciplinas que exigem muita matemática, 
e ainda contando nestas com as ações de um professor inflexível? 
Quando não mudam de curso, se sentem penalizados por semestres 
consecutivos ao terem que enfrentar disciplinas que exigem muita 
matemática. (Cf. MACIEL, 1998). 

 
 Diante das reflexões apontadas por Maciel (1998), pode-se 
admitir que a avaliação no ensino de Matemática deve ser sempre 
questionada pela escola, professores e alunos como sendo um 
instrumento de poder ou um poder de educar? Quais propósitos são 
revelados pela via da avaliação no ensino de Matemática? O que e 
como o ensino de Matemática faz operar uma autonomia em quem 
ensino e em mim mesmo? Que experiências de vida pessoal, 
acadêmicas e profissional têm relações com o que e como ensinam? 
O que tenho me apropriado de conhecimentos matemáticos e o que e 
como são ressignificados na prática docente da escola? 
 
 
A PRÁTICA AVALIATIVA NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
 
 Muitas questões devem nortear a vivência da sala de aula 
(orientação) bem como no ato do planejamento e avaliação do 
processo ensino-aprendizagem. Estas são reflexões que faço com 
base na minha experiência como professora dos cursos de formação 
de professores e técnica do Sistema Público de Educação no Estado 
do Pará de 1984 a 2006. Em 2007 atuando como monitora da 
disciplina Didática na Educação á Distância onde pela ferramenta 
virtual mantinha contato, acompanhamento e avaliação dos alunos. 
Em 2008-2009 atuei como professora substituta dos cursos de 
formação de professores e Pedagogia, assim como desde 2008 até os 
dias atuais, professora orientadora da disciplina Prática de Ensino – 
Estágio Supervisionado do Curso de Licenciatura em Matemática da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
 Por toda essa trajetória profissional sempre me instigou o 
tema avaliação. Por seu caráter polêmico, contraditório e de 
instrumento de poder, como ainda é visto por muitos de nós 
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educadores. Isto não é uma visão somente dos professores de 
Matemática, mas de todos àqueles que ainda vêem o ensino como 
um ato de apenas transferir conhecimentos. (FREIRE, 1996). 
  

Tive momentos da vida na sala de aula em que a prática 
avaliativa se reduzia na aplicação de provas e exercícios reflexivos 
(estes se compunham de questões para serem resolvidas, após 
períodos de aulas ministradas) com interesse de atribuir notas. À 
medida que fui adquirindo novas leituras acerca da avaliação e 
vivenciando experiências com os alunos, também fui mudando os 
conteúdos e formas do o que seria importante considerar na 
avaliação. 

 
Os desafios propostos aos alunos tratam de Títulos/Temas 

inerentes ao desenvolvimento da disciplina, ou então com temas 
sociais contemporâneos (BARBOSA & MOTA, 2002). A elaboração dos 
objetivos de aprendizagens  devem estar voltados para o que os 
estudantes poderão ser capazes de produzir/realizar. 

  
Na metodologia é explicitado como a atividade será realizada 

passo a passo, a saber: Organização da turma em grupos de 
trabalhos; Sorteio para cada equipe de um conteúdo ou eixo 
temático; Pesquisa e levantamento da bibliografia; Leitura, 
interpretação com ou sem auxílio do dicionário; Organização e análise 
de acordo com o conteúdo ou eixo temático em estudo; Elaboração 
da produção escrita de acordo com as orientações das normas 
técnicas ABNT. 

 
O processo avaliativo compreende dois momentos: o da 

produção escrita e o da socialização. O da produção escrita engloba a 
produção de relatórios, papers (artigo de caráter informativo), artigos 
científicos, portfólios, resenhas, resumos, fichamentos e outros. 
Sendo assim, os critérios para a correção também são selecionados 
de acordo com os objetivos que se propõe: exemplo: a) Realizou 
pesquisa b) Escreve com coerência, obedecendo às normas da Língua 
Portuguesa, c) articula realidade e teoria; formatação, d) relata sobre 
como conduziu eventuais dificuldades, que tenham surgido no 
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desenvolvimento da atividade, e) Apresenta possíveis alterações e 
perspectivas com base nos resultados obtidos, f) Reflete acerca das 
contribuições e outros. Cada caso pode-se manipular os critérios 
avaliativos de acordo com os objetivos pretendidos. 

 
A produção da socialização também são estabelecidos outros 

e variados critérios, como: a) postura ética (se há reflexão sobre a 
conduta da equipe como alunos-pesquisadores); b) postura reflexiva; 
c) criatividade; d) expressividade; d) desembaraço; e) domínio de 
conteúdo; f) unidade de trabalho; e outros. 

 
A seguir apresento um plano orientador de ensino 

investigativo e avaliação escolar. 
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TIPOS VARIADOS DE INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO: 
VANTAGENS, DESVANTAGENS E LIMITAÇÕES 
 

Ao longo das últimas três décadas do século XX, os diversos 
estudos realizados sobre avaliação têm originado os mais variados 
tipos de instrumentos de avaliação nas diversas áreas de 
conhecimento e especificamente na educação matemática. Nesta 
etapa de nosso trabalho, apresentaremos alguns desses instrumentos 
com suas finalidades e caracterizações, com vistas a desafiar cada 
leitor a refletir sobre em quais momentos do processo de ensino-
aprendizagem, tais instrumentos devem ser utilizados com maior ou 
menor ênfase no processo avaliativo dos alunos. 

 
 Vejamos a seguir cada um dos instrumentos e passemos a 
refletir sobre qual deles se adéquam aos objetivos de ensino que se 
quer que os alunos possam demonstrar suas vivências, experiências, 
conhecimentos e aprendizagens e como poderemos utilizá-los da 
forma mais coerente aos momentos de avaliação da aprendizagem. 
Todavia, são inúmeras as classificações encontradas para nomear os 
tipos de instrumentos avaliativos. 
 

A seguir, apresento alguns tipos de instrumentos avaliativos 
que fazem o gênero analítico-discursivo. Outros classificam de 
subjetivos. Portanto, tem por objetivos ampliar e articular os saberes-
fazeres da prática avaliativa de modo reflexiva, ética, dialógica, 
participativa, autônoma e criativa. 
 
 
INSTRUMENTOS AVALIATIVOS ANALÍTICO-DISCURSIVOS 
OU NÃO- OBJETIVOS 
 
1 - PORTFÓLIOS    

Representa uma amostra de atividades de pesquisa e projetos 
em andamento ou concluídos. O portfólio pode também ser 
considerado um conjunto de ações, resultantes de pesquisa ou de um 
trabalho. São situações interpessoais, que individual ou coletivamente 
agregam valores ao processo de aprendizagem, através de 
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experiência desenvolvida dentro de um determinado período de 
tempo, por uma análise contínua, identificando possíveis problemas 
que possam ocorrer no início, durante e ao final do processo. O 
portfólio apresenta múltiplos aspectos e dimensões da aprendizagem, 
enquanto construção de conhecimentos e, desta, enquanto condição 
de desenvolvimento pessoal e profissional dos participantes. Assim, 
com o aprofundamento e a apreciação das perspectivas educacionais, 
esta estratégia não apenas vai contribuir para uma estruturação 
inter-pessoal do conhecimento, como também vai facilitar, se 
desenvolvida ao longo de um período de tempo, a compreensão dos 
processos de ensino-aprendizagem. Através do uso do portfólio, 
podem-se tornar reconhecíveis, quer a natureza, quer a importância 
das relações interpessoais desenvolvidas nos processos de ensino-
aprendizagem. 
 
1.1. VANTAGENS 
  Possibilita criar coletânea de trabalhos em cada duas ou três 

semanas: podendo ser tarefas para casa, desenhos, 
periódicos, projetos, fotos e imagens e outros; 

 Explícita aos estudantes a evolução e os critérios de avaliação. 
 Permite ao professor descobrir quem está aprendendo e o que 

considera de importante no trabalho. Os estudantes são os 
próprios sujeitos de sua aprendizagem; 

 Oportuniza para professores e estudantes apresentar suas 
melhores idéias e trabalhos criativos; 

 Inclui uma grande variedade de trabalhos matemáticos, 
individualmente ou em grupos. Tem uma variedade de ações, 
tais como: projetos, investigações, diagramas, gráficos, 
tabelas, fotografias, audiovisuais e outros. Isto são provas de 
um currículo amplo e que leva os estudantes a pensarem por 
eles próprios. Há evidências para trabalhar com várias fontes 
tais como: calculadoras, computadores, bibliotecas de 
referência e conversas informais. O processo da 
aprendizagem é refletido no início, durante e ao final do 
período de trabalho e deve consolidar o entusiasmo pelo 
conhecimento matemático. 
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1.2. DESVANTAGENS 
 Pode implicar em compilação 
 Refere-se ao programa de matemática mais delimitado pelos 

requisitos dos currículos escolares.  
 Não há originalidade nos projetos, investigações, diagramas e 

outros. São dadas poucas explicações acerca dos processos 
para solução dos problemas. 

 Pouca experiência de professores e estudantes com o ensino 
e avaliação investigativa; 

 
 

1.3. LIMITAÇÕES 
 A prevalência na prática dos professores pela aplicação de 

exercícios de fixação e revisões; 
 Os horários de aulas precisam adequar-se ao ensino e 

avaliação investigativos; 
 A quantidade reduzida de acervos bibliográficos nas 

bibliotecas das escolas. 
 
 
1.4. ELEMENTOS DE ELABORAÇÃO 
Capa; Folha de rosto; Índice; Introdução; Hipótese; Desenvolvimento 
pessoal; Desenvolvimento social; Desenvolvimento acadêmico; 
Conclusão; Referências e Anexos. 
 
 
 
1.5. PLANO DE UM PORTFÓLIO (VALADARES & GRAÇA, 1998, 

P. 174) 
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1.6. O QUE INCLUIR NO PORTFÓLIO (Cf. Valadares & Graça, 
1998, p. 95) 

Escrito    Histórias                    Cartas                      Jornais          
 Relatórios          Diários    Ensaios 
 Notas          Painéis             Rascunhos 
 Questionários        
 
Oral         Desempenho         Debates 
       Entrevistas         Dramatizações 
       Gravação de conversas Discussões 
       Gravação de discussões 
 
Visual      “Posters”   Diagramas          Filmes 
       Fotografias  Desenhos           Vídeos 
       Gráficos   Quadros  
 
Tri-dim.   Esculturas                    Modelos             Artefactos 
 
 
2. MEMORIAIS  
 
  É um instrumento avaliativo que vem sendo utilizado para 
vários fins. Passeggi (2006) aponta dois tipos de memoriais: o 
descritivo e o de formação. O memorial descritivo é aquele que situa 
a trajetória pessoal, acadêmica e profissional para atender uma 
situação de progressão na carreira ou ingresso no ensino superior 
como docente. 
 

O memorial de formação vem sendo largamente utilizado 
como texto auto-avaliativo onde o tema central é a formação, 
realizada ao longo da vida, seja em situações formais ou não. 
Articula-se às situações ocorridas no ambiente familiar, no trabalho e 
às personagens consideradas mediadores, nem sempre ligados à 
universidade ou à escola. A partir dessa escrita, ficam evidenciados 
os diferentes espaços nos quais se aprende e sujeitos que nos 
ensinam.  
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Os temas nos memoriais que lhe são estruturados e 
recorrentes, são eles: a infância entre a escola e a família; a 
formação no magistério e/ou superior; a iniciação/escolha da 
profissão; a prática docente (no estágio e na vida profissional); a 
importância da escrita de si e o devir. Essas temáticas têm se 
colocado como os principais tempos da formação docente para os 
licenciandos ao escreverem seus memoriais. 

 
VANTAGENS 
 Oportuniza a reflexão sobre os fatos pontuais, analisando com 

mais profundidade um aspecto específico do ensino na sua 
área; 

 Compreende uma escrita em rede de saberes, teorias e 
práticas que contribuíram ao longo da vida para a sua 
formação docente; 

 Balanço da sua formação, apontando as grandes linhas 
teórico-práticas da sua atuação docente futura. 

 
DESVANTAGENS 
 Não deve se transformar nem numa peça de auto-elogio nem 

numa peça de autoflagelo; 
 
LIMITAÇÕES 
 Sua prática poderá ou não ser deliberada pelos participantes 

para a reflexão e troca de experiências na sala de aula; 
 O seu caráter subjetivo e as dificuldades de interações com as 

experiências de vida pessoal, acadêmica e profissional entre 
os participantes; 
 
A seguir, exemplos apresentados por Noronha & Barbosa, 

2008, p. 13 de memoriais de formação, escritos por graduandos de 
Matemática1: 
                                                             
1 Todos os memoriais aqui citados foram lidos em Melo (2008, p. 327), cuja 
pesquisa foi desenvolvida junto ao Instituto de Formação de Professores 
Presidente Kennedy (Natal-RN) e analisou, a partir dos memoriais, os 
processos de aprendizagem do ser professor de matemática.(Cf. MELO, 
2008). Maria José Medeiros Dantas de. Olhares sobre a formação do 
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 A infância entre a escola e a família 
[...] fui feliz na aquisição dos conhecimentos matemáticos nas 
primeiras séries do ensino fundamental; sem esquecer, é claro, da 
grande importância e contribuição dos conhecimentos prévios, 
adquiridos fora da escola, uma vez que nesse período eu vendia 
picolé na escola em que minha mãe trabalhava e sacos de tecido 
vazios da feira, fazendo com que logo cedo me familiarizasse com os 
algoritmos das quatro operações aritméticas (MOISÉS, 2007, p. 7, 
memorial). 
 
 A formação no magistério e/ou superior 
A formação no nível superior, para um professor de Matemática, é 
essencial. Faço essa referência porque, mesmo lecionando a 
disciplina durante vários anos com apenas o conhecimento adquirido 
durante o período em que cursei o ensino médio, hoje, sendo aluno 
do curso de Matemática, sinto uma diferença enorme: tenho mais 
segurança na aplicação dos conteúdos e vejo alguns que não lembro 
se estudei no ensino médio (MAURÍCIO, 2007, p. 19, memorial). 
 
 A iniciação/escolha da profissão 
Tive o privilégio de ter uma excelente professora primária quando 
cursava a 2ª série do ensino fundamental [...]. Pelo seu jeito 
carinhoso de ensinar e pelo exemplo de dedicação ao trabalho, 
chegando a encantar todos os seus alunos, decidi que um dia 
também seria professora (MARLENE, 2007, p. 19, memorial). 
 
 A prática docente (no estágio e/ou na vida profissional) 
Revi os meus planejamentos e, conseqüentemente, a metodologia 
até então por mim utilizada. Dentre essas mudanças, passei a ver 
com um novo olhar os diferentes estilos cognitivos dos alunos, ao 
valorizar e propor que socializassem as estratégias de cálculo por eles 
utilizadas. Com isso, os alunos compreendem, por meio de análise e 
comparações, que pode haver diferentes caminhos para se resolver 
                                                                                                                                               
professor de matemática: imagem da profissão e escrita de si. 
2008.327f. Tese (Doutorado em Educação) – Centro de Ciências Sociais 
Aplicadas. Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte, Natal, 2008. 
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um problema e também ampliam seu repertório acerca dos diferentes 
procedimentos e tipos de cálculo por eles utilizados. [...] (MOISÉS, 
2007, p. 212-22, memorial). 
 
 A importância da escrita de si 
Escrever sobre minha infância, a vida escolar, a profissional e a 
acadêmica tornou-se para mim um desafio e, ao mesmo tempo, um 
campo de pesquisa, que me permitiu voltar ao passado e relembrar 
os acontecimentos que marcaram de forma significativa a minha 
trajetória estudantil. Fazendo esse exercício de memória, trago para 
os dias de hoje uma análise do vivido, de forma crítica e reflexiva [...] 
(LUAN, 2007, p. 7, memorial). 
 
 O devir 
[...] a educação é, acima de tudo, mudança. É movimento, é lidar 
com o inesperado, é ir para a sala de aula com um plano de trabalho 
e sair com outro realizado. E eu, enquanto parte desse movimento, 
não posso parar jamais, pois tenho plena consciência de que a 
educação, por si só, não é capaz de transformar a sociedade, mas sei 
que, sem uma boa educação, jamais poderá ocorrer tal 
transformação (JOÉLIA, 2007, p. 24, memorial). 
 
 
3. RELATÓRIO 
 

Segundo Marconi; Lakatos (2002) o relatório é um gênero 
acadêmico mais solicitado como trabalho final, principalmente de 
estágio supervisionado. Caracteriza-se pela descrição dos dados, 
procedimentos utilizados, análises, resultados alcançados e 
conclusões. Não deixa de ser um texto científico e, por isso, tem 
algumas especificidades: deve ser fundamentado teoricamente; suas 
análises devem considerar a situação de colaboração 
interinstitucional, acadêmica e profissional. 

 
Também são produções escritas, mais ou menos extensas, 

realizadas pelos alunos a respeito de atividades teóricas e /ou 
experimentais de pesquisa ou de projetos em que trabalharam e 
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podem constituir um fator de aprendizagem e um elemento 
significativo de avaliação. 
 
VANTAGENS 
 Relata os fatos de acordo com as situações vividas para fins 

de comprovação, informação e parecer avaliativo; 
 Permite a tomada de decisões com base nos registros e 

análises dos resultados; 
 Constitui-se num instrumento de valor, utilidade e de 

comunicação entre equipes de trabalho; 
 Valoriza o nível das capacidades de resolução de problemas, 

raciocínio, interpretação e comunicação, bem como, das 
atitudes e valores (gosto pela pesquisa, persistência, 
responsabilidade e outros). 

 
DESVANTAGENS 
 Quando se apresentam em perguntas e respostas; 
 Quando se limitam a reproduzir ou resumir textos 

consultados, pois as produções têm um grande potencial 
formativo. 

 
LIMITAÇÕES 
 Podem estar fortemente associados a objetivos que os 

currículos e os programas atuais tendem a valorizar, deixando 
de ser uma produção originalmente criativa. 

 
 

ALGUMAS QUESTÕES PARA FOCAR NO RELATÓRIO DO 
ALUNO (AFONSO, 2002, p. 66. In: MACIEL, 1998, p. 159). 
 

Utilize as seguintes questões para ajudar a “voltar atrás” e 
descrever o teu pensamento em relação à forma como foi o trabalho 
em direção à resolução do problema. 
 
1. O que fizeste quando viste o problema pela primeira vez? Quais 
foram os teus pensamentos? 
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2. Usaste algumas estratégias de resolução de problemas? Quais? 
Como trabalhaste? Como aconteceu encontrar a resolução? 
3. Tentaste alguma abordagem ao problema que não funcionou 
sendo necessário parar e depois outra abordagem? O que sentiste? 
4. Encontraste uma resolução para o problema? Como te sentiste? 
5. Verificaste a resposta em algum momento? 
6. Qual o teu sentimento, em geral, acerca desta experiência de 
resolução de problemas? 
 
 
4. PAPER 

 
Consiste num artigo científico de caráter informativo cujas 

características podem convencionalmente, na utilidade acadêmica, 
servindo usualmente, como um trabalho escrito para avaliação do 
desempenho em seminários, cursos de disciplinas. 
 
 
ESTRUTURA BÁSICA 
 
 RESUMO: Os resumos podem conter entre 100 e 250 

palavras, dependendo da exigência do periódico e/ou 
instituição avaliadora. Coloca-se no início de um resumo 
contendo o objetivo do trabalho, a metodologia utilizada para 
sua realização, as idéias principais que serão abordadas (no 
caso de relato de pesquisa, os resultados encontrados e a 
análise dos mesmos), e as conclusões a que se chegou. Feito 
num único parágrafo, suas margens, espaço entre linhas e 
corpo da letra, são menores que as utilizadas no restante do 
texto. Após o resumo, coloca-se as palavras-chave, também 
denominadas de key-words, usualmente em número de 5, a 
fim de facilitar a classificação e identificação do trabalho. 

 
 INTRODUÇÃO 

De modo sintético e claro, fazer uma apresentação geral do 
tema, seja com comentários pessoais a respeito, seja com 
citações de autores que tenham pesquisa sobre o tema. 
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Justificar mostrando a relevância científica e social do que 
será abordado, bem como, qual o interesse pelo mesmo. 

 
Finalmente, explicite quais são os objetivos que pretende 

alcançar com o paper. Lembre-se que é apenas a introdução. Não 
queira impressionar o leitor, com erudições, ou escrevendo todo o 
trabalho logo na introdução. Faça-a em poucos parágrafos. 

 
 DESENVOLVIMENTO 

Apresente as idéias principais acerca do que pesquisou, 
fazendo seus comentários e análises dos dados obtidos. 
Procure dar uma ordem coerente e lógica às idéias 
apresentadas. 
 
Não deixe de fazer referências ao(s) autor(es) quando tiver 
citando. Posicione-se e deixe claro se concorda ou não com os 
autores trabalhados, ou se o seu objetivo é apenas mostrar 
diferentes concepções a respeito de um tema polêmico, mas 
que ainda não é algo definitivo e acabado. 

 
 CONCLUSÃO 

Procure comentar seus objetivos, assinalando se os mesmos 
foram alcançados. Faça uma síntese do que encontrou, 
fundamentado nas idéias discutidas no paper. 
 
Pode indicar que outras abordagens teóricas e metodológicas 
podem ser feitas acerca do tema. Ou ainda, que outro aspecto 
pode ser abordado e que não o foi, pois não era seu objetivo. 
 
Faça as sugestões e/ou recomendações que julgar oportunas. 
Lembre-se que segundo Teixeira (1996) as primeiras, são de 
caráter geral, não tem destinatário específico; já as 
recomendações, são mais específicas, tem destinatário 
próprio, alguém (grupos ou instituições) a quem quer se 
dirigir. 
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 BIBLIOGRAFIA 
A bibliografia vem no final do trabalho e conforme Teixeira 
(1996) pode ser de dois modos: Referências Bibliográficas 
(listagem, em ordem alfabética, dos autores trabalhados e 
citados no paper) e Bibliografia Consultada ou 
Referências (listagem, em ordem alfabética, dos autores 
pesquisados, mas não citados no paper). 

 
 
5. DEBATES/SEMINÁRIOS 
 
VANTAGENS 
 Dá possibilidade ao professor avaliar a expressão oral, 

capacidade de argumentação, posturas acadêmicas etc. A 
organização e a dinâmica são mais importantes a que 
propriamente o resultado final. 

 
DESVANTAGENS 
 Inadequado quando é feito apenas pesquisa de um único 

autor e que reproduzirá o que leu, sem reflexão. Se não for 
organizado bem as etapas são pouco aproveitadas em relação 
ao desempenho dos alunos. 

 
Exemplo 
Tema: A escolha do livro didático de Matemática 
Objetivos de aprendizagens: 

 Conhecer as vantagens e desvantagens do uso do livro 
didático pelo professor de Matemática no Ensino 
Fundamental; 

 Aprender a criar argumentos e questionamentos; 
 Conhecer os critérios de escolha do livro didático, 

segundo o Plano Nacional do Livro Didático – PNLD do 
Ministério da Educação; 

 Aprender a fazer a escolha do livro didático de 
Matemática 

Metodologia: Painel de Debates 
A atividade será realizada em duas partes, a saber: 
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PARTE I – Júri Simulado 
1º momento: Ler o texto sobre como realizar um painel de debates; 
 
2º momento: separar a turma em três (03) grupos: Plenária, 
ataque e defesa mediante sorteio; 
 
3º momento: temática proposta a ser debatida. O uso ou não uso 
do livro didático pelo professor. 
 
4º momento: Discutir com a turma acerca das regras de como 
funcionará o júri simulado, estabelecendo o tempo de duração da 
atividade, o tempo para perguntas e respostas, ordem de 
apresentação, quantidade de perguntas a serem realizadas entre os 
grupos, quantas perguntas de caráter geral e individual; Quem 
iniciará o debate? O seqüenciamento das atividades e etc. 
 
5º momento - Realização do júri simulado pelos alunos; 
 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: 
 Desempenho individual e coletivo de cada grupo; 
 Poder de argumentação e questionamento usado por cada grupo, 

para defender suas idéias durante o debate; 
 Criatividade do grupo na apresentação de suas argumentações. 
 
2ª PARTE – Escolha do livro didático de matemática pelos 
alunos 
1º momento - Cada aluno, individualmente, deverá escolher dois 
livros didáticos , atualizados, de Matemática usados na Educação 
Infantil; 
2º momento - Escolher um mesmo tópico, numa mesma série , 
para ser avaliado  pelo aluno;  
3º momento - A turma deverá coletivamente criar vários critérios  
para escolherem o livro didático ( Ver  texto,  sobre critérios de 
escolha do livro didático de 1ª a 4ª série do MEC), e destes 
escolherem 05 (cinco) para serem usados na avaliação do livro; 
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4º momento - O que deverá ser avaliado: de acordo com os 
critérios estabelecidos e o tópico escolhido. Qual seria o livro didático 
que você adotaria sendo o professor de Matemática? 
5º momento – O que deverá conter no trabalho escrito:  
 Identificação da instituição, da disciplina e do aluno; 
 O nome dos livros selecionados; 
 Falar sobre os autores do livro; 
 O conteúdo escolhido; 
 A série; 
 Os critérios escolhido pela turma; 
 Descrever como aconteceu o processo  de escolha do livro, 

segundo  os critérios estabelecido pela turma; 
 O livro escolhido  e por que? 
 Suas conclusões sobre a atividade do livro didático como 

um todo. 
6º momento – Entrega do trabalho escrito realizado pelo aluno, 
para a professora. (GIL, 2008) 
 
 
6. PROVA DISSERTATIVA OU ANALÍTICO-DISCURSIVA  
 
VANTAGENS 
 Não há um único modelo de resposta e havendo 

possibilidades de se expressar livremente quando pontuados 
os enunciados a fim de desenvolver a capacidade reflexiva do 
aluno. 

 
DESVANTAGENS 
 O termo “prova” é pejorativo e inadequado quando se têm 

claro os objetivos a alcançar. A etapa da avaliação é inerente 
ao processo, portanto requer preparo, realização, 
acompanhamento e aplicação. 

 
Exemplo 

Consulte em livros de História Geral, os capítulos referentes à 
Antiguidade (Mesopotâmia, índia, Egito, etc...) e analise as práticas 
de construção e medição de cada fase histórica, apontando os 
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conhecimentos geométricos existentes na época e os seus modos de 
utilização. Caracterize cada uma das geometrias existentes nos 
períodos analisados. 
 
 

7. REGISTRO DE OBSERVAÇÕES 
  

A observação é um meio de recolha de informações que 
permite ao professor compreender o modo como seus alunos estão 
evoluindo relativamente aos objetivos do currículo. A observação, 
mesmo utilizada de forma pouco sistemática, permite acompanhar e 
avaliar como os alunos vão desempenhando as suas tarefas e quais 
as competências e atitudes desenvolvidas enquanto decorre o 
processo ensino-aprendizagem. (Cf. VALADARES; GRAÇA, 1998, p. 
107). 
 
7.1. ALGUNS ITENS PARA ESTRUTURAR UMA OBSERVAÇÃO: 
 Definir os objetivos fundamentais; 
 Definir o número de alunos (em número não superior a 3) 
 Integrar  a observação nas outras formas de recolher 

informações dos alunos e na tarefa que se pretende avaliar; 
 Selecionar o critério de avaliação a utilizar; 
 Dispor de um instrumento de registro; 
 Ter em conta a tarefa em que os restantes alunos da turma 

estão envolvidos quando se focar a atenção num grupo restrito 
de alunos; 

 Ter em conta que podem surgir aspectos relevantes não 
previstos. 
 
 Os instrumentos mais utilizados para fazer o registro das 

observações são:  
 Listas de verificação 
 Escalas de graduação 
 Grelhas de observação 

 
 As listas de verificação são listas (criteriais) relativamente 

curtas de itens, escritos com clareza, destinados cada um deles a 
verificar se determinado comportamento ou determinada 
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característica, em certo momento da aprendizagem, está presente ou 
ausente. Exemplo, disso são instrumentos elaborados para avaliar 
seminários, painéis, discussões, debate e outros. 
 

As escalas de graduação são critérios de juízo qualitativo 
e/ou quantitativo que graduam as qualidades de certos resultados da 
aprendizagem, ou os comportamentos e as características 
consideradas importantes em certos momentos da aprendizagem. 
Podem ser descritivas, numéricas ou numérico-descritivas. 
 

As grelhas de observação são critérios voltados para uma 
observação mais cuidadosa. Observa-se os alunos em pequenos 
grupos ou individualmente permitindo captar eventuais discussões 
que podem refletir o seu pensamento e os processos que estão a 
utilizar. Não é uma tarefa fácil avaliar com outras técnicas, como por 
exemplo, seleção de estratégias na resolução de problemas, atitude 
face ao trabalho de grupo, modo como os alunos comunicam os seus 
raciocínios, etc...(Cf. VALADARES; GRAÇA, 1998, p. 119). 
 

PARTICIPAÇÃO EM TRABALHO DE GRUPO 
NOME______________  ANO___________   TURMA____________ 
 
ASPECTOS A OBSERVAR DATA DATA DATA 
Está atento às informações que lhe 
são dadas. 

   

Respeita a sua vez para intervir no 
debate. 

   

Expõe com clareza e precisão as suas 
idéias. 

   

Intervém de forma crítica e 
construtiva. 

   

Respeita a opinião dos outros.    
Revela criatividade.    
Segue soluções pertinentes para os 
problemas abordados. 

   

Apresenta argumentos válidos para 
defender o seu ponto de vista. 

   

Expressa as conclusões do debate em 
forma de síntese. 
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Lista de verificação de observação em resolução de 
problemas (AFONSO, 2002, p. 65. In: MACIEL, 2003, p. 157). 
 
Aluno:__________________________________   Data: _____ 
 
____1. Gosta de resolver problemas. 
____2. Trabalha cooperativavemente com os outros colegas do 
grupo. 
____3. Contribui com idéias para o grupo de resolução de problemas. 
____4. É persistente – persiste na exploração do problema. 
____5. Tenta compreender o tema do problema. 
____6. Pensa acerca das estratégias que podem ajudar. 
____7. É flexível – tenta diversas estratégias se necessário. 
____8. Verifica a solução. 
____9. Consegue descrever ou analisar a resolução. 
 
 
Escala de classificação da observação em resolução de 
problemas (AFONSO, 2002, p. 65. In: MACIEL, 2003, p. 158). 
 
Aluno(a): _______________________________      Data: ___________ 
 
 Freqüente Às vezes Nunca 
1. Seleciona estratégias de 
resolução de problemas 

   

2. Implementa estratégias de 
resolução com precisão 

   

3. Tenta uma estratégia de 
resolução quando indeciso 
(sem a ajuda do professor) 
 

   

4. Aborda problemas de uma 
maneira sistemática 
(clarifica a questão, identifica os 
dados necessários, 
planeja, resolve e verifica) 
 

   

5. Mostra gosto pela resolução de 
problemas 
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6. Demonstra auto-confiança     
7. Mostra perseverança na 
resolução de problemas 

   

 
 
Observação das atitudes básicas para o trabalho de grupo 
(AFONSO, 2002, p. 67. In: MACIEL, 2003, p. ). 
Chave: 1 – Nunca; 2 – Quase nunca; 3 – Às vezes; 4 – Quase 
sempre; 5 – Sempre 
 
  1 2 3 4 5 
1 Cumpre as normas de convivência social      
2 Respeita a sua vez para falar      
3 Relaciona-se com os outros alunos da turma      
4 Tem uma expressão oral adequada      
5 Permanece no grupo durante a realização da 

tarefa 
     

6 Respeita outras idéias e opiniões      
7 Evita fazer comentários marginais      
8 Mantém um tom de voz adequado      
9 Respeita as normas de funcionamento      
10 Tem gestos e modos corretos      
11 Participa voluntária e espontaneamente      
12 Mantém limpeza e higiene pessoal      
13 É claro nas suas intervenções      
14 Tem interesse pelo trabalho em equipe      
 
 
8. DIÁRIOS REFLEXIVOS 
 

São registros diários, semanal ou quinzenais de observações, 
vivências, conhecimentos e aprendizagens adquiridas no processo 
formal ou não dos estudantes. Tem por objetivo refletir a prática de 
forma sistemática para a tomada de decisão de acordo com as 
reflexões apontadas. 
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VANTAGENS 
 Promove a auto-reflexão da prática e de sua escrita, tornando-se o 

outro de si próprio; 
 Incentiva o exercício criativo, autônomo, crítico-reflexivo pelos 

alunos; 
 Valoriza a produção intelectual, social, cultural e ética dos alunos 

permitindo a reflexão sobre os valores, comportamentos e atitudes 
na sociedade, educação e trabalho. 

 Identifica aprendizagens de conceitos, teoremas, axiomas, 
problemas matemáticos de acordo com o objetivo de ensino; 

 
DESVANTAGENS 
 Redução dos registros a meras anotações sem a devida reflexão 

sobre o que, como e para que aprende; 
 Salas numerosas de alunos e pouco interesse por aprendizagens 

de valor subjetivo no ensino de Matemática. 
 
 
LIMITAÇÕES 
 Não há limitações para aprendizagens com diários reflexivos. 
 
 
SUGESTÃO PARA AVALIAÇÃO DE DIÁRIOS REFLEXIVOS (Cf. 
NORONHA; BARBOSA, 2008). 
 

AVALIAÇÃO DE DIÁRIO REFLEXIVO 
Aluno(a): 

ITENS ANALISADOS CONCLUSÃO 

ORIENTAÇÕES 
PARA A ESCRITA 

NO DIÁRIO  
(Providências a 

tomar) 

Quanto à textualidade Sim Não Em 
parte   

Apresenta a data do registro 
referente à semana/quinzena 
de vivência relatada no diário. 

      Caso necessário, 
explicitar aqui o que 
os alunos deverão 
fazer para que este 
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item seja alcançado. 
Escreve com coerência e 
obedecendo as normas cultas 
da Língua Portuguesa. 

       

         
Descreve de forma reflexiva 
sobre os temas tratados nas 
aulas da semana. 

  
  

      

Descreve as estratégias, 
espaços e materiais que foram 
utilizados. 

        

Avalia a sua atuação e o 
resultado desta apresentando 
resultados observados em 
atividades e/ou provas em 
relação aos objetivos 
almejados. 

        

Apresenta, a partir de 
processos e resultados 
avaliativos, planos e metas 
para as próximas atuações. 

        

Reflete a respeito da 
receptividade, bem como a 
principais dificuldades no 
aprendizado. 

        

Reflete acerca das situações-
problemas apresentadas pela 
disciplina/tema/projeto 

        

Auto-avalia-se de modo a 
refletir acerca do seu 
desempenho nas aulas, 
explicita seus pontos fortes e 
frágeis e, caso necessário, 
aponta aspectos que poderia 
melhorar e o que faz e/ou 
pretende fazer para isso. 

        

         
Reflete acerca de como está se 
sentindo apoiado e/ou 
comenta situações/interações 

        



Sandra Lúcia Paris 

 
46 

 

que tenha vivido na mesma. 
         

Reflete a respeito das 
contribuições das práticas e 
discussões entre os próprios 
colegas, mencionando quais 
discussões ou atividades têm 
realimentado essa vivência e 
como se dá essa contribuição. 

        

Avalia as atividades de forma 
consistente (baseadas em 
critérios e instrumentos 
válidos) e apresenta os 
resultados.  

    

Apresenta possíveis alterações 
e perspectivas, com base nos 
resultados obtidos. 

    

SITUAÇÃO FINAL DO 
DIÁRIO 

(     ) Sem necessidade de reapresentação. 
(   ) Devem ser feitas melhorias a partir 
das observações. 

Observações adicionais: 
 
 
 
TIPOS DE INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO OBJETIVOS 
 
1 - TESTES 
 
PROVA OBJETIVA 
 

VANTAGENS 
 Vale quando as questões exigem que o aluno reflita, estabeleça 

reflexões. Presta-se também quando aplicada para verificar a 
aprendizagem de um conteúdo específico, fechado como regras, 
propriedades, etc. 

 
DESVANTAGENS 
 Quando for com fins meramente de memória. Incentiva á 

decoreba e a cola. Pode ficar na dependência de sorte/azar, 
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quando o aluno não apresentar preparo suficiente. Se mal 
elaborada, acaba deixando mais dúvidas e poucos aprendizados. 
 

1.1. CARACTERÍSTICAS 
 Situação comum à qual todos os alunos respondem; 
 O mesmo formato e o mesmo conjunto de instruções para todos 

os alunos; 
 O mesmo conjunto de regras para valorizar as respostas; 
 Uma descrição da performance de cada aluno, geralmente 

quantitativa. 
 
 
1.2. QUANTO A ESTRUTURA DE ELABORAÇÃO 
 
1.2.1 – ITENS DE RESPOSTA CURTA 
São construções de questões simples à qual o aluno deve responder 
de forma breve e sem qualquer ambigüidade. Avalia-se definições de 
termos e conceitos, conhecimento de terminologia, fatos específicos, 
datas e fórmulas, princípios, conhecimento de métodos ou 
procedimentos, capacidades de interpretar dados simples e de cálculo 
mental, características de corpos e fenômenos. 
 
VANTAGENS 
 São de fácil e rápida elaboração; 
 Permitem avaliar vários objetivos no mesmo teste; 
 Não permitem que o aluno adivinhe a resposta. 
 
DESVANTAGENS 
 Não se adéquam a avaliar aprendizagens complexas; 
 Propiciam respostas parcialmente completas, difíceis de graduar, 

quando não são cuidadosamente elaborados; 
 Reforçam muitas vezes a aprendizagem mecânica. 
 
Exemplos 
Qual é a data da Conferência de Zamora? Qual o quadro mais célebre 
de Leonardo da Vinci? Qual a designação do número de habitantes 
por unidade de superfície? Quais são os números reais cujo quadrado 
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é igual ao respectivo módulo? Sendo A (-2, 0) e B (+2, 0), qual é o 
conjunto de pontos do plano tais que a soma das distâncias a A e a B 
é 4? E outros. 
 
1.2.2. ITENS DE COMPLEMENTO 
Permitem avaliar objetivos específicos como nos itens de respostas 
curtas. As vantagens e desvantagens são as mesmas dos itens 
referidos anteriormente. As precauções na construção são as 
mesmas, devendo-se, para além disso, ter em atenção que os 
espaços a preencher devem ser do mesmo tamanho para não 
influenciar de algum modo a resposta. 
 
Exemplos 
1. Tendo em conta o que aprendeu sobre instrumentos lógicos do 
pensamento, complete as seguintes afirmações: 
Em Lógica chamamos ________________ ao elemento mais simples 
do pensamento. Expressa-se por ______________. Ao pensar, o 
Homem relaciona-os formulando _______________ que por sua vez 
se expressam em _____________. Existe ainda um terceiro elemento 
do pensamento que se constrói a partir dos restantes podendo 
assumir uma forma mais simples ou mais complexa se for 
______________ ou _______________. 
 
2. Da lista de palavras que se segue, escolha a que deve utilizar em 
cada frase: 
considerasse 
escreve-se 

vendesse 
pensa-se 

escrevesse 
considera-se 

pensasse 
vende-se 

 
a) A palavra homem ___________ com h. 
b) __________ erradamente que o Governo é sempre responsável. 
c) Se eu ______________ este carro faria um mau negócio. 
d) Antigamente pensava-se que era o Sol que gravitava em redor 

da Terra. Quem ______________ o contrário era considerado 
louco. Hoje _____________ de modo diferente. 

e) Li hoje o seguinte anúncio “_______________ “ uma casa em 
Natal por setenta mil reais. 
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f) ______________ certa resposta desde que o aluno esclareça 
como chegou a essa conclusão. 

g) Gostava que o senhor ___________ aceitável a minha proposta. 
 
 
1.2.3. ITENS VERDADEIRO – FALSO 
 
VANTAGENS 
 Permitem avaliar um grande volume de conhecimentos em nível 

elementar; 
 A avaliação de resultados é rápida. 
 
DESVANTAGENS 
 Não são fáceis de construir. A construção com qualidade requer 

tempo; 
 Elevada probabilidade de respostas certas ao acaso; 
 Só avaliam conhecimentos que se podem classificar claramente 

em duas categorias; 
 Na maioria dos casos só avaliam objetivos de baixa complexidade; 
 Prestam-se a que o aluno opte por um padrão de respostas. 

 
ALGUMAS PISTAS PARA CONSTRUÇÃO DOS ITENS V-F 
 Evitar as afirmações muito genéricas, muito longas e complexas, 

particularmente quando resultam ambíguas; 
 Evitar as afirmações triviais; 
 Não utilizar afirmações copiadas do livro texto; 
 Evitar o uso de expressões duplamente negativas; 
 Evitar incluir duas idéias na mesma afirmação, exceto quando se 

trata de avaliar relações causa-efeito; 
 Não utilizar uma opinião que não seja acompanhada do seu autor, 

a menos que o objetivo seja identificar o autor da opinião. 
 Escrever as afirmações verdadeiras e falsas numa seqüência o 

mais aleatória que for possível, em número aproximadamente 
igual e com comprimentos análogos; 

 Deve evitar-se termos ambíguos (grande, pequeno, muito, pouco, 
às vezes, em muitos casos ...(Cf. VALADARES; GRAÇA, 1998, p. 
76-77). 
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1.2.4. ITENS DE ASSOCIAÇÃO  
São utilizados para medir relações entre fatos e ideias, mas a 

sua construção com qualidade requer tempo. 
 
VANTAGENS 
 Possibilidade de avaliar num só item um conjunto de 

aprendizagens relacionadas entre si; 
 Não existe a possibilidade de adivinhar a resposta, dado o número 

de combinações possíveis entre os elementos das duas colunas. 
 
DESVANTAGENS  
 Na maioria não se adéqua a avaliar aprendizagens complexas; 
 A sua construção requer tempo; 
 Exigem material homogêneo para serem construídos. 

 
ALGUMAS PISTAS PARA SUA ELABORAÇÃO 
 Utilizar material homogêneo em cada questão; 
 Incluir um número maior de respostas do que de premissas, 

informando o aluno que cada resposta pode ser utilizada uma ou 
mais vezes ou não ser utilizada; 

 Procurar uma relação natural entre as opções das duas colunas e 
dispô-las por uma ordem lógica; 

 Indicar com clareza as instruções para a associação; 
 Evitar quaisquer sugestões que facilitem a resposta (por exemplo 

a existência nas duas colunas de termos no singular e no plural 
discriminadamente). 

 
Exemplo 
1. Associe cada elemento da 1ª coluna a um ou mais elementos da 
2ª coluna que lhe correspondam. Para isso coloque nos respectivos 
parênteses o(s) correspondente(s). 
(   ) A – Conversão   1. Dedução 
(   ) B – Oposição   2. Falácia 
(   ) C – Silogismo   3. Inferência imediata 
(   ) D – Analogia   4. inferência mediata 
(   ) E – Indução   5. Metáfora 
     6. Paralogismo 
     7. Raciocínio 
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1.2.5. ITENS DE ESCOLHA MÚLTIPLA 
 

Neste tipo de elaboração é preciso que o enunciado de uma 
questão ou numa afirmação incompleta tenha a base, raiz ou 
tronco, a que se seguem várias opções de resposta da questão ou 
que completam a afirmação – as alternativas. 

 
VANTAGENS 
 Permitem avaliar conhecimentos de métodos e procedimentos, 

princípios e leis, terminologia, conceitos e fatos específicos; 
 Capacidades de identificar aplicações de princípios e leis, de 

interpretar relações de causa-efeito, de fundamentar métodos e 
procedimentos; 

 Capacidades de análise de situações problemáticas e de 
compreender o que fazer caso precisar resolvê-las. 

 Tem a possibilidade de avaliar objetivos dos mais variados níveis 
de complexidade; 

 São ajustáveis às informações que o professor exatamente 
pretende, diagnosticando fontes; 

 A avaliação e classificação são simples e rápida; 
 As instruções acerca do modo de responder são acessíveis aos 

alunos de todas as idades. 
 
DESVANTAGENS 
 
 A construção dos itens consome muito tempo; 
 A identificação de alternativas falsas plausíveis é muitas vezes 

difícil; 
 Não se adéquam para avaliar aptidões de expressão verbal, 

organização de idéias... 
 Permitem que os alunos respondam ao acaso. 
 
ALGUMAS PISTAS PARA A SUA ELABORAÇÃO 
 
 Redigir a base do item de modo que constitua, por si só, um 

problema claramente definido; 
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 Escrever a base do item do modo mais completo possível, para 
que as alternativas resultem tão curtas quanto possível; 

 Evitar palavras ou expressões superficiais na base e nas 
alternativas do item, a não ser para tomar estas o mais 
homogêneas que for possível; 

 Só usar a forma negativa na base do item quando o objetivo a 
avaliar o exigir; 

 Escrever as alternativas de modo que sejam gramaticalmente 
consistentes com a base do item e homogêneas, quer quanto ao 
conteúdo quer quanto à construção; 

 Seguir uma ordem natural, numérica ou alfabética (se ela existir), 
na seqüência das alternativas; 

 Não usar mais do que uma opção correta (ou, sem ambigüidade, a 
melhor opção); 

 Escolher os distraidores de modo a que sejam plausíveis e 
atraentes (usando erros mais freqüentes dos alunos, palavras 
verbalmente associadas à base, linguagem do livro com aparência 
de verdade etc.). Não se deve utilizar de truques para o aluno 
“cair”, enganar-se e ser enganado. 

 Não usar opções do tipo “todas as anteriores”, ou “nenhuma das 
anteriores”, a não ser quando for absolutamente necessário, e não 
se cair em incoerências. 

 
Exemplos 
Marque com um X a alternativa correta: 
 

1. É correto afirmar que o ponto P pertence aos planos α β. Nessas 
condições, os planos α β são: 
a) são coincidentes. 
b) são paralelos. 
c) tem uma reta comum, que passa por P. 
d) tem como intersecção o ponto P, são perpendiculares. 

 
2. Indique com um X a afirmação VERDADEIRA: 
a) Dois planos paralelos a uma reta, são paralelos entre si; 
b) Dois planos paralelos a uma reta, são perpendiculares. 
c) Duas retas perpendiculares a um plano, são paralelas entre si; 
d) duas retas paralelas a um plano, são paralelas entre si. 
e) dois planos perpendiculares a um terceiro, são perpendiculares entre si. 
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 AUTO-AVALIAÇÃO 
Sugestões para a auto-avaliação do aluno segundo Pironel  (2002, p. 
171-172. In: MACIEL, 1998, 161). 
 
PARTICIPAÇÃO 
1) Como tem sido minha participação nas aulas de matemática? 
2) Procuro tirar minhas dúvidas durante as aulas? 
3) Mantenho minhas tarefas em ordem, mesmo quando falto às 
aulas? 
4) Falto muito? Por quê? 
 
DISCIPLINA 
1) Tenho atitudes inconvenientes durante as aulas de matemática? 
2} Falo em momentos impróprios? 
3} Respeito o professor e os meus colegas? 
4) Respeito os horários das aulas? 
 
CONTEÚDOS 
1) Como foi minha compreensão sobre os contéudos abordados 
durante o bimestre? 
2) Quais as maiores dificuldades e que aprendi melhor? 
3) Eu procuro, de algum modo, compreender os conteúdos 
matemáticos ou a matemática não faz sentido para mim? 
4) Procuro auxiliar os colegas com maiores dificuldades? 
 
A PROVA (quando há aplicação de provas em grupos) 
1) A prova foi resolvida cooperativamente pela dupla? 
2) Você conseguiu desenvolver todas as questões? 
 
PROJETO DE ESTUDOS 
Elabore uma proposta de estudo e empenho para o próximo bimestre 
(ou semestre) a fim de melhorar o seu desempenho em matemática. 
 
O CONCEITO 
Com base nas reflexões acima, dê um conceito que sintetize o seu  
desempenho nesse bimestre (bom, regular ou ruim). 
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4.1. Sugestão para a auto-avaliação do aluno segundo 
RODRIGUEZ (1997a). 
Auto-avaliação __________ Período ________ Turma _____ 
Descreva o que pensas ter compreendido essencialmente nesta 
unidade/aula. 
Indique o tem sido incômodo trabalhar nesta unidade/aula. 
Complete as frases seguintes: 
Tenho compreendido ... 
Tenho observado ... 
Tenho descoberto ... 
Tenho gostado .... 
O aspecto que tenho me sentido mais seguro tem sido ... 
Descreva em poucas linhas uma avaliação da organização das aulas, 
quanto à adequação ao nível da classe e dos alunos, à participação 
dos grupos, etc. Faça como se tivesse contando para um amigo. 
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