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RESUMO 

A avaliação, queiramos ou não, faz parte da prática profissional docente escolar. O professor 

de Matemática deve, de alguma forma, avaliar seus alunos, seguindo as orientações e normas 

da instituição onde trabalha, de acordo com os princípios e possibilidades nelas delineados, 

incluindo, implícita ou explicitamente, suas próprias concepções. Estas, por sua vez, 

costumam se formar a partir das experiências do professor com os processos avaliativos a que 

foi submetido durante a vida estudantil (seja na escola, seja no processo de formação 

profissional). Esta pesquisa é uma investigação sobre a formação do professor que ensina 

Matemática quanto aos saberes a respeito da avaliação da aprendizagem em sala de aula de 

Matemática da escola. Para o desenvolvimento da pesquisa, partimos de um levantamento das 

diferentes concepções teóricas existentes sobre a avaliação e analisamos dois aspectos do 

problema: a) Que saberes relativos à avaliação escolar fazem parte explícita dos programas 

e/ou ementas de disciplinas dos currículos dos cursos de Licenciatura em Matemática de 

instituições formadoras brasileiras? b) Com que visão sobre avaliação os futuros professores 

terminam o curso de Licenciatura em Matemática e entram no exercício de sua prática 

docente na Educação Básica? Os sujeitos são 25 formandos do curso de Licenciatura em 

Matemática de uma instituição estadual de ensino superior da região metropolitana de Belo 

Horizonte. Utilizou-se uma entrevista semiestruturada para a coleta de dados referentes à 

segunda questão de investigação. Para responder à primeira questão, analisamos os currículos 

de 26 instituições públicas brasileiras, a partir de acesso on line. A análise dos dados 

coletados permite apresentar a seguinte síntese para os resultados do estudo: dentre os 

currículos pesquisados, 11% dedicam algum espaço para o trabalho sistematizado sobre a 

avaliação da aprendizagem como um saber profissional docente, tendo, em suas matrizes 

curriculares, pelo menos uma disciplina obrigatória cuja ementa trata especificamente do 

assunto. A esses currículos atribuímos a classificação na categoria Relevância Alta. No total, 

temos o seguinte quadro: 8% simplesmente não abordam o tema, 27% não abordam o tema de 

forma sistemática, alocando-o em tópicos de ementa de alguma disciplina eletiva ou 

espalhados em ementas de várias disciplinas obrigatórias, sem indicação, nessas ementas, de 

referências bibliográficas específicas (Relevância Baixa). Os demais currículos examinados 

(54%) se enquadram em uma posição intermediária entre os dois casos anteriores (em 

algumas ementas de disciplinas obrigatórias constam tópicos referentes ao tema, mas com 

pouca ênfase, quando comparados com os demais tópicos, tomando-se como parâmetro de 

comparação o programa e as referências bibliográficas básicas da disciplina correspondente). 

Classificamos esses currículos como atribuindo Relevância Média ao tema. Quanto à segunda 

questão de pesquisa, a visão sobre avaliação dos formandos entrevistados reflete, no nível do 

discurso, algumas das concepções presentes na literatura revisada, mas ficou transparente na 

análise das entrevistas que há uma grande diferença entre conhecer o discurso sobre avaliação 

e ter vivenciado efetivamente práticas avaliativas concretas, tanto como estudante, sendo 

avaliado por seus professores, como na condição de licenciando em disciplinas como Prática 

de Ensino, avaliando futuros alunos. O que se conhece no plano do discurso é repetido pelo 

formando no plano do discurso, enquanto o comprometimento com suas futuras práticas 

avaliativas na escola parece fundado nas formas e instrumentos de avaliação efetivamente 

vivenciados, ainda que possam criticá-los, apontando eventuais falhas.  

Palavras-chave: Educação Matemática. Currículo. Licenciatura. Saber docente. Avaliação. 

Avaliação em Matemática. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Assessment, whether we want it or not, is part of the school teaching practice. The 

mathematics teacher is supposed to assess their students following the guidelines and rules set 

by the institution where he/she works, according to possibilities given by such rules, including, 

implicitly or explicitly, his/her own conceptions. Such conceptions are developed based on 

the teacher’s experiences concerning assessment processes he/she had been submitted to – 

both as school student or prospective teacher. 

This work is an investigation on mathematics teacher education related to knowledge about 

assessment in mathematics classrooms at school.  In order to develop this research, we started 

from a set of current theoretical concepts on assessment and then analyzed two aspects of the 

issue: i) What kind of knowledge concerning school assessment is seen as relevant part of 

professional knowledge, according to curricula of Brazilian teacher education programs? ii) 

What kind of forms and instruments for assessing, prospective teachers view as most adequate 

to use in their future school teaching practice? 

The subjects are 25 prospective teachers in a university teacher education program in Brazil. 

Interviews were used to collect data for the second research question. In order to answer the 

first one, curricula of 26 Brazilian public institutions were analyzed.  Analysis led us to the 

following results: 11% of examined curricula make room for a systematic work on assessment, 

proposing at least one mandatory discipline on this subject. We have classified these curricula 

as attributing High Relevance to this matter. For the remaining ones, we have the following 

figures: 8% simply do not approach the subject (Null Relevance), 27% do not approach the 

theme systematically, leaving the topic to be taught within optional disciplines or part of 

mandatory disciplines, without specific bibliographic references (Low Relevance). 54% are 

in-between these two cases (topics concerning this subject can be found in the menu of some 

mandatory disciplines, but with very little emphasis, as compared to the other topics in the 

same discipline). We have classified these curricula as Average Relevance. As for the second 

research question, we observed that the subjects views reflect, on the discourse level, several 

conceptions we have found in the revised literature, though the analysis pointed out that they 

strongly differ a piece of a discourse on assess from a lived experience of being assessed or 

assessing others (their students in the Practicum, for example). They may repeat a well known 

piece of the usual discourse on assessing, but their commitment to their future practices goes 

towards those forms and instruments they were assessed, even though they might have a 

critical view on them and are able to point out mistakes that came out of the use of them.  

Keywords: Mathematics Education. Teacher Education. Professional Teacher Knowledge. 

Assessment. Assessment in Mathematics. 
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INTRODUÇÃO 

Em nossa trajetória estudantil e profissional docente, temos observado que os 

processos de avaliação dos alunos em sala de aula de Matemática, da Educação Básica ao 

Ensino Superior, têm-se constituído majoritariamente de avaliações somativas (provas 

aplicadas ao final da apresentação de um determinado “tema ou conteúdo”, posteriormente 

complementadas com provas bimestrais ou finais, no encerramento de cada etapa do processo 

de ensino no nível correspondente). Como se sabe, esses tipos de provas são realizados como 

parte da tradição escolar, quase sempre cumprindo etapas formais e obrigatórias de avaliação 

dos alunos quanto à obtenção de determinado total de pontos necessários à aprovação, sendo, 

normalmente, desarticuladas de uma análise de suas implicações para os processos de ensino 

e de aprendizagem. Como consequência, as notas dessas provas, tal como são concebidas, não 

expressam efetivamente aprendizagens bem ou mal sucedidas nem, de modo geral, 

contribuem significativamente para o planejamento de ajustes no processo de ensino (Luckesi, 

2011, p.41). 

Nesse sentido, pela força da tradição, a ideia que predomina nas instâncias escolares 

sobre “avaliação” remete a uma sala com mesas individuais, localizadas o mais distante 

possível umas das outras, sem cadernos ou livros sobre as mesmas, um ambiente de silêncio, 

cada aluno esperando ansiosamente a folha de questões da prova (neste caso, as provas são 

tratadas como a avaliação e não como um momento de avaliação, entre outros possíveis). 

Trata-se, na verdade, de um teste, instrumento que é interpretado como capaz de expressar 

uma avaliação adequada da aprendizagem matemática, cujo resultado (a nota) decide a 

adequação ou não dessa aprendizagem a um suposto padrão desejável, quase nunca 

explicitado. 

Essa descrição da visão tradicional da avaliação em sala de aula é, seguramente, 

simplificada, mas serve para ilustrar, a partir de nossa experiência docente em cursos de 

formação inicial do professor de matemática, de observações pessoais e de conversas com os 

pares, o fato de que, em geral, não há clareza acerca da necessidade de um trabalho junto aos 

futuros professores de matemática que promova reflexões a respeito das concepções sobre 

avaliação da aprendizagem matemática, sobre a própria aprendizagem matemática, sobre os 

vínculos dessas concepções com as práticas avaliativas utilizadas em sala de aula de 

matemática e com a exploração posterior dessas práticas nos processos de ensino, de modo a 

potencializar a aprendizagem. O que predomina, ao que parece, é uma visão simplista e 

naturalizada da avaliação, vista unicamente como medida da aprendizagem passada, com as 
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consequências restritas ao veredicto quantitativo que leva usualmente à aprovação ou 

reprovação na disciplina.  A nosso ver, o questionamento desta visão abreviadamente descrita 

acima conduz a uma demanda de saberes profissionais docentes específicos sobre a avaliação 

em sala de aula de matemática, os quais, em consequência, devem integrar os currículos da 

formação do professor nas licenciaturas em matemática. 

Sabemos que não há, no Brasil, uma tradição assentada de incluir entre os saberes da 

formação docente os saberes relativos à avaliação (esse é um dos motivos que nos levou ao 

desenvolvimento desta pesquisa). Dessa forma, embora haja sinais de mudança e de 

inquietação geral em relação a esse tema, os licenciados costumam, ainda, entrar na sua 

prática profissional com as concepções que eles próprios formaram, pela observação de como 

foram avaliados ao longo de sua vida estudantil, principalmente no período acadêmico. 

Analogamente ao que costuma acontecer na formação relativa aos saberes disciplinares 

específicos, também chamada formação nos “conteúdos”, em que o licenciando em 

matemática é exposto sistematicamente a valores transmitidos de modo tácito pela prática 

pedagógica dos formadores, tornando-se, pelo menos potencialmente, reprodutor deles em sua 

própria sala de aula na escola básica, também os valores associados à avaliação podem estar 

sendo internalizados pelos futuros professores a partir de parâmetros implícitos, fundados na 

tradição, sem uma discussão crítica e explícita do tema nas disciplinas do currículo de 

formação. 

Tomando como base geral a literatura sobre avaliação que será discutida com mais 

detalhes no Capítulo 1, apresentamos a seguir, de forma abreviada, algumas perspectivas a 

partir das quais se poderia conceber e executar a avaliação em sala de aula de matemática da 

escola básica, bem como algumas formas de perceber o papel ou o sentido da avaliação, 

observando que elas podem se intersectar e, algumas vezes, se complementam. 

Em primeiro lugar, a avaliação pode servir para indicar se os processos de ensino e 

de aprendizagem estão indo bem ou precisam de alguma correção de rumo. Nesse sentido, ela 

não avalia a aprendizagem do aluno diretamente, mas a adequação do processo de ensino ao 

processo de aprendizagem que o aluno vivencia. A avaliação funcionaria, nesta perspectiva 

como uma ponte, ligando o ensino do professor com as possibilidades de aprendizagem dos 

alunos. 

Outra concepção de avaliação a tomaria como um processo que informa ao aluno, 

através dos resultados, onde ele precisa melhorar, sobre o que se concentrar mais nos estudos 

futuros etc. Nessa linha, a avaliação tomaria como meta a aprendizagem futura e como 

referência o processo de ensino vivenciado. 
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As avaliações também podem ser vistas como uma espécie de barreira que funciona 

como referência para o aluno estruturar seu plano de estudos, em termos de objetivos; um 

conjunto de obstáculos a serem ultrapassados para chegar ao diploma e às possibilidades de 

ascensão social potencialmente abertas por esse documento. Uma meta a ser atingida em cada 

etapa da vida escolar, uma forma de pressão e de motivação para que o aluno se esforce, 

estude e aprenda. 

Segundo outra concepção ainda, avaliar significa medir (quantitativamente) o que o 

aluno aprendeu. Nessa concepção, supõe-se a aprendizagem como algo objetivamente 

mensurável e quantificável. Volta-se basicamente para o passado recente, ou seja, para aquilo 

que ocorreu (ou deixou de ocorrer), em termos de aprendizagem, como resposta ao que foi 

ensinado. A avaliação seria, assim, a etapa final de um processo: num primeiro momento, 

ensina-se; em decorrência do ensino, aprende-se ou não; ao final, mede-se o quanto foi 

aprendido. 

Olhando a questão de um ponto de vista sociológico, pode-se ver a avaliação escolar 

como uma forma de justificativa para a estratificação social, o estabelecimento de um critério 

“aceitável” para a seletividade social. Quem não aprendeu (ou aprendeu muito pouco), 

segundo os resultados da avaliação, não poderia aspirar a condições de emprego/trabalho 

iguais àquelas que estariam disponíveis para os que aprenderam. A avaliação, neste caso, 

conectaria o desempenho atual no mundo da escola com o desempenho futuro no mundo do 

trabalho. Nesse sentido, sair-se bem nas avaliações seria como galgar os degraus de uma 

escada que levaria à ascensão social, cultural e/ou econômica. 

Por fim, a avaliação poderia ser vista também como uma forma de impor a 

submissão, acostumar o aluno a aceitar a autoridade, a fazer o que se espera que ele faça, uma 

forma de domesticação. Na escola, aceitar a autoridade do professor, que diz o que está certo 

e o que está errado, em nome do saber. Mais tarde, no trabalho, aceitar a autoridade do chefe, 

que dá ordens e instruções, em nome da produção e do lucro (Enguita, 1989). 

Nosso ponto de vista é o de que as diferentes visões, a partir das quais se pode 

compreender o papel dos processos concretos de avaliação em matemática que ocorrem nas 

salas de aula das escolas, constituem parte importante dos saberes profissionais docentes e 

precisam estar presentes nos currículos de formação desses profissionais. Isso porque, por um 

lado, uma formação adequada no assunto pode estimular a busca de alternativas para as 

práticas avaliativas predominantes atualmente ou, no mínimo, promover a percepção de 

limites mais claros para as possibilidades de implementar, individual ou coletivamente, essas 

formas alternativas. Por outro lado, a formação do professor de matemática em relação aos 
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saberes sobre avaliação merece reflexões e estudos aprofundados porque, afinal, esses saberes 

são intrinsecamente vinculados a um aspecto da prática docente que todo licenciado terá 

inevitavelmente que exercer no seu dia a dia profissional, qual seja, a prática de conceber, 

executar um processo de avaliação e explorar ou não, posteriormente, em suas práticas de 

ensino, os resultados obtidos através desse processo. 

A composição a-valere, do latim, significa “atribuir valor a alguma coisa”. Essa 

composição latina deu origem à palavra avaliar. De acordo com o dicionário Aurélio 

(FERREIRA, 2010), avaliar significa “determinar a valia ou o valor de; calcular”. 

  O ato de avaliar, no sentido de estimar um valor para uma coisa, é próprio do ser 

humano tal como vive hoje. Fazemos isso com frequência no dia a dia da nossa vida social. 

Mas existem “coisas” que não temos preparação suficiente para avaliar. Como exemplos, 

podemos citar o risco cirúrgico de um paciente, uma avaliação que exige conhecimentos 

próprios de uma profissão; ou determinar o valor comercial de um imóvel, o que também 

exige conhecimentos específicos, uma vez que esse valor depende de uma diversidade de 

parâmetros. A noção de avaliação é formulada por Luckesi (2011, p.52), a partir de 

determinações da conduta de atribuir um valor ou qualidade a alguma coisa, ato ou curso de 

ação, que, por si, implica um posicionamento positivo ou negativo em relação ao objeto, ato 

ou curso de ação avaliado. Assim, quando o professor de matemática avalia a aprendizagem 

do estudante, interessa-nos entender quais saberes estão envolvidos no planejamento, no 

desenho e na execução desse processo, os objetivos e as concepções subjacentes, as 

consequências dos resultados da avaliação e ainda, num sentido de questionamento mais 

profundo, se o professor acredita que é realmente possível avaliar a aprendizagem da forma 

como se propõe a fazê-lo. Isso porque, embora seja um ato rotineiro na vida profissional do 

professor, as formas com que se interpretam a execução e os resultados desse ato de avaliação 

podem ser bastante diferenciadas e, às vezes, contraditórias com os discursos que o justificam 

no dia a dia da docência escolar. 

  D’Ambrósio (1998) afirma: 

Claramente, as avaliações, como vêm sendo conduzidas, utilizando exames e testes, 

tanto de indivíduos quanto de sistemas, pouca resposta têm dado à deplorável 

situação de nossos sistemas escolares. Além disso, têm aberto espaço para 

deformações às vezes irrecuperáveis, tanto em nível de alunos e professores, quanto 

de escolas e do próprio sistema. A situação, se medida por resultados de exames, 

revela um crescente índice de reprovação, de repetência e de evasão. 

(D’AMBRÓSIO, 1998, p.63) 

  Há que se levar em consideração também o seguinte aspecto: se um estudante se 

desestimula intelectualmente, referindo-se a si mesmo como um fracassado ou incapaz, 
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porque não conseguiu atingir uma soma de pontos suficiente para aprovação em matemática, 

isso pode produzir consequências negativas permanentes na vida escolar desse aluno, 

levando-o, eventualmente, até mesmo ao abandono dos esforços de aprendizagem e à evasão. 

Santos (2012, p.17) afirma que a escola deve estar alerta para o fato de que, muitas vezes, 

“não é o aluno que é incapaz, mas o método que o professor está utilizando é que pode não ser 

o mais adequado para aquela fase da sua aprendizagem.” Mas será que a avaliação trabalha 

com (ou leva em conta) esse tipo de possibilidade?  

  Por outro lado, não se concebe um processo de ensino escolar de matemática sem 

avaliações. Essa disciplina tem uma estrutura sequenciada, ainda que a sequência lógico-

dedutiva do conhecimento matemático acadêmico não reflita necessariamente a sequência 

didático-pedagógica adequada ao trabalho de educação matemática escolar. De todo modo, é 

praticamente consensual a ideia de que o próprio aluno precisa de referências para repensar ou 

reforçar a adequação das suas estratégias e rotinas de estudo, para colocar-se diante de metas 

mais desafiadoras, em função de um eventual resultado positivo em determinado estágio da 

aprendizagem, para retomar e refazer tarefas que ainda não tenham sido adequadamente 

assimiladas etc. 

  Há que se considerar, ainda, o movimento que vem tomando força a cada dia, 

especialmente nas escolas públicas brasileiras, de “aprovação automática”. Este movimento se 

apoia, implícita ou explicitamente, na ideia de que não faz sentido reter o aluno num 

determinado estágio de escolarização, obrigando-o a “repetir o ano”, porque a experiência 

mostra que, no geral, a repetição não consegue recuperar a aprendizagem que não foi 

cumprida e a defasagem de idade com os demais colegas pode ser um fator de desestímulo. 

No entanto, ao mesmo tempo, é importante considerar que essa política de avaliação e de 

aprovação automática tem sido acusada de promover a possibilidade concreta de que alunos 

cheguem ao final dos nove anos de Ensino Fundamental funcionalmente analfabetos em 

matemática e na língua portuguesa, o tem sido frequentemente objeto de denúncia na 

imprensa e de análise em estudos especializados (p.ex., Fonseca, 2004; Ribeiro, 2003). 

  Vemos, então, que a questão da avaliação em sala de aula é complexa e pode ter 

consequências importantes para o engajamento do aluno no processo de aprendizagem, para 

definir o encaminhamento do trabalho de ensino do professor, para favorecer o alcance dos 

objetivos das próprias instituições educacionais etc. Concluímos, assim, com Luckesi (2011), 

que é preciso que o professor aprenda a trabalhar com a avaliação escolar e, para isso, é 

preciso que se aposse de saberes sobre o assunto. Isso não significa, para nós, que haja uma 

forma correta de avaliar e que o professor precise aprender essa forma. Entretanto, é preciso 
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que o professor reflita sobre essa ação quase rotineira na sua profissão, ação que, em geral, é 

executada de forma quase naturalizada, como se sua execução no dia a dia da escola não 

estivesse associada a saberes profissionais específicos, além do próprio “conteúdo” da 

disciplina que ensina e da qual, supostamente, avalia a aprendizagem. 

Nesse sentido, o objetivo central desta pesquisa é entender o que constitui o saber 

profissional docente sobre avaliação, de acordo com os programas de formação inicial do 

professor de matemática. Complementarmente, realizamos entrevistas com os formandos de 

um curso de licenciatura em matemática da região metropolitana de BH, a fim de conhecer 

com que visão sobre a avaliação terminam sua formação universitária e iniciam o exercício da 

prática docente escolar. Assim, nossa investigação está orientada para duas questões 

específicas: em primeiro lugar, queremos investigar o que se concebe, hoje, como saber de 

formação do professor de matemática acerca da avaliação. Para isso, nos propomos a 

identificar e descrever o que faz parte explícita dos currículos de formação nos cursos de 

Licenciatura em Matemática, ou seja, aquilo que as instituições formadoras brasileiras 

entendem como saber (sobre avaliação) importante na formação do professor de matemática 

da Educação Básica. Em segundo lugar, procuramos descrever com que visão do assunto o 

formando na licenciatura chega ao final do seu curso. As delimitações pertinentes e uma 

formulação mais precisa das questões de investigação serão apresentadas ao final da próxima 

seção. 
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CAPÍTULO 1 

O QUE DIZ A LITERATURA 

  Neste capítulo, apresentamos nossa revisão da literatura sobre os temas envolvidos 

no nosso estudo, quais sejam, avaliação da aprendizagem na educação escolar e avaliação 

entendida como parte do saber docente. Trazemos para discussão algumas das ideias que 

consideramos básicas e que, a nosso ver, constitui parte dos saberes que, pelo menos 

potencialmente, teriam impacto sobre o planejamento, a elaboração, a execução e a análise 

dos resultados das avaliações realizadas pelo professor de matemática em sala de aula da 

escola básica. 

1.1 Avaliação na Educação Escolar 

 Considerando, inicialmente, o cenário internacional, especialmente o norte-

americano, no qual se desenvolveu de modo particularmente intenso os estudos a respeito das 

avaliações, um pesquisador que se destaca é Ralph Tyler. As visões então vigentes sobre o 

tema (meados do século XX) receberam o impacto da sua obra, que influenciou também, 

naturalmente, a pesquisa posterior e contribuiu para a formação de uma cultura mundial 

acerca da avaliação educacional (Luckesi, 2011). O ponto principal dos estudos de Tyler 

sobre currículo e avaliação reside na defesa de uma cuidadosa formulação de objetivos 

educacionais e de uma organização da experiência de aprendizagem com base em critérios 

fundamentados na Psicologia e confirmados na prática escolar.  Deste modo, a avaliação, em 

última instância, teria seu fundamento em um processo de comparação entre os dados de 

desempenho escolar e os objetivos instrucionais preestabelecidos. Para Tyler, o 

desenvolvimento concreto do processo de ensino escolar envolve inúmeras variáveis (as 

características individuais dos estudantes, a habilidade do professor em criar um ambiente de 

aprendizagem adequado, a competência geral do professor para planejamento e execução das 

ações de ensino etc.). Assim, seria impossível, segundo este autor, garantir que as 

experiências de aprendizagem que acontecem efetivamente na prática escolar sejam 

precisamente aquelas planejadas, propostas e organizadas no currículo. Essa seria a razão pela 

qual um processo de avaliação torna-se necessário, mesmo após um esmerado planejamento. 

Em Tyler (1949), este autor diz que: 

[...] o processo de avaliação é, essencialmente, o de determinar até que medida os 

objetivos educacionais estão sendo alcançados. Entretanto, uma vez que esses 

objetivos são, essencialmente, produzir mudanças desejáveis nos padrões de 

comportamento do estudante, a avaliação é o processo de determinar o grau em que 

essas mudanças de comportamento estão efetivamente acontecendo.  (TYLER, 1949, 

p.105) 
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  Cabe observar que a visão de Tyler sobre o processo educacional escolar está 

fundamentada numa perspectiva comportamentalista. Segundo Hoffmann (2003), no Brasil há 

forte influência do modelo desenvolvido por Tyler (1949). Mesmo propostas bem posteriores 

como a de Bloom (1974), mantêm essa orientação (VIEIRA, 2006, p.25). 

  No cenário brasileiro, as discussões envolvendo a avaliação da aprendizagem em sala 

de aula passaram a ter maior visibilidade no final dos anos 60 e início dos anos 70, portanto, 

há cerca de quarenta anos. Antes deste período, o foco do conceito, e sintomaticamente, da 

linguagem, estava nos exames escolares, aceitos como forma “natural” de validar a conquista 

da certificação nas diferentes etapas do processo sequenciado de escolarização vigente a cada 

época. Luckesi (2011) comenta a evolução da legislação brasileira e do uso do termo 

“avaliação da aprendizagem” em nossos documentos legais: 

A LDB, de 1961, ainda contém um capítulo sobre os exames escolares e a Lei nº 

5.692/71, que redefiniu o sistema de ensino no país, em 1971, deixou de utilizar a 

expressão “exames escolares” e passou a usar a expressão “aferição do 

aproveitamento escolar”, mas ainda não se serviu dos termos “avaliação da 

aprendizagem”. Somente a LDB de 1996, se serviu dessa expressão no corpo 

legislativo (aspas no original). (LUCKESI, 2011, p.29) 

  Luckesi (2011), embora se distanciando de uma visão de fundo behaviorista, defende 

essencialmente uma concepção de avaliação da aprendizagem próxima da descrita por Tyler
1
, 

no seguinte sentido: a avaliação precisa ser vista como um elemento integrante da prática 

pedagógica, mas na condição de meio e não de um fim em si mesma. Um meio de verificar se 

o processo de ensino está ocorrendo de forma sincronizada com o processo de aprendizagem e 

em acordo com os objetivos definidos. 

  Para Luckesi (2011), as decisões a respeito da avaliação da aprendizagem não são 

neutras, elas se vinculam, implícita ou explicitamente, às concepções sobre educação, sobre 

escola, sobre aprendizagem, ou seja, a uma concepção pedagógica mais ampla, a uma 

determinada visão de educação escolar. Sendo assim, a forma como se concebe e se realiza a 

avaliação pode refletir uma visão mais conservadora ou mais transformadora do papel da 

educação escolar na sociedade. 

  Dentro de um espectro mais ou menos amplo, uma visão mais conservadora se 

orientaria para um ensino “tradicional”, com fundamento na transmissão de conhecimentos do 

professor (que sabe) para o aluno (que não sabe), concebendo, pelo menos no plano do 

                                                 
1
 Note-se, entretanto, que Tyler publicou seus trabalhos nos Estados Unidos em meados do Século XX, ao passo 

que Luckesi começa a desenvolver suas reflexões no Brasil, nos anos 1990, portanto em lugares, tempos e 

contextos diferentes. 
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discurso, a avaliação (puramente somativa) como uma medida da aprendizagem, sendo a nota 

final uma expressão quantitativa razoavelmente precisa do que o aluno efetivamente aprendeu 

ou deixou de aprender. No outro extremo desse espectro (certamente não linear), uma visão 

mais transformadora proporia um processo de ensino fundamentado numa concepção 

pedagógica ativa e interativa, em que a aprendizagem é percebida como uma construção de si 

como ser social, ou seja, como alguém que esteja permanentemente se desenvolvendo, em 

relação com o mundo social. Nestes termos, a avaliação toma o caráter de elemento 

intrinsecamente vinculado a esse processo formativo, não se reduzindo a uma medida 

quantitativa do aprendizado passado do indivíduo. O foco estaria voltado para o processo de 

educação escolar como um todo, visando o desenvolvimento amplo do ensino e da 

aprendizagem, em lugar de mero parâmetro quantitativo para balizar a promoção ou a 

reprovação de cada aluno. No interior desse espectro de concepções (que, insistimos, não 

deve ser pensado a partir de um modelo de linearidade), temos uma ampla gama de 

alternativas, algumas das quais discutiremos na sequência dessa revisão de literatura. 

Achamos importante, ainda, apresentar uma síntese do contraste entre avaliação e 

exame, desenvolvido em Luckesi (2011). Este autor discute a questão avaliar x examinar, a 

partir de uma visão histórica dos processos de avaliação, mas, sumarizando, avaliar seria o ato 

de diagnosticar uma experiência, tendo em vista reorientá-la para produzir o melhor resultado 

possível; por isso, não deve ser classificatória, nem seletiva, mas diagnóstica e inclusiva. 

Examinar, ao contrário, é classificatório e seletivo, e por isso mesmo, excludente, já que não 

se destina à construção do melhor resultado possível e sim a uma classificação estática 

(naquele momento) da pessoa que é examinada. Assim, examinar e avaliar seriam concepções 

opostas, porém, segundo o autor, os professores, em seu cotidiano, não percebem tal distinção 

e acreditam estar avaliando, quando, na verdade, estariam examinando. Luckesi (2011) 

também sugere a necessidade de professores e instituições aprenderem sobre a avaliação, 

preparando-se para a prática de avaliar a aprendizagem. Para maiores detalhes sobre as 

possibilidades de classificação das avaliações quanto aos objetivos, métodos e processos 

utilizados, ver Landrigan e Mulligan (2013). 

Uma questão importante, que se refere ao que poderia servir como um divisor de 

águas quando tratamos das concepções sobre avaliação, seria a seguinte: é possível avaliar a 

aprendizagem? 

Baldino (1994) defende a ideia de que avaliações escolares não são realizadas, de 

fato, para medir a aprendizagem, como se propaga nos discursos sobre o tema, mas têm como 

real objetivo demarcar os parâmetros para a promoção, pois a aprendizagem matemática, um 



 20 

complexo processo, interno a cada indivíduo, não é suficientemente acessível para ser medida 

com precisão, com base em critérios de justiça e cientificidade. Ele diz: 

As dificuldades na aplicação dos paradigmas da medida à avaliação da 

aprendizagem através da medida do conhecimento se devem a que o sujeito humano 

não só interage com o medidor, como todo objeto medido, mas, além disso, tem 

interesse em que a medida acuse um certo valor. (BALDINO, 1994, p.2) 

Embora não seja explicitado no discurso escolar, haveria, segundo esse autor, interesses de 

ordem política, com reflexos nas práticas pedagógicas, em criar certa identificação entre as 

ideias (distintas, em princípio) de promoção e avaliação. Avaliar a aprendizagem seria medir 

o que o aluno aprendeu ou deixou de aprender num determinado processo de ensino, o que, 

como vimos acima, este autor classifica como uma tarefa muito difícil, se não impossível. 

Outra coisa, inteiramente diferente, seria estabelecer critérios para a promoção dentro das 

etapas seriadas da escolarização. Isso não só é possível como, segundo Baldino, é o que é 

feito efetivamente, sob o manto da eterna busca por uma justa e criteriosa avaliação da 

aprendizagem.  Mais precisamente, a crítica desse autor é no sentido de que, na medida em 

que se confunde avaliação com promoção, deixa-se fora de foco a questão da natureza dos 

critérios segundo os quais o aluno é promovido ou reprovado, pressupondo-se a “justiça” 

inerente à ideia de que o aluno foi reprovado porque não aprendeu o suficiente, quando outros 

aprenderam e, consequentemente, foram aprovados. Para Baldino (1995), a questão da 

promoção é crucial para o aluno, na medida em que a conquista do diploma confere mais 

valor à força de trabalho de posse do aluno, tornando-a força de trabalho qualificada, 

incorporando certo tempo de trabalho na sua produção e, portanto, segundo uma visão 

marxista do valor das mercadorias,  capaz de ser eventualmente vendida por maior valor no 

mercado de mão de obra. Entretanto, a escola capitalista, em sua função de reprodutora das 

relações sociais vigentes, favoreceria os estudantes originários das classes dominantes, na 

medida em que estabelece critérios de promoção baseados em valores intelectuais e 

comportamentais aos quais esses indivíduos têm acesso garantido desde o nascimento, por 

suas condições econômicas e socioculturais. Mas, ao mesmo tempo, a escola não poderia 

legitimar socialmente esses critérios, a não ser através da ideia de que eles expressam uma 

avaliação justa e precisa da aprendizagem, em termos de medida dos conhecimentos 

adquiridos, o que implicaria a promoção baseada no mérito. Assim, vendendo gato por lebre, 

escondendo os critérios de promoção que conduzem a uma seletividade social reprodutora do 

status quo atrás do pano da avaliação da aprendizagem, vista como medida do conhecimento 

efetivamente adquirido, a escola reproduziria a estratificação social vigente, justificando-se e 
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legitimando-se através da distribuição de uma suposta justiça meritocrática. Como resposta 

concreta a esse falso discurso e a essa prática real da avaliação, tal como descritos acima, 

Baldino sugere que se leve ao paroxismo esses elementos associados à avaliação na escola 

capitalista, estabelecendo critérios transparentes de promoção baseados no tempo de efetiva 

participação nos trabalhos escolares (ou seja, em algo que pode ser observado/mensurado) e 

atendo-se rigorosamente a esses critérios ao decidir pela aprovação ou reprovação do aluno, 

em lugar de basear-se nos resultados de uma suposta (e impossível) avaliação precisa e justa 

da aprendizagem. Ainda segundo Baldino, a avaliação da aprendizagem é um fenômeno que 

motiva profissionais, movimenta ideias e posicionamentos e, de tempos em tempos, volta à 

moda no cenário educacional, sendo o desenvolvimento da discussão acerca desse fenômeno 

frequentemente movido pela esperança de que 

[...] a avaliação seguida de um adjetivo adequadamente escolhido (iluminativa, 

diagnóstica, somativa, formativa etc.
2
), alivie as consciências no momento da 

atribuição de nota e conduza a uma seleção humanamente justa ou, pelo menos, 

politicamente neutra. Enquanto se procura o adjetivo certo, os professores vão se 

filiando a uma ou outra de várias tendências. (BALDINO, 1994, p.1) 

Neste ponto, podemos identificar duas grandes vertentes em que se dividiriam as ideias 

relacionadas com o papel e o sentido da avaliação dentro do processo educativo escolar: a) 

aquelas que veem a avaliação escolar como um processo cujo “discurso” enfoca a ideia de 

uma justa e criteriosa avaliação da aprendizagem, em termos do cumprimento do papel da 

escola na democratização do acesso ao conhecimento, mas que, na prática efetiva volta-se 

para outros aspectos do processo de escolarização como a certificação para o mercado de 

trabalho e, mais geralmente, a reprodução das relações sociais capitalistas; b) aquelas que 

veem no processo de avaliação escolar a oportunidade de coleta de informações que se voltam 

para a crítica e, eventualmente, para a melhoria do planejamento, da organização e do 

desenvolvimento dos processos de ensino e de aprendizagem. Nesse último grupo, há uma 

série de propostas e concepções que se intersectam em alguns pontos, mas que se distanciam 

em outros, gerando, então, aquilo que Baldino, no trecho citado acima, chama, em tom crítico, 

de avaliações “adjetivadas”. Apresentamos uma brevíssima descrição de mais duas dessas, 

complementando a nota de pé de página do trecho de Baldino (1994), citado. 

  De acordo com Romão (1998), a avaliação dialógica, de inspiração freireana, parte 

do princípio de que o conhecimento é um processo de descoberta coletiva, mediatizada pelo 

diálogo entre educador e educando. Nesse sentido, a avaliação deixa de ser processo de 

                                                 
2
Iluminativa: interpretação em vez de mensuração (Parlett & Hamilton, 1977); diagnóstica: compreensão para 

 avanço do estágio de aprendizagem (Luckesi, 1990); somativa: avaliação da competência no final da instrução; 

formativa: avaliação do progresso do aluno durante a instrução (Gronlund, 1976). 
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cobrança para se transformar em um momento de aprendizagem, para professores e alunos, 

voltando-se para a transformação do meio. O educador deve ser mediador e incentivador da 

integração crítica dos alunos ao contexto social em que vivem, favorecendo a aprendizagem 

além do muro da escola. 

A proposta de avaliação formativa fundamenta-se na observação e no registro do 

desenvolvimento dos alunos, em seus aspectos cognitivos, afetivos e relacionais, decorrentes 

das propostas de ensino executadas; deve ser contínua, diagnóstica e sistemática e constituir o 

eixo dos processos de ensino e de aprendizagem. Deve fazer parte do cotidiano da sala de aula 

do professor e ser contemplada em cada situação de aprendizagem proposta pelo mesmo e 

realizada pelo aluno; deve possibilitar revisar todos os passos do planejamento e pressupõe 

que a escola, ao avaliar seus alunos, avalie-se também como Instituição. De acordo com essa 

concepção, para realizar a avaliação formativa deve-se ter padrões claramente estabelecidos 

do que é necessário aprender e do caráter significativo e funcional do conhecimento 

trabalhado, de modo que o aluno possa aplicá-lo em seu contexto de desenvolvimento pessoal; 

devem ser definidas situações de aprendizagem adequadas a um determinado espaço de tempo; 

devem-se criar mecanismos para verificar como cada aluno conseguiu interagir com o que foi 

proposto e mecanismos para reconstruir o processo, caso não haja um desempenho satisfatório; 

deve-se, enfim, procurar conhecer os alunos. Hadji (2001) relaciona os diversos tipos de 

avaliações como utopias, mas coloca a avaliação formativa como utopia promissora. A 

avaliação é contínua e o professor fica informado dos efeitos reais de seu trabalho, podendo 

regular sua ação; para isso deverá ter flexibilidade, vontade de adaptar-se, variabilidade 

didática. O aluno saberá onde anda, tomará consciência de suas dificuldades, terá 

oportunidade de reconhecer e corrigir seus próprios erros. Este modelo é tratado como utopia 

promissora por esse autor porque é, segundo ele, o modelo que mais se aproxima da auto-

avaliação. Para Hadji (2001) a auto-avaliação é a chave mestra do sistema de ensino-

aprendizagem. O autor vê a auto-avaliação como um caminho importante para o 

desenvolvimento de habilidades cruciais e afirma que ela envolve a capacidade de 

autocontrole, de regulação cognitiva e de meta-cognição.  

Passando a uma revisão mais específica dos trabalhos de dissertações e teses sobre 

avaliação, comentamos, a seguir, algumas pesquisas brasileiras sobre o tema. Dentre as 

publicações dos últimos trinta anos (1980-2010) do banco de teses da CAPES, com os 

descritores Avaliação e Educação Matemática, encontramos 75 teses e 286 dissertações. A 

partir de uma leitura dos títulos, resumos, sumários e, em alguns casos, das metodologias, 

objetivos, questões de pesquisa ou conclusões, examinamos os trabalhos encontrados, visando 
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situar este nosso estudo em termos do que vem sendo investigado sobre o tema no Brasil. A 

seguir, descrevemos brevemente alguns dos que tangenciam a nossa pesquisa. 

a) Trabalhos com foco nas práticas/processos de avaliação na escola básica 

Gomes (2003), em sua dissertação, desenvolveu estudos sobre a prática docente e os 

processos de avaliação escolar, analisando a implementação da avaliação formativa na Escola 

Plural de Belo Horizonte. A pesquisa foi desenvolvida em duas escolas municipais do terceiro 

ciclo do Ensino Fundamental. Foi feito um estudo de caso, com observação participante, 

entrevistas semiestruturadas, questionários, análise documental e grupo focal, tendo como 

norteadora da pesquisa a seguinte questão: como os professores do 3º ciclo da Escola Plural 

implementavam a avaliação formativa e que experiências eram construídas nesse processo? 

Os resultados permitiram identificar novas práticas de avaliação com princípios formativos 

em processo de construção e ressaltar que a experiência favoreceu o trabalho coletivo, o 

exercício da reflexão crítica da e sobre a prática docente de avaliação, numa perspectiva de 

transformação da escola, tornando-a mais inclusiva. Além disso, esse trabalho coletivo 

contribuiu para uma reconstrução do currículo real e, consequentemente, mobilizou os 

professores para a viabilização de ações didáticas renovadas. 

Maciel (2003), em sua dissertação de mestrado, realizou uma pesquisa de campo por 

seis meses, na modalidade estudo de caso, com entrevistas semiestruturadas e questionários 

abertos, desenvolvidos com três professores do turno da manhã, um de cada série do Ensino 

Médio de uma escola pública. Na busca de uma correlação entre as teorias existentes e a 

prática avaliativa em Matemática na escola de Ensino Médio e, ao mesmo tempo, buscar 

resposta para a questão: que contribuições a avaliação praticada pelos professores de 

Matemática do Ensino Médio de uma escola pública de São Luís do Maranhão tem oferecido 

para o ensino e a aprendizagem de Matemática de seus alunos?, entrevistou também os 

alunos desses professores, observou a prática de avaliação em sala de aula, analisou 

instrumentos de avaliação e documentos da escola. Concluiu que a avaliação praticada pelos 

professores sujeitos da pesquisa, cuja escola não oferece condições ideais para uma avaliação 

formativa, presta-se mais ao jogo institucional, que se refere basicamente à seletividade 

social, do que ao jogo pedagógico, o qual, segundo o autor, seria mais coerente com a 

avaliação formativa. Assim, concluiu que os esquemas de avaliação praticados pouco 

contribuem para o processo de ensino-aprendizagem de Matemática. 

Monteiro (2010) em sua pesquisa de mestrado, “Práticas Avaliativas em Matemática 

na Educação de Jovens e Adultos: estudo de caso de uma escola da Rede Municipal de Belo 
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Horizonte”, utilizou as seguintes técnicas de coleta de dados: entrevista semiestruturada com 

alguns professores, observação (diário de campo), questionários aplicados aos alunos e análise 

de documentos (como cadernos de Matemática, provas de Matemática e ficha de avaliação de 

alunos), com o objetivo de encontrar resposta para a questão: Como se dá a prática avaliativa 

em Matemática na Educação de Jovens e Adultos em uma escola da Rede Municipal de Belo 

Horizonte que adota um processo de avaliação que tem como base a proposta pedagógica 

dessa rede? Além dos instrumentos citados, realizou-se um trabalho de acompanhamento das 

práticas avaliativas da escola – com ênfase nas práticas avaliativas em Matemática – durante 

cerca de oito meses. Os resultados indicam que as práticas avaliativas da escola possuem 

alguns valores centrais que se relacionam diretamente com o sucesso da proposta. São eles: “a 

dialogicidade, a autonomia, a coletividade, a flexibilidade e a inovação” (pág.8). 

Martinez (2009), a partir de entrevistas com três professores da E.E. de Urubupungá 

(um de Biologia e dois de Matemática e Física) e análise documental, identificou as 

interlocuções e ações coordenadas dos professores que abriram possibilidades de 

aperfeiçoamento da prática docente na escola e estabeleceu relações entre o desenvolvimento 

do projeto URUBUNESP e a educação dos professores para a avaliação formativa. O Projeto 

denominado A Prática da Avaliação Formativa em uma Escola Pública (codinome 

Urubunesp), desenvolvido numa parceria estabelecida entre docentes da Unesp (integrantes 

do grupo de pesquisa Educação Continuada de Professores e Avaliação Formativa) e a Escola 

Estadual de Urubupungá, na cidade de Ilha Solteira, no período de 1999 a 2005, suscitou 

várias investigações, entre elas uma que procurou responder a seguinte questão: quais são os 

aspectos do projeto Urubunesp que favoreceram o processo educação-formação do professor 

para a implementação da avaliação formativa? Como parte das conclusões Martinez (2009) 

afirma que os esforços auto-organizativos, gerados pelos movimentos dessa parceria, 

permitiram o estabelecimento de uma meta comum e um consenso em favor de uma práxis de 

avaliação formativa transformadora da relação professor/aluno. 

Junior (2004), em sua dissertação de mestrado, procedeu à distribuição de 20 

questionários, com 12 questões abertas sobre dois temas: a) métodos e recursos avaliativos 

utilizados para aproveitamento das questões erradas nas avaliações de Matemática; b) linha 

pedagógica de base seguida pelo professor. Os sujeitos são professores de Matemática 

atuando no Ensino Fundamental em Escolas Públicas das redes municipal e estadual, bem 

como em Escolas Particulares do município de Juiz de Fora (MG), no período de abril/2004 a 

maio/2004. A análise das respostas obtidas identificou cinco categorias, a partir das quais o 
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pesquisador respondeu a seguinte questão de pesquisa: “Qual o papel e qual a função do erro 

do aluno nas avaliações de Matemática?” Os resultados indicaram, entre outras conclusões, 

que o erro nas tarefas avaliativas de Matemática tem servido como parâmetro de planejamento 

da prática docente, em detrimento de uma prática que vislumbre nas falhas cometidas pelos 

alunos uma oportunidade integral de regulação da aprendizagem e da conduta matemática de 

cada aluno. Há uma simples constatação do erro, sugerindo que não houve aprendizagem 

efetiva, mas não se investiga a origem e a natureza dos erros constatados. 

Tanus (2008), em sua pesquisa de mestrado, buscou compreender as relações entre as 

concepções de conhecimento matemático, aprendizagem, avaliação e o tratamento dado ao 

erro no processo de ensino da Matemática por professores do 2º Ciclo do Ensino 

Fundamental. Motivada pela questão O tratamento que os professores de Matemática dão ao 

erro está vinculado às suas concepções de conhecimento matemático, aprendizagem, 

avaliação e erro?, Tanus (2008) realizou uma pesquisa em duas Escolas Públicas do 

Município de Cuiabá – MT, no período de março a setembro de 2007, com quatro professores 

de Matemática. Para a coleta de dados utilizou o diário de campo, questionários, ficha de 

observação sistemática em sala de aula e entrevistas. A partir das concepções dos professores 

constatou duas linhas de tratamento dado ao erro: uma que exclui o erro dos processos de 

ensino e de aprendizagem (o erro é visto como algo a ser eliminado, como não-acerto ou, 

ainda, como o revelador da incapacidade pessoal de aprender); e outra que integra o erro ao 

processo de construção do conhecimento, considerado e explorado em seu potencial didático. 

As conclusões remetem à complexidade da formação docente, ainda fundamentada em 

concepções tradicionais. Entender o erro como parte integrante do ensinar e aprender 

Matemática, continua a ser um desafio para a maioria dos professores. 

b) Trabalhos com foco na formação inicial do professor de matemática 

Batista (2007), em sua dissertação, realizou um estudo de caso em que focalizou a 

prática pedagógica dos professores (de diversas áreas do conhecimento) do Ensino Médio do 

CEFET-PI. Para coletar os dados utilizou-se de questionários, entrevistas semiestruturadas, 

produção de textos e observações indiretas, com 15 professores e 91 estudantes. Dentre os 

objetivos da pesquisa destacamos o que procura identificar relações entre a formação docente 

e as concepções de avaliação da aprendizagem. Tomando como referência os estudos de 

Hoffmann (1996b, 2001), Hadji (1994) e Luckesi (1996), em que a avaliação é vista como 

parte do processo de desenvolvimento dos aprendizes, constatou que os docentes não têm 

clareza a respeito dos propósitos da avaliação. Batista (2007) afirma que é preciso 
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compreender que o processo de avaliação não é algo externo ao currículo, às teorias da 

aprendizagem, ao projeto político-pedagógico da escola, às políticas educacionais. Na 

categoria “Formação do professor e desafios da prática avaliativa” Batista (2007) procura 

saber em que aspectos a formação inicial deu respaldo para o exercício da prática avaliativa 

dos professores. O suporte oferecido pelo curso de formação inicial, conforme revelam os 

dados, pautou-se mais na dimensão teórica do que na dimensão prática, caracterizando, 

segundo Batista (2007, p.99) a dicotomia teoria/prática. 

Santiago (2007), em sua dissertação de mestrado, pesquisou as concepções e práticas 

avaliativas de formadores e de futuros professores, em um curso de licenciatura em 

Matemática. A coleta de dados teve por base questionários e diálogos com um professor 

formador e com dez estudantes que cursavam a disciplina Estágio Supervisionado, análise do 

PPP do curso, do ementário e da bibliografia das disciplinas de Metodologia para o Ensino da 

Matemática, Didática da Matemática e Práticas de Ensino, análise dos planos de ensino dos 

professores formadores e dos estudantes em Estágio. A pesquisa procurou responder a 

seguinte questão: Quais concepções e práticas avaliativas são expressas como conteúdo da 

formação de professores de matemática no curso de Licenciatura em Matemática do 

UNIVAG Centro Universitário em Várzea Grande-MT? Os resultados indicam que os 

licenciandos em Matemática aprendem sobre avaliação da aprendizagem ao cursar as 

disciplinas pesquisadas e que 40% dos estudantes planejam suas avaliações a partir de uma 

concepção construtivista, 30% o fazem da forma tradicional e os demais apresentam formas 

intermediárias.  Apoiada em Luckesi (2002), Santiago (2007) caracteriza a forma tradicional 

de avaliação como aquela cujo foco central está na promoção, na prova e suas implicações; 

essa concepção, segundo a autora, destaca o professor como centro das atenções, detentor de 

todo o conhecimento, capaz de avaliar as condições necessárias para aprovação do aluno. Já a 

forma construtivista vê o professor como coparticipante dos resultados alcançados pelo 

estudante, promovendo o raciocínio na compreensão e resolução de situações-problema. 

Pacheco (2007) realizou, em sua tese de doutorado, um estudo sobre as concepções e 

práticas avaliativas nos cursos de licenciatura, tendo como questão de investigação: Quais 

concepções de avaliação permeiam as práticas avaliativas dos professores que atuam nos 

cursos de formação de professores? O trabalho de campo se desenvolveu numa instituição de 

ensino superior no interior do estado de São Paulo, com professores dos seguintes cursos de 

licenciatura: Matemática, Química, Física, Educação Física, Ciências Biológicas e Pedagogia. 

Para a coleta dos dados, utilizou um questionário com questões fechadas, composto de 25 
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itens, aplicado para todos os professores da IES e uma entrevista semiestruturada para seis 

professores, o que facilitou um aprofundamento da discussão das questões que permeiam as 

práticas avaliativas. Os dados foram agrupados em três categorias: Para que avaliar? O que 

avaliar? e Como avaliar? e submetidos a uma análise de conteúdo. A pesquisadora utilizou 

como referencial teórico as contribuições de Luckesi (2002), Prado de Souza (1998), 

Perrenoud (1999), Hadji (2001) e Janela (1998). Do estudo resultaram as seguintes conclusões: 

as práticas desenvolvidas pelos professores têm um papel formativo sobre os alunos; os 

professores utilizam diversos instrumentos/procedimentos avaliativos e procuram integrar o 

processo avaliativo ao processo de ensino-aprendizagem; a instituição, com sua organização 

didático-administrativa, favorece o desenvolvimentos de práticas avaliativas diferenciadas. 

Neste sentido, infere a autora, os futuros docentes poderão construir saberes e práticas 

avaliativas diferenciadas a partir das experiências vivenciadas em seus cursos de formação 

inicial. 

Das discussões apresentadas, percebemos algumas tendências dominantes nos 

estudos acerca da avaliação escolar, dentre as quais destacamos dois grupos a seguir. 

 

 Com potencial interesse para a nossa pesquisa 

 O que avaliar? Como avaliar? Por que avaliar? (PACHECO, 2007) 

 Modalidades de avaliação (GOMES, 2003; MARTINEZ, 2009) 

 O erro nas avaliações: mediador para a construção do conhecimento (JUNIOR, 

2004; TANUS, 2008) 

 Papel/influência da formação nas práticas de avaliação do professor 

(BATISTA, 2007; SANTIAGO, 2007; PACHECO, 2007) 

 Práticas avaliativas e Instrumentos de avaliação (MACIEL, 2003 e 

MONTEIRO, 2010) 

 Avaliação na formação de professores (SANTIAGO, 2007) 

 

 Sem conexão direta com a nossa pesquisa 

Temáticas com forte presença entre os trabalhos pesquisados, porém não tratam, 

diretamente,  da avaliação em sala de aula de matemática da Educação Básica: 

 As avaliações em larga escala (Pisa, TIMSS, sistemas de avaliação estaduais 

etc.) 

 Influência das emoções nos resultados das avaliações (ver, p. ex., CHACÒN, 

2003; GUSMÃO, 2009) 



 28 

A revisão de literatura que aqui apresentamos procurou jogar luz sobre um conjunto 

de visões teóricas e de pesquisas empíricas que, aos poucos, num movimento de crítica teórica 

e de tentativas de implementação na prática, vão tecendo o que poderíamos chamar de 

“repertório de saber docente sobre avaliação”. Como já foi comentado, nosso foco, neste 

estudo, está voltado para a questão da preparação do futuro professor, nos cursos de 

licenciatura em matemática, para a prática de avaliação que terá necessariamente de executar 

em sua docência escolar. Nesse sentido, nos propomos investigar o que os currículos de 

licenciatura consideram como saberes (associados à avaliação) que devem fazer parte da 

formação do profissional docente na licenciatura em matemática. Ao mesmo tempo, quisemos 

também compreender com que visão (sobre esses saberes) os licenciandos terminam o curso e 

adentram a prática docente escolar. Mais formalmente, nossas questões de pesquisa podem ser 

expressas da seguinte maneira: 

a) Que saberes relativos à avaliação escolar fazem parte explícita dos programas e/ou 

ementas de disciplinas dos currículos dos cursos de Licenciatura em Matemática de 

instituições formadoras brasileiras? 

b) Com que visão sobre avaliação os futuros professores terminam o curso de Licenciatura 

em Matemática e entram no exercício de sua prática docente na Educação Básica? 

  Em suma, a pesquisa direcionou-se para a busca de um repertório de conhecimentos 

sobre avaliação que, segundo os currículos de licenciatura em matemática, deve constituir 

parte do saber profissional docente. E, num segundo movimento, identificar, através de 

entrevistas, com que visão sobre avaliação os formandos iniciam sua prática docente na 

Educação Básica. Uma delimitação para o trabalho de produção de dados que permitirão 

responder as questões de pesquisa se faz necessária e será apresentada no Capítulo 2, quando 

descreveremos os procedimentos metodológicos adotados. 

1.2 Avaliação como uma categoria do saber docente 

  

  Em uma nova busca no Banco de Teses da CAPES, depois da referida no final da 

p.20, no período de 2000 a 2011, tomando como “assunto” os saberes profissionais docentes 

sobre avaliação nos cursos de Licenciatura em Matemática, percebeu-se que, embora a 

avaliação constitua um tema de interesse nas pesquisas científicas, ainda não parece ser 

considerada como saber docente relevante para a formação do professor de matemática. Com 

os descritores saber profissional, avaliação, “licenciatura matemática”; saberes, avaliação, 

licenciatura, matemática, foram encontradas apenas 06 teses e 15 dissertações, sendo que 
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nenhuma delas trata os saberes relativos à avaliação como uma categoria do saber docente, 

embora alguns desses trabalhos (e.g., Santiago, 2007, descrito em nossa revisão de literatura) 

abordem aspectos da avaliação como saber de formação do professor. 

  Assim, se por um lado podemos dizer, com base nos descritores utilizados para as 

buscas, que encontramos poucas pesquisas que atribuem aos saberes sobre avaliação o status 

de saber a ser ensinado nos cursos de licenciatura em matemática, por outro, ressaltamos as 

dificuldades de definir qual/quais palavras utilizar para compor os descritores dessa busca. 

Isso parece reforçar a necessidade de uma maior diversificação de termos para uma busca 

mais criteriosa. Por exemplo, o trabalho de Santiago (2007) foi selecionado em um universo 

de 26 trabalhos encontrados com as palavras avaliação, licenciatura, matemática, as quais a 

priori não se relacionam diretamente com o que estávamos procurando (avaliação em sala de 

aula como uma categoria do saber docente para a formação do professor de matemática). 

  Os saberes sobre a avaliação se situam no terreno da prática profissional, contendo, 

portanto, elementos que se agregam aos componentes disciplinares e pedagógicos do saber 

docente, para utilizar uma imagem tradicional de decomposição do repertório de saberes do 

professor em categorias mais ou menos independentes. Decorre daí que os saberes relevantes 

para a prática profissional docente vão além dos conhecimentos e habilidades considerados 

próprios da disciplina (que responderiam pela preparação a respeito do “o que ensinar”), e vão 

além, também, dos saberes pedagógicos, que supostamente responderiam pelo “como ensinar”. 

Nesse sentido, procuramos por trabalhos sobre os saberes profissionais do professor (de 

matemática) que incluíssem saberes sobre avaliação em quaisquer das categorias em que 

usualmente se classifica o repertório de saberes da profissão docente. Lee S. Shulman (1987), 

é um dos autores mais citados quando se trata do estudo dos saberes docentes. Entretanto, em 

seus trabalhos de construção de um Repertório Básico dos Conhecimentos para o Ensino 

(Knowledge Base for Teaching) identificou as seguintes categorias do saber docente 

(Shulman, 1987): 

 Conhecimento do Conteúdo Disciplinar (Content Knowledge) 

 Conhecimento Curricular (currículo escolar da disciplina, os materiais instrucionais 

etc.) 

 Conhecimento Pedagógico Geral (princípios e estratégias de gestão da classe que 

transcendem o saber específico do conteúdo disciplinar) 
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 Conhecimento Pedagógico do Conteúdo (Pedagogical Content Knowledge: um 

amálgama entre pedagogia e conteúdo, constituindo a forma profissional docente de 

conhecer o conteúdo disciplinar) 

 Conhecimento das Características Cognitivas dos Alunos 

 Conhecimento do Contexto Educacional (o grupo de alunos como um todo, a 

comunidade escolar mais ampla, suas particularidades culturais etc.) 

 Conhecimento dos Objetivos Educacionais, seus Fundamentos Filosóficos, Históricos, 

Sociais etc. 

Examinando essas categorias propostas por Shulman sob o ponto de vista dos saberes sobre 

avaliação escolar, encontramos certa dificuldade para inserir tais saberes nesse Repertório. 

Em qual categoria (ou categorias) se enquadrariam? 

  Outros autores, em anos posteriores (Tardif, 2002; Gauthier et al. 1998), inspirados 

nos trabalhos de Shulman, também apresentaram categorizações do saber docente, tentando 

avançar em aspectos que foram abordados de forma muito geral nos estudos de Shulman ou 

que simplesmente não foram abordados (observamos que Shulman se refere sempre a saberes 

docentes em geral, não se particularizando nesta ou naquela disciplina, a não ser quando 

apresenta exemplos concretos). No caso específico dos saberes profissionais do professor de 

matemática da escola básica podemos citar os trabalhos de Bromme (1994) e Ball, Thames e 

Phelps (2008), entre outros. Entretanto, permanece a dificuldade de identificar qualquer 

categoria ou domínio de conhecimento tratado por esses autores em que se poderiam 

enquadrar os saberes sobre avaliação escolar. 

Observamos, assim, uma espécie de vácuo nos estudos sobre os saberes docentes em 

relação aos métodos, processos, concepções e práticas avaliativas, mesmo buscando por 

autores, como os que citamos acima, que prezam de modo especial as determinações e 

condicionamentos da prática docente real sobre a definição e tratamento dos saberes de 

formação do professor nos cursos universitários correspondentes. Isso ajuda a mostrar a 

relevância do nosso estudo e mostra também o quanto, em princípio, esses saberes sobre 

avaliação estão subavaliados pela comunidade de pesquisadores no campo da Educação 

Matemática, pelo menos em termos da sua importância na formação dos professores de 

matemática. Nesse sentido, ganha relevância, no cenário da pesquisa brasileira sobre o tema, 

um estudo em que se faz um levantamento da importância dada aos saberes sobre avaliação 

pelos currículos de 26 cursos de licenciatura em matemática no Brasil (uma descrição mais 

detalhada da amostra utilizada é feita no próximo capítulo). 



 31 

CAPÍTULO 2 

OS PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Este trabalho se desenvolveu de acordo com alguns dos atributos básicos que 

caracterizam a pesquisa qualitativa, segundo Bogdan e Biklen (1994). A produção e a análise 

dos dados se realizaram a partir de interações recorrentes do pesquisador com a literatura 

especializada sobre o tema, visando uma descrição adequada (aos objetivos do estudo) dos 

saberes sobre avaliação que os currículos de cursos de licenciatura em matemática explicitam 

como parte do processo de formação inicial do professor de matemática da Educação Básica, 

assim como das visões sobre avaliação que os formandos de um curso de licenciatura em 

matemática carregam para a prática docente escolar.  

 

2.1 Busca on line dos currículos de cursos de Licenciatura em Matemática 

 

A produção dos dados resultou, precisamente, de buscas on line dos projetos 

pedagógicos e grades curriculares de cursos de Licenciatura em Matemática de 26 Instituições 

de Ensino Superior (IES), contemplando todas as regiões geográficas do território brasileiro, 

por um lado, e, por outro, do uso de questionário aplicado a sujeitos selecionados, que se 

dispuseram a participar da pesquisa. Maiores detalhes sobre esses procedimentos, sobre o 

contexto e os sujeitos da pesquisa serão apresentados neste capítulo. 

  A busca documental das informações disponíveis na internet representou uma opção 

interessante para a pesquisa, pois abriu a possibilidade de ampliação significativa da amostra 

pesquisada. Assim, pudemos examinar os currículos de várias universidades que mantêm seus 

projetos pedagógicos do curso de Licenciatura em Matemática disponíveis na internet e 

selecionamos 16 universidades federais da região sudeste (UFMG, UFOP, UFV, UFSJ, 

UFVJM, UNIFEI, UFU, UFTM, UNIFAL, UFJF, UFRJ, UFRRJ, UNIRIO, UFSCar, UFABC, 

UFES) três das estaduais paulistas (USP/SP, Unicamp e Unesp-RC) e, para completar, 

contemplando, ainda que de forma limitada, todas as regiões do país, selecionamos também a 

Universidade Federal do Pará (UFPA), a UFBA, a UFPE, a UFRGS, a UFMT e a UnB. 

Compusemos então uma amostra com um total de 26 universidades, uma vez que foi 

acrescentada a Universidade Estadual de Minas Gerais (UEMG), por razões que serão 

expostas a seguir.  

  Os formandos que responderam o questionário são todos do curso de Licenciatura 

em Matemática do Instituto Superior de Educação Anísio Teixeira da Fundação Helena 
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Antipoff, hoje pertencente à UEMG. Eles foram selecionados por razões de fácil acesso e 

disponibilidade, uma vez que o pesquisador leciona nessa Faculdade (razão pela qual, esse 

curso da UEMG também foi incluído para o exame dos currículos, como informado acima). 

   

2.1 Entrevistas 

 

 Além da busca na internet pelos projetos pedagógicos e grades curriculares com 

programas e ementas das disciplinas das 26 IES pesquisadas, fomos a campo entrevistar 25 

formandos do curso de Licenciatura em Matemática da então Fundação Helena Antipoff, 

Minas Gerais, atual Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG, Campus Ibirité. 

 Esta instituição está autorizada a funcionar pelo Decreto Estadual 41.733 de 

25/06/2001 e atualmente oferece cursos de Licenciatura nas áreas de Pedagogia, Educação 

Física, Matemática, Ciências Biológicas e Letras. O campus do Instituto é composto por um 

prédio central, onde funcionam os cursos de Ciências Biológicas (manhã), Letras e 

Matemática (noite) e dois Anexos, onde funcionam os cursos de Pedagogia e Educação Física 

(manhã e noite). Além disso, conta com uma biblioteca, cinco laboratórios específicos 

(Ciências Biológicas, Letras e Matemática), três laboratórios de Informática, secretaria, 

cantina e refeitório, auditório, quadras esportivas, salas para modalidades esportivas, dança e 

lutas, duas salas destinadas à Direção de Ensino e à Coordenação de Pesquisa e Extensão, 

cinco salas destinadas às Coordenações dos Cursos e vinte e sete salas de aula, ocupadas por, 

aproximadamente, 1800 alunos, com a média de 40 alunos por sala de aula. 

O curso de Licenciatura em Matemática foi implantado em 2003, com início em 

fevereiro de 2004, composto, inicialmente por oito períodos. Em 2008, após reformulação em 

sua grade curricular, passou a ser desenvolvido em sete períodos. Funciona no horário noturno, 

com sete turmas, cada uma em um período, com aproximadamente 180 alunos matriculados. 

Conta com 22 (vinte e dois) professores com titulação (especialistas, mestres e doutores).  

Os participantes da pesquisa foram convidados com autorização da Diretoria de 

Ensino do Instituto, constante do Apêndice A e do professor da disciplina de Práticas de 

Ensino, constante do Apêndice B, tendo eles, evidentemente, a opção de aceitar ou não o 

convite. Dos 36 estudantes, 31 aceitaram participar da pesquisa, embora seis deles tenham 

posteriormente desistido. Os estudantes têm idades variando entre 22 e 62 anos, fato que 

chamou atenção pela diversidade de gerações em uma mesma sala, sendo a grande maioria 

residente na cidade de Ibirité, região metropolitana de Belo Horizonte, e em bairros 

circunvizinhos ao Instituto. Todos eles concluíram seus estudos na Educação Básica entre os 
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anos de 1980 e 2008, em escolas públicas da região ou através de provas do antigo Ensino 

Supletivo. 

Inicialmente apresentamos um questionário aos formandos, nos seguintes termos: 

 

Prezado licenciando, suas respostas são muito importantes para a composição dos 

dados e o andamento da nossa pesquisa, por favor, utilize caneta (azul ou preta) para escrever 

suas respostas. 

 

 

01 - O que você entende por avaliação da aprendizagem? 

________________________________________________________________________ 

02 – Por que e para que avaliar a aprendizagem? 

________________________________________________________________________ 

03 - Como avaliar a aprendizagem? 

 

04 - Quais são os instrumentos que você conhece? 

 

05 - Destes, sob o seu ponto de vista, quais são os mais adequados para avaliar a 

aprendizagem? 

 

06 - Quais são os tipos de avaliação que você conhece? 

 

07 - Durante a sua formação inicial, você teve em algum momento e de forma explícita, 

discussão sobre tipos de avaliação e instrumentos utilizados para avaliar a aprendizagem? 

 

08 - Explique como você avaliará seus alunos. 

  

A expectativa era de que as respostas fossem muito sucintas, dado que a experiência 

nos dizia que respostas escritas quase sempre são pouco elaboradas por diversas razões, entre 

elas a pouca disposição, em geral, dos alunos do curso de matemática para a execução de 

tarefas que demandam escritas mais longas e/ou reflexões de natureza mais elaborada sobre 

questões que não se referem diretamente à matemática em si. E o que aconteceu foi a 

confirmação dessa expectativa: as respostas foram praticamente monossilábicas, contribuindo 

muito pouco para a elaboração de uma possível resposta para a questão de pesquisa em tela. 

Entretanto, por já contar com essa possibilidade, tínhamos pensado em realizar 

subsequentemente as entrevistas individuais e esperávamos que cada um dos entrevistados 

pudesse se dispor a falar com mais detalhes daquilo que se dispuseram a escrever de um modo 

tão “econômico”. Assim, elaboramos um roteiro de entrevista que esperávamos funcionar 

como o questionário respondido oralmente e isso foi basicamente o que aconteceu. Por vários 

motivos, acabou se apresentando raramente a oportunidade de levar adiante um diálogo mais 

relaxado e informal sobre as questões colocadas no roteiro. Mesmo oralmente, as respostas se 
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apresentaram diretas e curtas, o que tornou quase rigidamente estruturada uma entrevista 

planejada para ser mais aberta e informal. Por tudo isso, acabamos ficando apenas com a 

entrevista para proceder à análise e construir a nossa resposta para a questão de pesquisa 

correspondente. Entretanto, ao lado de todas essas considerações, não descartamos a 

possibilidade de limitações de nossa parte na condução das entrevistas. Entrevistas, mesmo 

parcialmente estruturadas, sempre exigem alguma experiência no encaminhamento, exigem 

especialmente uma avaliação precisa do momento em que se encontra o entrevistado para 

decidir se esse momento dentro da entrevista é propício para uma incursão mais profunda pelo 

que o entrevistado quer comentar ou se é melhor voltar ao roteiro previamente preparado, 

pois corre-se o risco de estimular um desvio para questões paralelas que talvez interessem ao 

entrevistado, mas não contribuem para os objetivos do estudo que está sendo empreendido. 

Nossa experiência nesse tipo de situação não é das maiores, devemos reconhecer, ainda que 

os entrevistados não fossem pessoas totalmente desconhecidas ou de difícil trato. Acreditamos 

que o mais provável seja que tenha ocorrido uma conjunção de diversos fatores, tanto 

relacionados à falta de experiência do pesquisador, como também a certas características 

específicas do grupo de entrevistados, o que talvez tenha levado a certa dificuldade na 

obtenção de dados mais ricos. Entretanto, a resposta que construímos a partir dos dados e que 

apresentamos na segunda seção do próximo capítulo, é certamente fundamentada no que foi 

possível coletar com essas entrevistas. 

Na descrição dos registros das entrevistas, no Capítulo 3, usaremos a seguinte 

codificação: a letra P, com índice numérico subscrito, identifica os estudantes. Assim 

Estudante P1 se refere ao primeiro estudante da lista que elaboramos previamente, Estudante 

P2 ao segundo da lista, e assim sucessivamente, até o estudante P25. 

A produção dos dados para as respostas às nossas duas questões de pesquisa (conferir 

pág. 21) foi realizada em duas fases, sendo a primeira constituída de busca on line que teve 

início em Dezembro de 2012, após a aprovação do projeto de pesquisa pelo Conselho de Ética 

na Pesquisa da Universidade Federal de Ouro Preto, tendo sido concluída em Janeiro de 2013. 

A segunda fase se refere às entrevistas individuais, que aconteceram no primeiro semestre de 

2012 e  foram gravadas em áudio, com roteiro previamente fixado. O Roteiro da Entrevista é 

apresentado no Capítulo 3, seção 3.2. 

Informações sobre alguns elementos do perfil dos participantes foram coletadas junto 

à Secretaria acadêmica, com autorização da direção do Instituto, bem como dos sujeitos da 

pesquisa. 
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CAPÍTULO 3 

ANÁLISE DOS DADOS E APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

3.1 A avaliação como saber docente nos currículos dos cursos de licenciatura 

 

  Nesta seção, mapeamos a importância que os currículos dos cursos de Licenciatura 

em Matemática das 26 instituições públicas examinadas atribuem aos saberes sobre avaliação 

na formação do professor. Os currículos dos cursos de Licenciatura em Matemática 

pesquisados, das diversas IES, foram classificados, a posteriori, em quatro grupos. Essa 

classificação, que nos permitiu construir uma resposta para a nossa primeira questão de 

pesquisa, resultou de diversas tentativas de organização dos dados (referentes aos currículos e 

PPP) e de recorrência frequente à literatura pesquisada. Na medida em que as leituras dos 

dados foram tornando possível captar as regularidades, as categorias foram emergindo, sendo 

dispostas segundo a classificação a seguir: 

 Grupo A – Relevância alta – currículos que apresentam pelo menos uma disciplina 

obrigatória cuja ementa trata especificamente da avaliação da aprendizagem, com 

referências bibliográficas abrangentes sobre o assunto, destacando claramente esse 

tópico como um saber docente a ser trabalhado no processo de formação do professor 

de matemática da Educação Básica. 

 Grupo B – Relevância média – currículos que apresentam avaliação da aprendizagem 

como tópicos, entre outros, constantes na ementa de uma (ou mais) disciplina 

obrigatória, sendo que na bibliografia recomendada aparecem textos referentes a esses 

tópicos. 

 Grupo C – Relevância baixa – A avaliação da aprendizagem consta como tópicos, 

entre outros, em ementas de disciplinas do currículo, porém nas referências 

bibliográficas recomendadas não aparecem textos que tratem especificamente do 

assunto. 

 Grupo D – Relevância Zero – Não há referência, nas ementas de nenhuma disciplina 

do currículo do curso, a esse assunto como saber a ser trabalhado no processo de 

formação (talvez alguma referência no texto do PPP). 

A seguir apresentamos a composição de cada um desses grupos, fundamentando a 

classificação a partir de dados obtidos no exame dos currículos. Em primeiro lugar 

apresentamos um quadro sintético com a justificativa que define os critérios para inclusão no  

grupo, os currículos que formam cada um dos grupos, o que consta no PPP e/ou ementas de 
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disciplinas didático-pedagógicas com as respectivas referências e, em seguida, uma 

explicação mais detalhada dos currículos de cada grupo. 

3.1.1 Grupo D – Relevância Zero (2 IES, 8% da amostra) 

 

QUADRO 1 

Síntese dos currículos que compõem o Grupo D – Relevância Zero 

Justificativa 

p/classificação 
Instituições 

O que consta do PPP e/ou ementas e 

programas de disciplinas didático-pedagógicas 
Referências 

Não há 

referência a esse 

tópico na ementa 

de nenhuma 

disciplina do 

currículo do 

curso (talvez 

alguma 

referência no 

texto do PPP). 

 

 

UFRRJ 

 

 

 

 

Não constam tópicos sobre avaliação Não há 

UFBA Não constam tópicos sobre avaliação Não há 

  Referência: Dados da pesquisa 

 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ 

  

 A UFRRJ não apresenta nenhum tópico sobre avaliação da aprendizagem no PPP 

nem em ementas de disciplinas relativas ao curso de Licenciatura em Matemática. No entanto, 

entre as referências recomendadas na disciplina Didática Geral (obrigatória) encontramos um 

texto cujo título contem a expressão avaliação educacional, conforme a seguir: BICUDO, 

M.A.V; SILVA JR, C.A. (org.). Formação do Educador e Avaliação Educacional. Vol. 2 e 

vol. 3, São Paulo: Unesp, 1999. Assim, entendemos que esse currículo não aborda o tema e o 

classificamos neste grupo de relevância zero. 

 

Universidade Federal da Bahia – UFBA 

A apresentação do curso de Licenciatura em Matemática da UFBA afirma que as 

necessidades educacionais emergentes sinalizam para novas opções de curso, autonomia de 

estudos, currículos flexíveis e atualizados, bem como inovações das práticas pedagógicas e 

das formas de avaliação. Como não há nenhuma referência a saberes sobre avaliação nas 

ementas, classificamos esse currículo no Grupo D.  

3.1.2 Grupo C – Relevância Baixa (7 IES, 27% da amostra) 

 

 Fazem parte desse grupo os currículos das seguintes instituições: UNIFAL, UFJF, 

UFV, UFES, UFMG, UFABC e UFOP 
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QUADRO 2 

Síntese dos currículos que compõem o Grupo C – Relevância Baixa 

A = Disciplina eletiva   B = Disciplina obrigatória   C = PPP 

Justificativa 

p/classificação 
Instituições 

O que consta do PPP e/ou ementas e 

programas de disciplinas didático-

pedagógicas 

Referências 

A avaliação consta 

como tópico em 

ementas, porém 

nas referências 

bibliográficas não 

aparecem textos 

que tratem do 

assunto. 
 

 

UNIFAL 

 

B – Didática. A avaliação escolar. 

B – Lab. de Ensino de Matemática I. Avaliação da 

Aprendizagem. 

Não há 

 

 

UFJF 

 

 

B - Didática e Prática de Ensino. Avaliação do 

processo de aprendizagem. 
Não há 

 

 

UFV 

 

 

B - Prática de Ensino de Matemática. Critérios de 

avaliação 
Não há 

UFES 

 

B – Didática. Avaliação do processo de ensino-

aprendizagem. 

 

Não há 

UFMG 

A - Didática da Licenciatura. Planejamento de 

ensino e avaliação. Relação processo de ensino e 

avaliação da aprendizagem. 

ANEXO 6 

 

 

UFABC 

 

B – Didática e Políticas Educacionais. Avaliação da 

aprendizagem. SAEB e ENEM. 
Não há 

 

UFOP 

 

A – Avaliação e Educação Matemática.  
ANEXO 1 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL 

 Ao proceder a uma análise nas ementas das disciplinas do curso de Licenciatura em 

Matemática da UNIFAL, constatamos que a avaliação escolar é tratada sem maiores detalhes, 

de forma bastante tímida, entre os tópicos da ementa da disciplina Didática, conforme se 

segue:  

Didática: teoria da instrução e do ensino. O processo de ensino na escola. O 

processo de ensino e o estudo ativo. Os objetivos e conteúdos do ensino. Os métodos 

de ensino. A aula como forma de organização do ensino. A avaliação escolar. O 

planejamento escolar. Relações professor-aluno na sala de aula. (PPP, 2008, p.6)  

A expressão “A avaliação escolar”, é apresentada sem maiores esclarecimentos e/ou 

desdobramentos. Não foram localizadas as referências bibliográficas para verificar se consta, 

ou não, algum texto específico sobre avaliação na ementa da referida disciplina. Dessa mesma 

forma, a ementa da disciplina Laboratório de Ensino de Matemática I também contém o 
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tópico Avaliação da Aprendizagem, sem detalhes sobre os conteúdos programáticos e sem 

referências bibliográficas associadas. 

 

Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF 

 Na ementa da disciplina obrigatória Didática e Prática de Ensino com Estágio 

Supervisionado em Matemática I é citada, no tópico 3.5, a avaliação do processo de 

aprendizagem, porém nas referências recomendadas não há textos que tratem diretamente do 

assunto.  

 

Universidade Federal de Viçosa – UFV 

 Na UFV notamos que apenas a disciplina Prática de Ensino de Matemática II 

menciona o tópico “critérios de avaliação”, entre vários, sem detalhes e sem referências 

bibliográficas correspondentes. 

 

Universidade Federal do Espírito Santo – UFES 

A UFES, campus de São Mateus, possui a disciplina de Didática, ministrada como 

obrigatória para o quarto período do curso de Licenciatura em Matemática, em cuja ementa 

consta a avaliação do processo de ensino-aprendizagem. Entretanto, nas referências 

recomendadas não há trabalhos que tratem diretamente da avaliação da aprendizagem. 

Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG 

A UFMG apresentava em sua grade curricular para o curso de Licenciatura em 

Matemática, como obrigatória, uma única disciplina em que se tratava do tema avaliação, a 

disciplina MTE 101 Didática da Licenciatura (ANEXO 7). A partir de 2008 essa disciplina 

passou a ser optativa para os cursos diurno e noturno. Por esse motivo, classificamos o 

currículo da licenciatura da UFMG entre aqueles que atribuem baixa relevância aos saberes 

sobre avaliação, na medida em que os licenciandos podem terminar o curso sem nenhum 

contato com qualquer discussão sobre avaliação, já que a única disciplina que trata do assunto 

é optativa. Encontramos na ementa dessa disciplina o tópico Planejamento de ensino e 

avaliação e no item 3.4 do programa uma referência a Relação processo de ensino e 

avaliação da aprendizagem. Entre as referências bibliográficas encontramos os seguintes 

textos que tratam da avaliação: 

BARBOSA FRANCO, M.L.P. Pressupostos epistemológicos da avaliação educacional. In: 

SOUSA, C.P. (org.) Avaliação do rendimento escolar. Campinas: Papirus, p. 13-26, 1991.  

TURRA, C.M.G. et al. Planejamento de ensino e avaliação. Porto Alegre: PUC-EMMA.  
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GONÇALVES, F.S. Avaliação: atividade consciente e produtiva. In: Presença Pedagógica , v. 

3, no. 13, jan/fev., p. 93-95, 1997.  

LUCKESI, C.C. Avaliação da aprendizagem escolar. São Paulo: Cortez, 1985.  

TURRA, C.M.G. et al. Planejamento de ensino e avaliação. Porto Alegre: PUC-EMMA. 

 

Universidade Federal do ABC Paulista – UFABC 

Oferece o curso de Licenciatura em Matemática, com uma formação por trimestres. 

Em alguma medida, o Projeto Político Pedagógico da UFABC contempla a avaliação da 

aprendizagem em duas disciplinas: Políticas Educacionais e Didática. A ementa da disciplina 

Didática (obrigatória) lecionada no sétimo trimestre, apresenta os seguintes itens: Abordagens 

da relação mediadora entre professor, aluno e o conhecimento. Formação do professor 

reflexivo. Organização do trabalho pedagógico na escola. Projeto pedagógico e planejamento 

de ensino. Natureza do trabalho docente e profissionalização do professor. 

Interdisciplinaridade e educação. Recursos e modalidades didáticas. Questões críticas do 

ensino: indisciplina, drogas, diversidade. Avaliação da Aprendizagem. A avaliação na 

educação básica e os instrumentos oficiais: SAEB e ENEM. 

Segundo a concepção pedagógica do curso, “buscar-se-á abranger todas as atividades 

próprias da vida da escola, incluindo o planejamento pedagógico, as reuniões, os eventos com 

a participação da comunidade escolar e a avaliação da aprendizagem” (PPP, 2010, p.13). No 

entanto, nas ementas das disciplinas não há referências bibliográficas correspondentes a este 

tópico. 

 

Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP 

A UFOP trata a avaliação da aprendizagem com o status de uma disciplina curricular 

que compõe a formação inicial de professores de Matemática. A disciplina MTM221 

Avaliação e Educação Matemática, com carga horária de 60 horas, faz parte, juntamente com 

outras 30 disciplinas, do conjunto das matérias eletivas do curso de Licenciatura em 

Matemática.  No ANEXO 1 encontra-se o plano de ensino da disciplina Avaliação e 

Educação Matemática. Entretanto, em nenhuma outra disciplina do curso há referência ao 

tema da avaliação, por isso o currículo da UFOP foi classificado no Grupo C. 

3.1.3 Grupo B – Relevância média (14 IES, 54% da amostra) 

 

Este grupo é formado pelos cursos de Licenciatura em Matemática das seguintes IES:  

Universidade Federal de São Carlos – UFSCar, Universidade de São Paulo – USP, 
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Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO, Universidade Federal de 

Uberlândia – UFU, Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM, 

Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, Universidade Estadual de Campinas – 

UNICAMP, Universidade Federal do Pará – UFPA, Universidade de Brasília – UnB, 

Universidade Federal do Mato Grosso – UFMT, Universidade do Estado de Minas Gerais – 

UEMG, Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, Universidade Estadual 

Paulista, campus Rio Claro - UNESP/RC e UNIFEI, Universidade Federal de Itajubá. 

 

QUADRO 3 

Currículos que compõem o Grupo B – Relevância Média 

A = Disciplina eletiva B = Disciplina obrigatória C = PPP 

Justificativa 

p/classificação 
Instituições 

O que consta do PPP e/ou ementas e 

programas de disciplinas didático-

pedagógicas 

Referências 

currículos que 

apresentam 

avaliação da 

aprendizagem 

como um 

tópico, entre 

outros, na 

ementa de uma 

ou mais 

disciplinas 

obrigatórias, 

sendo que na 

bibliografia 

recomendada 

constam textos 

referentes a 

esse tópico. 
 
 

UFSCar 

B – Didática. Define avaliações: Diagnóstica, 

formativa e somativa. Avaliação da aprendizagem 

e do ensino: Função, formas e instrumentos. 

C –A avaliação é uma das situações críticas da 

didática. 

GUERRA (2007) 

HOFFMANN 

(2005) 

USP 

B – Didática. Avaliação das atividades didáticas 

(avaliação classificatória e avaliação formativa, 

auto-avaliação). 

BRECHT, 1994 

UNIRIO 

B – Didática e Didática da Matemática. 

Compreender avaliação como processo de ensino-

aprendizagem. Avaliação: concepções e 

consequências para o processo de ensino-

aprendizagem. 

ESTEBAN, 1999; 

ESTEBAN, 2002; 

LUDKE, 2005; 

PERRENOUD, 

1999.  

UFU 

B – Didática. Avaliação educacional e práticas 

avaliativas no contexto do sistema da educação 

escolar. Planejamento e avaliação no processo de 

ensino: modalidades, níveis, limitações e 

possibilidades. 

C – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO 

EDUCACIONAL. Analisar a trajetória e a 

evolução de seu conceito. Caracterizar as 

funções, critérios e categorias da Avaliação 

Educacional. Analisar o papel da avaliação na 

atual legislação brasileira. 

FREITAS, 2002; 

FREIRAS, 2003. 

ANEXO 5 

UFVJM 

 

C - Necessidade de desenvolver uma prática de 

avaliação diferenciada e o desenvolvimento de 

uma prática de avaliação qualitativa do 

aprendizado dos estudantes e uma prática de 

avaliação sistemática do Projeto Pedagógico do 

Curso de modo a produzir ressignificações 

constantes no trabalho acadêmico. 

(PPP, 2007, p.11) 

B - Metodologia do Ensino. Avaliação 

educacional e prática avaliativa no contexto do 

sistema e da educação escolar e os desafios da 

realidade de nosso tempo para a atuação docente. 

HOFFMANN, 

2001. 

 

LUCKESI, 2002. 

UFRJ B – Didática. Avaliação do ensino. 
PERRENOUD, 

1999. 
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UNICAMP 

 

B - Prática de Ensino de Matemática e Estágio 

Supervisionado I. Avaliação da aprendizagem 

escolar de Matemática. Seminário 

sobre Avaliação da aprendizagem de 

Matemática.  (Abrantes, 1995) 

ABRANTES, 1995. 

 

UNESP/RC 

 

B – Didática. compreender diferentes tendências 

de planejamento, de avaliação e ensino. A 

avaliação do processo de ensino-aprendizagem. 

BERTAGANA, 

2006. 

FREITAS, 

2008/2009. 

LUCKESI, 1998. 

 

UEMG 

 

B - Mediação Didática. Planejamento de ensino e 

avaliação. 

B- Estágio Supervisionado. Sistema de avaliação 

da aprendizagem desenvolvido pela escola: 

concepção-modalidade- periodicidade-

instrumentos-registro. 

B - Práticas de Ensino. Analisar o currículo de 

matemática juntamente com os instrumentos e 

processos de avaliação. 

PERRENOUD, 

1999. 

ESTEBAN, 2002. 

 

Não há 

 

 

Não há 

 

UFPA 

 

B - Didática da Matemática. Planejamento e 

avaliação no ensino da Matemática; analise,  

discussão,  planejamento e avaliação sob a 

perspectiva da Didática da Matemática. 

Avaliação da aprendizagem Matemática 

PERRENOUD, 

1999. 

VASCONCELOS, 

1998. 

 
 

UnB 

 

B - Didática Fundamental. Currículo, 

planejamento e avaliação, na escola. Processo de 

Avaliação.  

TURRA, 1986. 

 

UFMT 

 

B - Estágio Supervisionado I. Plano de ensino dos 

professores: conteúdos, estratégias de aula e 

avaliação.  

B – Didática.  

SAUL, 1991. 

UFRGS 

B - Organização Curricular, Planejamento e 

Avaliação. Currículo, planejamento e avaliação. 

Planejamento e avaliação e situações práticas de 

ensino e aprendizagem. 

CORAZZA, 2002. 

DOLL, 2000. 

ESTEBAN, 2002. 

FERREIRA, 2002. 

LUCKESI, 2000. 

UNIFEI 

B - Prática de Ensino de Matemática III. A 

avaliação no processo de ensino e a 

aprendizagem da Matemática. 

C - Definir questões e problemas em 

conformidade com o conteúdo trabalhado; 

"Medir" e "valorar" os resultados; Analisar suas 

consequências (feedback).” (PPP, 2009, p.44, 

aspas para medir e valorar como no original)  

VALENTE, 2008. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Universidade Federal de São Carlos UFSCar 

 O Projeto Político Pedagógico do curso de Licenciatura em Matemática da UFSCar, 

campus Sorocaba (noturno), disponibiliza 25 vagas, tem duração mínima de quatro anos e 

meio, com um total de 2910 horas de curso. As disciplinas do curso são divididas em grupos. 

O item d7, Conhecimentos Pedagógicos, (p.12 do PPP) trata da avaliação da aprendizagem 

para alunos, professores e instituições, além de recomendar que sejam utilizadas estratégias 

diversificadas de avaliação.  Relata o PPP (p.72) que “a avaliação, como parte integrante do 
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processo de ensino-aprendizagem, é, portanto, parte essencial do caráter formativo que a 

educação deve assumir para o discente”. Nesta perspectiva, os alunos do curso de 

Licenciatura em Matemática da Universidade Federal de São Carlos - Campus Sorocaba, são 

avaliados através dos seguintes instrumentos: provas, trabalhos, seminários e relatórios sobre 

as atividades práticas, sendo que o mesmo deve obter no mínimo, conceito igual a 6 (seis) 

para efeito de aprovação nas disciplinas.  

O PPP da UFSCar (p.73) define as seguintes disposições quanto ao processo de 

avaliação do ensino-aprendizagem (transcrito da forma como está no corpo do texto): 

1. Avaliação entendida como mediação entre sujeitos em uma busca coletiva na construção de 

conhecimento; 

2. Valorização da integração dos aspectos da pesquisa individual e coletiva e suas aberturas à 

comunidade ao ensino-aprendizagem no processo avaliativo; 

3. Compreensão do processo avaliativo como dinâmica reveladora das visões de mundo 

presentes para os atores envolvidos (professor/aluno) e consequente estímulo à percepção das 

diferenças; 

4. Fomento de atitudes tolerantes e de respeito mútuo à pluralidade de formas de 

conhecimento divergentes, expressas na escolha de instrumentos de avaliação pautados pela 

concepção da diversidade como base para um convívio democrático e cidadão. 

Na sequência dessas disposições o PPP destaca os seguintes aspectos, quanto aos 

elementos constitutivos da avaliação no processo de ensino-aprendizagem:  

A) Avaliação Diagnóstica - demanda observação constante e significa a apreciação 

contínua pelo professor do desempenho que o aluno apresente. Pressupõe 

obrigatoriamente uma realização bem-feita e cuidadosa, na qual se expresse o 

engajamento do docente com a formação do educando e sua abertura para 

consideração de toda e quaisquer ação que parte do aluno, com o fito de 

compreender que importância adquire no processo de ensino aprendizagem; 

responde, pois, pela visão contínua do fluxo de atividades e suas reverberações na 

sistemática da formação do discente ao longo do curso. B) Avaliação Formativa – 

corresponde às análises do aproveitamento do discente, realizando-se com 

periodicidade curta, o que representa uma visão mais próxima do processo de 

apropriação do conhecimento pelo aluno. Necessita estabelecer objetivos a médio 

prazo, para então se estruturar em fases iniciais e em níveis ascendentes de 

complexidade, pois significa a decomposição em metas pedagógicas anteriormente 

estipuladas de forma genérica. C) Avaliação Somativa - objetiva a apreciação 

genérica do grau em que os objetivos amplos foram atingidos, como parte essencial 

de etapas anteriores do processo de ensino-aprendizagem, alcançadas no transcorrer 

do Curso de formação do educador de Matemática. (PPP, 2010, p.73-74) 

Por um lado, observa-se que o PPP da UFSCar, no âmbito do discurso, cumpre com 

relativa clareza o que determina o Art. 8° da Resolução CNE/CP 1/2002: “os cursos devem 

prever formas de avaliação periódicas e diversificadas, que envolvam procedimentos internos 
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e externos e que incidam sobre processos e resultados”. Nesse sentido, observamos no PP 

desta instituição o seguinte trecho:  

Portanto, a avaliação deve ser compreendida como um meio capaz de ampliar a 

compreensão das práticas educacionais em desenvolvimento, com seus problemas, 

conflitos e contradições, e de promover o diálogo entre os sujeitos envolvidos, 

estabelecendo novas relações entre realidade sociocultural e prática curricular, o 

pedagógico e o administrativo, o ensino e a pesquisa na área. (PPP, UFSCar, p.74) 

A disciplina Didática Geral (obrigatória) que corresponde a 4 créditos (60 horas), é 

ministrada para o 4
0
 período do curso de Licenciatura em Matemática (diurno e noturno) da 

UFSCar, campus Sorocaba. Consta na página 101 do PPP que a avaliação é uma das duas 

questões críticas da Didática. Esta disciplina por sua vez, de acordo com a ementa, tem como 

objetivos: Situar e compreender o papel da Didática na atuação do licenciado; Compreender a 

importância do plano de ensino e da articulação entre seus componentes (objetivos, conteúdos, 

procedimentos e avaliação) para o desenvolvimento dos processos de ensino e aprendizagem. 

Seu conteúdo programático abrange os seguintes tópicos: Estudo dos processos de ensino e 

aprendizagem sob diferentes óticas e estudo da evolução, dos fundamentos teóricos e das 

contribuições da Didática para a formação e a atuação de professores. Introdução aos 

procedimentos de planejamento e avaliação do ensino. Para tanto a disciplina contemplará os 

seguintes tópicos principais:  

1. Didática: evolução, fundamentos teóricos e contribuições para a formação e 

atuação de professores.  

2. Os processos de ensino e de aprendizagem, vistos sob diferentes abordagens 

pedagógicas, considerando a sala de aula e outros espaços educacionais.  

3. Planejamento de ensino – tipos e componentes.  

4. Avaliação da aprendizagem e do ensino – função, formas e instrumentos 

Dentre as referências bibliográficas recomendadas para essa disciplina encontramos:   

GUERRA, M.A.S.G. Uma flecha no alvo: a avaliação como aprendizagem. São Paulo: 

Loyola, 2007. 

HOFFMANN, J. Avaliar para promover. Porto alegre: Mediação, 2005.  

Como se vê, há uma preocupação clara com o tema no PPP, mas em termos de disciplinas, ele 

consta apenas como um tópico, entre os quatro que compõem uma ementa ampla, de uma 

única disciplina (Didática Geral), a qual, embora obrigatória, ocupa apenas 60 horas do total 

do currículo do curso. Por isso, classificamos esse currículo como atribuindo Relevância 

Média ao tema. 
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Universidade de São Paulo - USP  

O PPP do curso de Licenciatura em Matemática do IME-USP diz que o curso tem 

por objetivo a formação de professores de Matemática para a segunda fase do Ensino 

Fundamental e para o Ensino Médio 

A disciplina Didática, de caráter obrigatório, é ministrada para o sexto período com 

carga horária de 120 horas. Dois aspectos importantes a serem discutidos na disciplina de 

Didática são as questões relativas ao planejamento e à avaliação, vinculadas às diferentes 

concepções e perspectivas de análise das relações professor-aluno e ensino-aprendizagem. 

Nos tópicos do programa da disciplina Didática, é citada a Avaliação das atividades didáticas 

(avaliação classificatória e avaliação formativa, auto-avaliação). Entre as referências 

encontramos BRECHT, R. Avaliação formativa. Portugal: ASA, 1994. 

 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO 

O curso de Licenciatura em Matemática da UNIRIO trata da avaliação da 

aprendizagem em duas disciplinas, ambas obrigatórias: Didática e Didática da Matemática. 

Entre os objetivos da disciplina Didática está o que trata de Compreender a avaliação como 

parte do processo de ensino-aprendizagem. Entre os tópicos especificados na ementa, temos 

um que se refere à avaliação. Trata-se de Avaliação: concepções e consequências para o 

processo de ensino-aprendizagem. Encontramos nas referências recomendadas os seguintes 

textos que abordam o tema: ESTEBAN, M. T. (org.) Avaliação: uma prática em busca de 

novos sentidos. Rio de Janeiro: DP&A,1999. ESTEBAN, M. T. Avaliação e Heterogeneidade: 

um diálogo possível? In: GONSALVES, Elisa P. (org.) educação e Temas populares: temas 

(re)correntes. Campinas, SP: Alínea, 2002. LÜDKE, M. O desafio da avaliação para uma 

escola justa. In: GARCIA, R.L. & ZACCUR, E. & GIAMBIAGI, I. (org.) Cotidiano – 

diálogos sobre diálogos. Rio de Janeiro: DP&A, 2005. PERRENOUD, P. avaliação: da 

excelência à regulação das aprendizagens – entre duas lógicas. Porto Alegre: Artmed, 1999. 

 A disciplina de Didática da Matemática traz em sua ementa o tópico O planejamento 

pedagógico, a problemática da avaliação. Um subitem da Unidade 3 (O Planejamento 

pedagógico no ensino de Matemática e Avaliação) tem como título: A avaliação como um 

meio de análise da própria prática e do plano de ensino, porém nas referências recomendadas 

da disciplina de Didática da Matemática, não há texto que trate diretamente da avaliação da 

aprendizagem. 
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Universidade Federal de Uberlândia – UFU 

 Na ementa da disciplina Didática, de caráter obrigatório, ministrada para o sexto 

período do curso de Licenciatura em Matemática da UFU encontra-se o tópico avaliação 

educacional
3
 e prática avaliativa no contexto do sistema da educação escolar. Na unidade 3 

desta mesma disciplina, sob o título O processo de ensino e aprendizagem e seus elementos, 

consta o item 3.4 Planejamento e avaliação no processo de ensino: modalidades, níveis, 

limitações e possibilidades. Nas Referências encontramos dois títulos que tratam da avaliação, 

a saber: FREITAS, Luís Carlos (org.). Avaliação: construindo o campo e a crítica. 

Florianópolis: Insular, 2002 e FREITAS, Luís Carlos (org.). Avaliação de escolas e 

universidades, Campinas, SP: Komedi, 2003. (Série avaliação: construindo o campo e a 

crítica). O curso de Licenciatura em Matemática da UFU também conta com a disciplina 

Planejamento e Avaliação Educacional, de caráter optativo. Destacamos dentre os seus 

objetivos analisar a trajetória da avaliação e a evolução de seu conceito. Caracterizar as 

funções, critérios e categorias da Avaliação Educacional. Analisar o papel da avaliação na 

atual legislação brasileira. O plano de ensino dessa disciplina encontra-se no ANEXO 5. 

 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri - UFVJM 

O Projeto Político Pedagógico da Licenciatura em Matemática da UFVJM relata a 

necessidade de desenvolver uma prática de avaliação diferenciada, que contemple os 

princípios descritos nas diretrizes curriculares e promover uma formação contextualizada e de 

qualidade, além de socialmente inclusiva, humana, ética, política, e que propicie uma visão 

crítica. Coloca em relevo, também, “o desenvolvimento de uma prática de avaliação 

qualitativa do aprendizado dos estudantes e uma prática de avaliação sistemática do Projeto 

Pedagógico do Curso de modo a produzir ressignificações constantes no trabalho 

acadêmico.” (PPP, 2007, p.11). Na disciplina Metodologia do Ensino, de caráter obrigatório, 

com carga horária de 60h, encontramos o tópico avaliação educacional e prática avaliativa 

no contexto do sistema e da educação escolar e os desafios da realidade de nosso tempo para 

a atuação docente. Nas referências recomendadas também percebemos coerência com o 

tópico sugerido, especificamente pela presença dos autores: HOFFMANN, Jussara. Avaliação 

mediadora: uma prática em construção da pré-escola à universidade. Porto Alegre: Mediação, 

2001 e LUCKESI, Cipriano Carlos. Avaliação da aprendizagem escolar. São Paulo: Cortez, 

2002. 

                                                 
3
 De acordo com AFONSO (2009) avaliação educacional é a expressão que abarca, genérica e indistintamente, 

diferentes formas ou modalidades de avaliação utilizadas em educação. 
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Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ 

A disciplina Didática, de caráter obrigatório, proposta no Projeto Político 

Pedagógico da UFRJ, com uma carga horária de 60 horas recomenda em sua ementa a 

construção do campo da didática visto  como tempo/espaço de reflexão/ação sobre o processo 

de ensino-aprendizagem.  Teorias educacionais e o contexto sócio-histórico, político, 

econômico e filosófico da prática pedagógica. Estruturantes da prática pedagógica: 

planejamento curricular e planejamento de ensino; métodos e técnicas de ensino; avaliação do 

ensino. Faz parte das referências recomendadas: PERRENOUD, P. Avaliação: da excelência 

à regulação das aprendizagens - entre duas lógicas. Porto Alegre: Artmed, 1999. 

 

Universidade Federal de Itajubá – UNIFEI 

No QUADRO 4, a seguir transcrevemos os tópicos das ementas de disciplinas da 

Licenciatura em Matemática da UNIFEI. De alguma forma, tratam da avaliação em Educação. 

Relacionamos também, dentre as referências recomendadas para cada disciplina, aquelas que 

lidam diretamente com avaliação da aprendizagem.  

QUADRO 4 

Relação de disciplinas que tratam da avaliação – UNIFEI  

Disciplina Tópico sobre 

avaliação 
Referências 

Prática de Ensino 

de Matemática III 

A avaliação no 

processo de 

ensino e a 

aprendizagem 

da Matemática 

VALENTE, W. R. (Org.) Avaliação em 

matemática: História e perspectivas atuais. 

Campinas: Papirus, 2008 (Referências 

Complementares). 

Didática 
Avaliação da 

aprendizagem 
Não há 

Prática de Ensino 

de Matemática V 

[...] avaliação do 

ensino e 

aprendizagem 

da matemática.   

Não há 

Fonte: site da UNIFEI, acessado no segundo semestre de 2013. 

 

A avaliação do processo de ensino e aprendizagem do curso de Matemática 

(Licenciatura) da UNIFEI é vista como “um conjunto de passos que se condicionam 

mutuamente e não como um fato pontual”. Segundo o PPP, esses passos “ordenam-se 

sequencialmente, pois são processos do sistema que atuam integradamente. Assim, para um 

processo avaliativo eficiente que abranja os aspectos diagnóstico, formativo e somativo da 

avaliação, o professor deve: ter clareza de seu propósito; selecionar a técnica mais adequada; 

definir questões e problemas em conformidade com o conteúdo trabalhado; "medir" e 
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"valorar" os resultados; analisar suas consequências (feedback)” (PPP, 2009, p.44, aspas para 

medir e valorar como no original). Mais uma vez, notamos que há destaque para o tema no 

PPP, mas esse destaque não é correspondido em termos das ementas de disciplinas 

obrigatórias. Apenas uma disciplina apresenta referências bibliográficas relacionadas com o 

tema, embora conste nas ementas de duas outras um tópico com um título geral referente à 

avaliação da aprendizagem. 

 

Universidade Estadual Paulista – UNESP/RIO CLARO 

A UNESP-RC ministra, para o terceiro período do curso de Licenciatura em 

Matemática, a disciplina Didática, em caráter obrigatório, com 120 horas (80 teóricas e 40 

práticas). Dentre os objetivos da disciplina, destacamos: “compreender diferentes tendências 

de planejamento, de avaliação e ensino.” No conteúdo programático, há referência a uma 

unidade denominada “A avaliação do processo de ensino-aprendizagem.” Nas referências 

encontramos os seguintes títulos:  

1) BERTAGNA, R. H. Avaliação escolar: pressupostos conceituais. In: MEYER, João 

Frederico da Costa Azevedo; Bertagna, Regiane Helena (organizadores). O ensino, a 

ciência e o cotidiano. Campinas, SP: Editora Alínea, 2006. P 61-81.  

2) FREITAS, Luiz Carlos de. Qualidade negociada: avaliação e contra-regulação na 

escola pública. Educação& Sociedade, Campinas, vol. 26, n. 92, p. 911-933, Especial 

– Out. 2005. Disponível em http:/www.cedes.unicamp.br. Acesso: maio de 2008. 

3) FREITAS, Luiz Carlos de. et al. Avaliação educacional: caminhando pela contramão. 

Petrópolis; Vozes, 2009. 

4) LUCKESI, C. C. Avaliação educacional escolar: para além do autoritarismo. In 

LUCKESI, C. C. Avaliação da aprendizagem escolar: estudos e proposições. São 

Paulo: Cortez, 1998.  

A disciplina Prática de Ensino e Estágio Supervisionado I, de caráter obrigatório, ministrada 

para o terceiro ano, não menciona o tema avaliação em sua ementa, contudo em sua referência 

propõe o título: DAVIS, C. e ESPÓSITO, Y. L. Papel e função do erro na avaliação escolar. 

Cadernos de Pesquisa. (74) agosto/1990. 

 

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP 

 No plano de ensino da disciplina EL 755 – Prática de Ensino de Matemática e 

Estágio Supervisionado I (ANEXO 7), de caráter obrigatório, encontramos o tema 2.5. 

Avaliação da aprendizagem escolar de Matemática. E entre as atividades a serem 
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desenvolvidas localizamos a seguinte: “Seminário sobre Avaliação da aprendizagem de 

Matemática (Abrantes, 1995). Relatos sobre o sistema de avaliação utilizado pelo(a) 

professor(a) e suas relações com o da série e da escola onde o estágio está se desenvolvendo, 

com destaque a passagens do diário de campo” e nas referências básicas localizamos o título 

ABRANTES, Paulo. “Avaliação como parte integrante do processo de aprendizagem 

matemática”. In Avaliação e Educação Matemática. Rio de Janeiro, GEPEM, 1995, pp. 9-20. 

 

Universidade Federal do Pará – UFPA 

A disciplina Didática da Matemática, de caráter obrigatório, com carga horária de 

60h, tem em sua ementa o tópico Planejamento e avaliação no ensino da Matemática, 

fazendo parte dos objetivos da disciplina analisar e discutir planejamento e avaliação sob a 

perspectiva da Didática da Matemática. Já o item 7 do Conteúdo Programático dessa 

disciplina trata da Avaliação da aprendizagem matemática. Entre as referências 

recomendadas encontramos um autor clássico da avaliação da aprendizagem: PERRENOUD, 

P. Avaliação: da excelência à regulação das aprendizagens - entre duas lógicas. Porto 

Alegre: Artmed, 1999. 

 

Universidade de Brasília – UnB   

A ementa da disciplina Didática Fundamental (obrigatória) do curso de Licenciatura 

em Matemática da UNB apresenta o tópico “a organização do trabalho pedagógico: currículo, 

planejamento e avaliação, na escola e em outros ambientes de aprendizagem mediados ou não 

pelas tecnologias de informação e comunicação”. Na unidade II do programa da disciplina há 

um capítulo com o título de Processo de Avaliação. Dentre as referências recomendadas 

encontramos TURRA, C.M.G. et al. Planejamento de Ensino e Avaliação, Ed. SAGRA, 1986. 

 

Universidade Federal do Mato Grosso – UFMT 

A ementa da disciplina Estágio Supervisionado I propõe a elaboração de 

instrumentos de observação e coleta de dados para diagnóstico e análise em unidades 

diferenciadas da Rede de Ensino Básico, tais como escolas públicas estaduais e municipais, 

particulares, de grande e pequeno porte, centrais e periféricas. Essa coleta de dados deverá 

contemplar as condições estruturais e de trabalho, organizacionais e pedagógicos; identificar e 

analisar as diretrizes para atuação pedagógica e a dinâmica da sala de aula; analisar a gestão 

da escola no que se refere ao desenvolvimento pedagógico da Matemática (plano de ensino 

dos professores: conteúdos, estratégias de aula e de avaliação). Mesmo com uma vasta 
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referência bibliográfica, não apresentou nenhum autor que trate da avaliação da aprendizagem 

de forma explícita.  Já a disciplina Didática, com carga horária de 60 h, mesmo não tratando 

diretamente da avaliação em sua ementa, apresenta na bibliografia básica uma importante 

referência sobre avaliação emancipatória. SAUL, A. M. Avaliação emancipatória: desafio à 

teoria e à prática de avaliação e reformulação de currículo, 2ª edição, São Paulo, 1991. Por 

isso classificamos este currículo no Grupo B. 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul/Faculdade de Educação – UFRGS 

A disciplina Organização Curricular, Planejamento e Avaliação, cujo plano de 

ensino encontra-se no ANEXO 4, apresenta em sua súmula os princípios básicos de 

organização curricular em situação de ensino e aprendizagem; vivência de situações práticas 

de currículo, dentro da ótica de questões ligadas à participação, ao ensino de nível 

fundamental e médio e ao trabalho educacional em suas possibilidades e compromisso social. 

Um dos objetivos gerais da disciplina é a revisão e ressignificação de processos de 

planejamento de ensino e da organização didático-metodológica (currículo, planejamento e 

avaliação). Entre os tópicos a serem trabalhados estão: A problematização da escola, o 

exercício da docência e a prática da pesquisa educacional; questões sobre currículo, cultura e 

sociedade; da organização didático-metodológica: planejamento e avaliação e situações 

práticas de ensino e aprendizagem. Entre as referências recomendadas encontramos: 

1) CORAZZA, S. Currículo e política cultural da avaliação. Educação e Realidade, 

Porto Alegre, 20(2): 45-59. 

2) DOLL, J. Avaliação na Pós-modernidade. In: PAIVA, Maria da Graça Gomes e 

BRUGALLI, Marlene. Avaliação. Novas tendências, novos paradigmas. Porto Alegre: 

Mercado Aberto, 2000, p. 11-44. 

3) ESTEBAN, M. T. O Que Sabe Quem Erra? Reflexões sobre avaliação e fracasso 

escolar. Rio de Janeiro: DP&A editora, 2002. 

4) FERREIRA, L. Retratos da avaliação no contexto escolar. In: Retratos da Avaliação: 

conflitos, desvirtuamentos e caminhos para a superação. Porto Alegre: Mediação, 

2002, p. 73-112. 

5) LUCKESI, C. O que é mesmo o ato de avaliar a aprendizagem? Pátio, ano 3, n. 12, 

fev./abr. 2000, p. 6-11. 
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Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG 

O PPP do curso de licenciatura em Matemática da UEMG apresenta as disciplinas de 

Mediação Didática, obrigatória, no quarto período, com uma carga horária de 40 horas.   

Dentre outros tópicos, a ementa da disciplina menciona (sem detalhes referentes ao 

desenvolvimento dos respectivos programas, porém com referências bibliográficas) o seguinte: 

Processo de ensino: abordagens, fundamentos e componentes operacionais. Planejamento de 

ensino e avaliação. Na referência básica recomendada para a disciplina constam os autores: 

1) PERRENOUD, P. Avaliação: entre duas lógicas. Trad. Patrícia Chittoni Ramos. 

Porto Alegra: Artes Médicas, 1999. 

2) VASCONCELOS, C. S. Avaliação: Superação da lógica classificatória e 

excludente – do “é proibido reprovar” ao é preciso garantir a aprendizagem. São Paulo: 

Libertad, 1998. 

A disciplina Estágio Supervisionado, obrigatória para o sexto e sétimo períodos (com 

60 horas para cada período), no seu item IV Roteiro do Relatório, subitem c, consta o seguinte: 

“Sistema de avaliação da aprendizagem desenvolvido pela escola: concepção-modalidade-

periodicidade-instrumentos-registro”. Entre as referências recomendadas para a disciplina 

consta o texto ESTEBAN, Maria Teresa. Avaliação: uma prática em busca de novos 

sentidos. Rio de Janeiro: DP&A, 2002. Já a disciplina de Práticas de Ensino que é ministrada 

obrigatoriamente para o quarto período, com carga horária de 40h/a, propõe, em sua ementa, 

Analisar o currículo de matemática juntamente com os instrumentos e processos de avaliação, 

no entanto, não apresenta referências a partir das quais essa análise poderia ser desenvolvida. 

3.1.4 Grupo A – Relevância alta (3 IES, 11% da amostra) 

 Pertencem a este grupo os currículos da Universidade Federal do Triângulo Mineiro 

– UFTM, da Universidade Federal de Pernambuco – UFPE e da Universidade Federal de São 

João d’El Rey - UFSJ 

QUADRO 5 

Currículos que compõem o Grupo A – Relevância Alta 

Justificativa 

p/classificação 
Instituições 

O que consta do 

PPP 

O consta da ementa 

e/ou programa das 

disciplinas 

Referências 

currículos que 

apresentam pelo 

menos uma 

disciplina 

obrigatória cuja 

UFSJ 
Ver  

Quadro 06 (p. 51) 

Ver  

Quadro 06  (p. 51) 

Ver 

 Quadro 06 (p. 51)  

UFTM 

“A avaliação 

educacional como um 

dos processos da 

aprendizagem, dessa 

forma, é importante 

Disciplina: Avaliação 

Educacional 

Relações da avaliação 

com a didática e com a 

aprendizagem;  

AFONSO, 2005. 

 

CATANI, 2009. 

 

HOFFMANN, 
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ementa trata 

especificamente 

da avaliação da 

aprendizagem, 

com referências 

bibliográficas 

abrangentes 

sobre o assunto, 

destacando 

claramente esse 

tópico como um 

saber docente a 

ser trabalhado 

no processo de 

formação do 

professor de 

matemática da 

Educação 

Básica. 

que se ressalte como 

ela é operacionalizada 

no Curso de 

Licenciatura em 

Matemática,”  

(PPP, p. 106) 

Questões ideológicas nos 

processos de avaliação, da 

avaliação somativa e 

formativa (tipos de 

avaliação);  

Técnicas, procedimentos e 

instrumentos de avaliação;  

Critérios de avaliação;  

Elaboração, aplicação e 

correção de diferentes 

instrumentos de avaliação 

na sala de aula. 

2004. 

 

BONAMINO, 

2004. 

 

ESTEBAN, 2003. 

 

FREITAS, 2002. 

 

GATTI, 2003. 

 

HADJI, 2001. 

 

UFPE 

 Disciplina: Avaliação 

Educacional e da 

Aprendizagem. 

Retrospectiva histórica; 

Avaliação da 

Aprendizagem na ótica 

das teorias do 

conhecimento; 

O erro na aprendizagem; 

Questões relacionadas ao 

fracasso/sucesso escolar; 

A Avaliação e a prática 

avaliativa da escola; 

Critérios, procedimentos e 

instrumentos usuais; 

Relações de poder na 

prática avaliativa; 

A avaliação Educacional 

no Brasil. 

BOAS, 2000. 

ROMÃO, 2009. 

VASCONCELOS, 

1998/2000. 

AFONSO, 2000. 

BELLONI, 2001. 

DEMO, 1996. 

ESTEBAN, 2003. 

HAYDT, 1997. 

LUCKESI, 1996. 

MEDIANO, 1997. 

MORETO, 2001. 

PERRENOUD, 

1999. 

RABELO, 1998. 

SOUZA, 1997. 

Referência: Dados da pesquisa. 

 

Universidade Federal do Triângulo Mineiro – UFTM 

Localizada na cidade de Uberaba-MG, inclui, entre outras disciplinas do curso de 

Licenciatura em Matemática, a Avaliação Educacional, que pertence ao eixo temático Vida 

em Sociedade e Formação Pedagógica Comum - no 6° período, com 30 h/a. O Projeto 

Político Pedagógico Institucional da UFTM esclarece que a instituição “entende a avaliação 

educacional como um dos processos da aprendizagem, dessa forma, é importante que se 

ressalte como ela é operacionalizada no Curso de Licenciatura em Matemática” (PPP 2011, p. 

106).  A ementa da disciplina Avaliação Educacional trata das teorias sobre a avaliação da 

aprendizagem, das relações da avaliação com a didática e com a aprendizagem, das questões 

ideológicas nos processos de avaliação, da avaliação somativa e formativa (tipos de 

avaliação), bem como das técnicas, procedimentos e instrumentos de avaliação, dos critérios 

de avaliação, da prática de elaboração, aplicação e correção de diferentes instrumentos de 

avaliação na sala de aula. No ANEXO 3 encontra-se o plano de ensino dessa disciplina. 

Observamos, no entanto, que, embora o programa seja bastante amplo, a disciplina possui 

uma carga horária de apenas 30 horas, ou seja, 02 créditos. 
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Universidade Federal de Pernambuco – UFPE 

 O curso de Licenciatura em Matemática da UFPE, campus Garanhuns, tem em sua 

grade curricular a disciplina Avaliação Educacional e da Aprendizagem, de caráter 

obrigatório com carga horária de 75h, que é ministrada para o sétimo período curso. O plano 

de ensino encontra-se no ANEXO 2. A ementa da disciplina retrata os seguintes tópicos: 

1) Retrospectiva histórica na busca do entendimento das diversas concepções.  

2) Avaliação da Aprendizagem na ótica das teorias do conhecimento.  

3) A questão do erro na aprendizagem, a construção do conhecimento e as questões 

relacionadas ao fracasso/sucesso escolar.  

4) A Avaliação e a prática avaliativa da escola. 

Essa disciplina tem como objetivo geral “Refletir sobre a avaliação como processo 

voltado a melhoria do ensino/aprendizagem na perspectiva de atendimento à individualização 

das trajetórias, à diversidade e às exigências de formação para a cidadania”. Os objetivos 

específicos da disciplina são: 

1) Analisar aspectos ideológicos subjacentes à avaliação construindo conhecimentos 

indispensáveis à prática pedagógica comprometida com a democratização da educação. 

2) Formalizar conhecimentos sobre avaliação que possibilitem o desenvolvimento de 

competências necessárias à vivência de um processo construtivo de avaliação. 

3) Selecionar alternativas metodológicas de avaliação que viabilizem o acesso ao conhecimento. 

4) Justificar o erro de aprendizagem como elemento constitutivo do conhecimento. 

5) Situar o feedback como processo facilitador do diálogo na prática avaliativa. 

 

Universidade Federal de São João del Rey - UFSJ 

Procedemos de forma análoga à UNIFEI, uma vez que o currículo da UFSJ, também   

aborda a avaliação em diversas disciplinas obrigatórias do curso de licenciatura, conforme 

descrito no QUADRO 6, a seguir. Relacionamos, também, as referências recomendadas para 

cada disciplina que lida diretamente com avaliação da aprendizagem.  
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QUADRO 6 

Relação de disciplinas que tratam da avaliação da aprendizagem – UFSJ 

Disciplina Tópicos (das ementas) que tratam da avaliação Referências 

Didática da 

Matemática 

- [...] avaliação, seus significados e prática. 

- Planejamento e avaliação no processo de ensino: 

modalidades, níveis, limitações e possibilidades. 

SANTOS, V. M. P. 

Avaliação de 

aprendizagem e raciocínio 

em matemática: métodos 

alternativos. UFRJ, Rio de 

Janeiro, 1997 

 

HADJI, Charles. 

Avaliação Desmistificada. 

Trad. Patrícia C. Ramos. 

Porto Alegre: Artmed , 

2001. 

 

PERRENOUD, Philippe. 

Avaliação: da excelência à 

regulação - entre duas 

lógicas. Porto Alegre: 

Artmed, 1999. 

 

LUCKESI, Cipriano C. 

Avaliação da 

Aprendizagem Escolar: 

estudos e proposições. São 

Paulo: Cortez, 1996. 

 

PICANÇO, A. Para que 

Avaliar na Educação a 

Distância? Em Alves e 

Nova (Ed.) Educação a 

Distância: uma nova 

concepção de aprendizado 

e interatividade, 2003. 

Estágio de Prática 

Pedagógica 01 

Perspectivas atuais da avaliação em Matemática no Ensino 

Fundamental (I, II e III ciclos) está dividido em três seções: 

1) O aluno;  

2) O conhecimento matemático e  

3) O papel do professor. 

Estágio de prática 

pedagógica 2  

- Avaliação. Perspectivas atuais da avaliação em Matemática 

no Ensino Fundamental (IV ciclo) 

Metodologia do 

Ensino de 

Matemática 

- Avaliação 

- Perspectivas atuais da avaliação em Matemática no Ensino 

Fundamental (IV ciclo) 

- Caracterização dos processos de avaliação do ensino e da 

aprendizagem da matemática. 

- Funções e princípios 

de avaliação; modos e instrumentos de avaliação; avaliação 

como instrumento de diagnóstico ou formativo. 

Estágio de prática 

pedagógica 3  

Perspectivas atuais da avaliação em Matemática no Ensino 

Médio: 

3.1.1. Avaliação: análise crítica da problemática e das 

funções da avaliação em nível do Ensino Médio 

3.1.2. Instrumentos e o caráter formativo da avaliação 

Estágio de prática 

pedagógica 4º  

 -- Perspectivas atuais da avaliação em Matemática no 

Ensino Médio; 

- Avaliação: análise crítica da problemática e das funções da 

avaliação em nível do Ensino Médio; Instrumentos e o 

caráter formativo da avaliação; O conhecimento matemático 

O papel do professor. 

Aprendizagem, 

planejamento e 

Avaliação 

Educacional 

Estudo dos pressupostos teórico-metodológicos que o 

orientam o planejamento e as práticas avaliativas 

educacionais. Planejamento e avaliação: de aprendizagem, 

de programas e de sistemas. 

Fonte: site da UFSJ, acessado no segundo semestre de 2013. 
 

Uma síntese 

O QUADRO 7 apresenta uma lista das instituições pesquisadas, sintetizando as 

informações obtidas a partir do exame dos currículos e dos PPPs dos cursos correspondentes. 

Os 3 currículos classificados no grupo A, com grau de relevância alto para os saberes 

docentes sobre avaliação da aprendizagem na formação inicial do professor de Matemática, 

correspondem a 11% da amostra analisada; os 14 do grupo B, grau de relevância médio, 

correspondem a 54% da amostra; os 7 do grupo C, grau de relevância baixo, representam 27% 

da amostra e os dois do grupo D, grau de relevância zero, 8%. 
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QUADRO 7 

Avaliação como categoria de saber docente nos currículos de Licenciatura em Matemática 

G
R

U
P

O
 

INSTITUIÇÕES 
% do 

total 
SIGLA DISCIPLINA 

A Universidade Federal do Triângulo Mineiro  

11% 

 

UFTM AVALIAÇÃO EDUCACIONAL 

A Universidade Federal de Pernambuco UFPE 
AVALIAÇÃO EDUCACIONAL 

E DA APRENDIZAGEM 

A Universidade Federal de São João del Rey UFSJ Diversas 

B Universidade do Estado de Minas Gerais 

54% 

 

UEMG Diversas 

B Universidade Federal de São Carlos  UFSCar Didática 

B Universidade Federal de Uberlândia  UFU Didática 

B Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro  UNIRIO Didática 

B Universidade Federal do Rio de Janeiro  UFRJ Didática 

B Universidade Federal do Rio Grande do Sul UFRGS 
Organização curricular, 

planejamento e avaliação 

B Universidade Estadual Paulista/Rio Claro UNESP/RC Didática 

B Universidade de São Paulo USP Didática 

B Universidade Federal do Pará UFPA Didática 

B Universidade Federal do Mato Grosso UFMT Didática 

B Universidade de Brasília UNB Didática Fundamental 

B 
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha 

e Mucuri 
UFVJM Metodologia do Ensino 

B Universidade Estadual de Campinas UNICAMP 
PRÁTICA DE ENSINO DE 

MATEMÁTICA E ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO I 

B Universidade Federal de Itajubá   UNIFEI Diversas com uma referência 

C Universidade Federal de Alfenas                                         

27% 

UNIFAL Didática 

C Universidade Federal do Espírito Santo  UFES Didática 

C Universidade Federal de Juiz de Fora                                UFJF Didática 

C Universidade Federal de Viçosa   UFV 
Prática de Ensino de 

Matemática II 

C Universidade Federal de Ouro Preto UFOP 
AVALIAÇÃO E EDUCAÇÃO  

MATEMÁTICA – Eletiva 

C Universidade Federal do ABC UFABC Didática 

C Universidade Federal de Minas Gerais  UFMG Eletiva – Didática 

D Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
8% 

UFRRJ - 

D Universidade Federal da Bahia UFBA - 

Fonte: sites das diversas IES, acessados no segundo semestre de 2013 e primeiro semestre de 2014. 

  

 Em suma, a partir dessa análise, podemos responder a primeira questão de pesquisa: 

Que saberes relativos à avaliação escolar fazem parte explícita dos programas e/ou ementas 

de disciplinas dos currículos dos cursos de Licenciatura em Matemática de instituições 

formadoras brasileiras? Tomamos como base os saberes sobre avaliação relacionados nas 

http://www.uftm.edu.br/
http://www.ufscar.br/
http://www.ufu.br/
http://www.unirio.br/
http://www.ufrj.br/
http://www.efoa.br/
http://www.ufes.br/
http://www.ufjf.br/
http://www.ufv.br/
http://www.ufmg.br/
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ementas de disciplinas que tratam do tema nos currículos do Grupo A (Alta Relevância), 

embora seja importante observar que, mesmo dentro de cada uma das categorias criadas para 

a classificação, há diferenças na relevância dada ao tema por diferentes currículos.  Com esse 

critério, os saberes sobre avaliação considerados relevantes pelos currículos dos cursos de 

licenciatura em matemática se referem basicamente aos seguintes aspectos do tema: 

 

a) As diferentes concepções ou teorias sobre a avaliação, incluindo o desenvolvimento 

histórico dessas concepções. 

b) As relações da avaliação com o sucesso/fracasso escolar. 

c) Relações entre avaliação, ensino e aprendizagem. As diferentes funções da avaliação, 

métodos, procedimentos e instrumentos.  

d) Os erros nas diferentes modalidades de avaliação. 

e) Elaboração, aplicação e correção de diferentes instrumentos de avaliação. 

3.2 O que dizem os formandos 

 

 Nesta seção apresentamos os dados obtidos através de entrevista com 25 formandos 

do curso de Licenciatura em Matemática do ISEAT, assim como a nossa resposta, obtida a 

partir da análise destes dados, para a segunda questão de pesquisa deste estudo, a qual 

reproduzimos abaixo: 

Com que visão sobre avaliação os futuros professores terminam o curso de Licenciatura em 

Matemática e entram no exercício de sua prática docente na Educação Básica? 

 As respostas de cada um dos entrevistados foram gravadas em áudio, transcritas e, 

num primeiro momento, analisadas de forma individual, ou seja, formando por formando. 

Após leituras e releituras dessas transcrições, extraímos as ideias nucleares apresentadas 

individualmente, elaborando um texto-síntese para cada entrevistado. Uma síntese de todos 

esses textos-síntese é mostrada no Quadro 8, ao final do próximo parágrafo. Os textos-síntese 

são apresentados logo em seguida ao Quadro 8. Num segundo momento, analisamos o 

conjunto dos textos-síntese para identificar o que se apresentou como a visão geral do grupo a 

respeito do processo de avaliação da aprendizagem escolar em matemática e construir nossa 

resposta para a segunda questão de pesquisa. Nessas análises, apoiamo-nos fortemente na 

revisão de literatura apresentada no Capítulo 1. 

 Como já relatado, o QUADRO 8 constitui uma referência global aos aspectos 

relacionados à avaliação escolar mencionados nas entrevistas individuais. 
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QUADRO 8 

Visão dos formandos sobre avaliação: aspectos mencionados nas entrevistas 

Categoria Nome Entrevistados Totais % 

1 
relação entre avaliação e 

sucesso/fracasso escolar 
P13; P25 2 8 

2 
relação entre avaliação e 

ensino/ aprendizagem 

P1;P3;P6;P7;P8;P9;P10;P11;P12;P13;

P15;P16;P18;P19;P20;P21;P22;P23; 

P24;P25 

20 80 

3 
o papel dos erros na 

avaliação 
P8;P10;P11 
 

3 12 

4 

conhecimento de 

diferentes instrumentos 

de avaliação 

P3;P5;P6;P7;P8;P9;P14;P16;P21;P25 
 

10 40 

5 
a prova como 

instrumento especial 

P1;P2;P3;P4;P5;P6;P7;P8;P9;P10;P11

P12;P13;P14;P17;P19;P21;P22;P23; 

P24;P25 

21 84 

6 

instrumentos não 

tradicionais (resolução de 

problemas; avaliação 

oral; avaliação através de 

diálogo; a partir de 

observações; a partir do 

do interesse do aluno; a 

partir da participação em 

sala de aula; a partir da 

participação nos jogos, 

nas atividades de 

investigação e a partir 

das interações com 

colegas 

P1;P4;P5;P7;P9;P10;P11;P12;P13; 

P14;P15; P16;P17;P19;P20;P23 
16 64 

7 
função diagnóstica da 

avaliação 
P1;P3;P4;P6;P21;P22;P23;P25; 8 32 

8 
função formativa da 

avaliação 
P6;P9;P10;P11;P20;P21;P22;P25 8 32 

9 avaliação somativa 
P11;P13;P14;P15;P16;P17;P21;P24; 

P25 
9 36 

10 
 resultados da avaliação  

servem ao professor 
P13;P16;P17;P19;P23;P24;P25 7 28 

Fonte: Dados da pesquisa  

  

 A seguir apresentamos as leituras interpretadas que fizemos das respostas de cada 

um dos formandos às questões colocadas na entrevista, ou seja, os textos-síntese. 

Esclarecemos que eles não são cópias das transcrições, por isso nos referimos a eles, acima, 

como leitura interpretada. Por outro lado, as expressões destacadas em itálico funcionaram 

como um recurso para facilitar a análise. Lembramos que as transcrições das entrevistas 
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encontram-se no Apêndice D. Para orientar a leitura do que vem a seguir, apresentamos o 

roteiro utilizado nas entrevistas: 

01) Caro amigo, imagine você na seguinte situação: Agora que está concluindo o seu curso de 

Licenciatura em Matemática e está pronto para lecionar, surgiu uma oportunidade na escola X 

que, aliás, era a escola que você sempre teve vontade de trabalhar. Imagine também que irá 

começar a trabalhar com a turma Y do ensino básico. Suponha que, por sorte ou azar, a escola 

não imponha um método, regras rígidas ou um sistema específico de avaliação, ou seja, você 

tem bastante liberdade para realizar suas avaliações. Como você avaliaria seus alunos em 

matemática? 

02) Para você o que significa avaliação da aprendizagem escolar? 

03) No que diz respeito à avaliação da aprendizagem, fale sobre as contribuições que o curso 

de Licenciatura em Matemática acrescentou em sua formação docente. 

04) Você pode citar alguns instrumentos que são normalmente utilizados para a avaliação da 

aprendizagem em seu curso? 

05) Durante a sua formação acadêmica, em algum momento, houve discussão sobre a 

avaliação da aprendizagem? 

06) Em sua licenciatura, você teve alguma disciplina específica que tratasse da avaliação? 

07) De que maneira (ou maneiras) você foi avaliado durante a sua licenciatura? 

08) Dentre as formas que você foi avaliado, qual delas considera mais adequada para avaliar 

seus futuros alunos? 

09) Fale sobre os tipos de avaliação que, na sua opinião, são mais relevantes para a formação 

do cidadão crítico. 

10) Durante a sua formação houve, explicitamente, alguma discussão crítica a respeito de 

diversas formas e instrumentos de avaliação? 

11) Você acha que deveria ter havido essa discussão? Sentiu falta dela? 

12) Você separa avaliação do ensino? Ou seja, entende que quando está ensinando não está 

avaliando e quando está avaliando não está ensinando? 

13) Afirmação: “É impossível avaliar a aprendizagem: a avaliação serve apenas para definir 

se o aluno vai ser aprovado ou não, já que isso precisa ser feito ao final de cada período 

letivo”. Preencha o quadro abaixo de acordo com a sua posição em relação à afirmação acima. 
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Opções Comentários 

Concorda inteiramente 

  

 

Discorda inteiramente 

  

 

Concorda em parte 

  

 

 

 Há que se levar em conta que muitos desses formandos não são apenas estudantes e 

nem sempre buscam o curso de licenciatura em matemática com a perspectiva de efetivo 

exercício da profissão docente escolar. Cerca de 85% dos formandos exercem atividades 

profissionais consolidadas (bancário, analista de sistemas, funcionário dos Correios, 

bibliotecário, representante comercial etc.) e a qualificação para a docência talvez venha a 

servir apenas como porta que se abre para um eventual segundo emprego, funcionando como 

uma forma de complementação do salário. Entretanto, é bom deixar claro que essas variáveis 

(referentes ao perfil dos formandos) não foram exploradas nas nossas análises. Cada 

formando foi identificado com o código Estudante Pi, com i variando de 1 a 25. 

 Vale ressaltar que vinte e cinco formandos em um curso de Licenciatura em 

Matemática é algo atípico no cenário nacional, embora a média anual de formandos do 

ISEAT-FHA de 16 formandos já possa ser considerada alta (ver relação quantitativa de 

formandos dos últimos anos na p. 86). No caso dos 25 deste ano, há uma explicação para o 

fato. Como a instituição ISEAT-FHA foi incorporada pela UEMG durante a pesquisa, houve 

um grande acréscimo de pedidos de reabertura de matrícula para graduandos que estavam por 

concluir o curso, mas não o vinham frequentando regularmente. Este fato certamente 

contribuiu para esse aumento do número de formandos no ano de 2013, conforme dados 

constantes no ANEXO C (p. 80). É provável que os motivos mais relevantes para o imediato 

retorno de graduandos sejam os seguintes: a) o curso vai voltar para sua grade curricular 

antiga, composta por oito semestres (um a mais do que os sete da grade vigente atualmente); b) 

estes graduandos que retornaram, para os quais faltava somente um semestre para a conclusão 

do curso, teriam que passar por diversas adaptações se completassem o curso pela nova grade; 

c) pode ter havido um receio de que poderia vir a ser mais difícil a aprovação nas disciplinas, 

a partir da vigência das normas adaptadas aos padrões da UEMG; d) melhor agir agora para 

não ser surpreendido. 
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Estudante P1 

 P1 explica que irá avaliar seus alunos com situações-problema e que julga importante 

contextualizar o que é aprendido. Reforça a importância de se fazer uma avaliação 

diagnóstica. Disse que a avaliação da aprendizagem escolar é muito importante, pois é através 

“desse momento que o professor vai saber como está aprendizagem daquele estudante”, que a 

avaliação aponta para o professor como ele deve intervir com o seu trabalho para que o 

aluno possa ter um conhecimento matemático mais qualificado. P1 relata também que só veio 

a saber o que realmente é avaliar a partir do 6º e 7º períodos, quando realizava a pesquisa de 

campo de um projeto, durante o estágio obrigatório, e estava dentro da sala de aula, 

percebendo as dificuldades dos alunos. Perguntado sobre instrumentos de avaliação que são 

utilizados no seu curso, P1 apontou somente a prova. Respondeu também que houve, em 

alguns momentos esparsos, discussão sobre avaliação, como se deve avaliar os alunos. 

Segundo P1, essa discussão aconteceu em diversos momentos do curso. Na sua opinião, a 

forma mais adequada de avaliar seus futuros alunos será a diagnóstica, embora julgue que o 

diálogo seja a forma de avaliação mais adequada para formar um cidadão crítico. Mas não 

descarta as provas. Em resumo, usaria as três formas: diagnóstico, provas e diálogo. P1 afirma 

que não aconteceram discussões sistemáticas sobre avaliação da aprendizagem durante sua 

formação acadêmica. 

Estudante P2 

P2 explica que uma forma de avaliar seus alunos será dialogando, perguntando o que 

estão estudando, sobre o que têm mais dificuldade. Para P2, avaliar a aprendizagem implica 

em tentar entender o que o aluno aprendeu. Durante seu curso, aprendeu que observar os 

alunos é uma forma de ensinar matemática, que observar é uma forma de não deixar o aluno 

constrangido, perante os que sabem um pouco mais; que o que predominou em termos de 

avaliação em sua formação acadêmica foi a nota (posteriormente disse que quando fala em 

notas está se referindo a prova na forma escrita). Informou também que não houve uma 

disciplina específica que tratasse da avaliação da aprendizagem, mas que houve algumas 

discussões sobre avaliação da aprendizagem durante o curso. P2 disse que sempre foi avaliado 

com notas e reforça com a expressão “infelizmente”, dando um descrédito para o instrumento. 

De acordo com as concepções de P2 as formas mais adequadas para avaliar seus alunos é 

deixá-los à vontade para expor aquilo que sabem. Considera relevante para formar um 

cidadão crítico a avaliação oral, em forma de diálogo. Afirma que não houve discussão 
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explícita sobre avaliação da aprendizagem durante a sua formação docente, mas que deveria 

ter havido e que sentiu falta deste momento. 

Estudante P3 

Afirma que são necessários métodos específicos para verificar o conhecimento do 

aluno sobre os temas das aulas. Em sua opinião, os objetivos da avaliação são dois: 

diagnosticar o que o aluno já sabe e indicar o que foi aprendido. Embora declare conhecer 

apenas provas discursivas e de múltipla escolha, perguntado sobre os instrumentos utilizados 

para avaliação no curso, o entrevistado indica tanto as provas discursivas quanto a 

participação dos alunos em sala, com trabalhos individuais e em grupo. Declara não ter 

havido nenhum momento de discussão durante o curso sobre tipos e instrumentos de 

avaliação da aprendizagem. Diz ter uma postura tradicional a respeito do tema, sempre 

adaptada ao sistema da instituição de ensino, que normalmente privilegia provas, trabalhos e 

atividades em sala. 

Estudante P4 

Ressalta a importância de fazer um diagnóstico dos alunos. Avaliar para P4 

significa verificar, “criar situações para que essa aprendizagem seja melhorada”. Para que 

isso aconteça podem ser feitos tanto questionamento aos alunos quanto seminários, arguições, 

provas e debates. Interessante notar que P4 considera o debate uma forma de avaliação da 

aprendizagem da matemática. Durante a graduação informa que, em alguns momentos, foram 

discutidos os tipos e instrumentos de avaliação, porém, de forma superficial. 

Estudante P5 

Para P5 avaliar a aprendizagem significa compreender o processo de ensino e 

também suas práticas. Dentre os objetivos estabelecidos para avaliação destaca a verificação 

da construção do conhecimento por parte do aluno e se as metas do professor foram atingidas. 

O interesse e a participação dos alunos durante as aulas podem também ser percebidos como 

instrumentos de verificação, além das tradicionais provas, exercícios e trabalhos em grupo. 

Além desses, P5 cita a auto-avaliação dos professores como um instrumento para avaliar a 

aprendizagem. O entrevistado declara ter havido um momento de discussão do tema avaliação 

no curso de licenciatura. Pretende avaliar seus alunos pela “interação, investigação e 

compreensão”. 
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Estudante P6 

O entrevistado pondera que a avaliação deve ser diária, compreendendo o esforço e 

o interesse do aluno durante as aulas. Dentre os tipos de avaliação elencados, P6 destaca a 

diagnóstica e contínua, para o constante aperfeiçoamento da metodologia do professor. 

Ressalta que “a avaliação é tão necessária quanto o próprio ensino”, pois ensinar e não 

avaliar é um “trabalho no escuro”. Destaca a importância das dinâmicas de grupo e prova 

oral além das tradicionais provas, pois o aluno deve ser avaliado constantemente. Lembra 

que na graduação houve uma discussão sobre métodos de avaliação e destaca a importância 

da avaliação diária “mediante atividades corriqueiras e complexas” para motivar seus futuros 

alunos.  

Estudante P7 

Inicia ressaltando que a avaliação é uma forma de verificação de conteúdos 

apreendidos e que o professor deve saber dosar, aumentando ou diminuindo o grau de 

dificuldade dependendo da forma de assimilação dos alunos. Entre os instrumentos lembrados 

durante a entrevista, P7 destaca a importância de jogos e gincanas, além de provas e ditados. 

Informa que houve um momento durante o curso para refletir sobre o assunto avaliação.  

Estudante P8 

 P8 afirma que a avaliação é um recurso para verificar o desempenho de alunos e 

professores, também valoriza os erros tanto quanto os acertos, não desqualificando a prova, 

tanto oral quanto escrita, as observações etc. Os instrumentos descritos por P8 são a prova 

(primeiramente) oral e escrita, debates, pesquisa, observação e trabalhos. P8 também afirma 

que não houve por parte da instituição nenhuma discussão explícita ou disciplina específica 

que tratasse da avaliação. Para P8 é perfeitamente possível medir a aprendizagem. 

Estudante P9 

 Para P9, ao avaliar seus alunos, levará em conta a participação em sala, utilizará de 

jogos, atividades diversificadas com computador e também, “vamos dizer assim a prova, a 

velha prova”. P9 esclarece que a avaliação da aprendizagem é uma forma de verificar como o 

aluno se encontra em determinada disciplina e que durante a sua formação inicial os 

instrumentos utilizados eram somente trabalhos e provas, nada de diversificado. Ainda que 

tenha sido avaliado somente por provas e trabalhos, P9 esclarece que, para avaliar seus alunos, 

acha mais adequado jogos, conversas, brincadeiras, atividades e, sobretudo a auto-avaliação. 

Sempre foi avaliado com trabalhos e provas, porém no sétimo período foi diferente, houve 
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auto-avaliação. Ao falar em selecionar o instrumento mais adequado para avaliar seus alunos, 

P9 critica o sistema de avaliação atual: 

Olha, vendo a Educação do jeito que está hoje, a gente tem que tentar o máximo, 

todas as formas de avaliar o aluno, porque, querendo ou não, ele precisa de ponto e 

ele precisa passar, então qualquer coisa que ele faça, você tem que avaliar, você tem 

que catar um pontinho aqui, um pontinho ali, prá que no final ele não seja totalmente 

empurrado, então é assim, utilizar tudo. Tudo. É dar pirueta na sala de aula, pra 

poder avaliar, porque infelizmente do jeito que tá hoje... Tá complicado. 

Mesmo com um ar de reprovação quanto às provas e os pontos, P9 afirma que na situação 

atual, para formar um cidadão crítico ainda devemos recorrer às provas escritas, por mais que 

sejam ruins. Para P9 o curso poderia ter contribuído mais no que diz respeito não só à 

avaliação da aprendizagem, mas avaliar livro didático também, por exemplo. Avaliação e 

ensino andam juntos, segundo P9, pois em educação o aluno dever ser avaliado de todo jeito, 

então, enquanto se ensina também se avalia e concorda, em parte, que é impossível medir a 

aprendizagem do aluno. 

Estudante P10 

Entende avaliação como um processo que examina todo o período de aprendizagem, 

a evolução do conhecimento. Para P10 o educador deve observar todo o período 

“considerando progressos e regressos”, utilizando os mais variados instrumentos, tais como 

jogos didáticos, gincanas, atividades em grupo, garantindo assim mais comprometimento do 

aluno, pois “tudo o que é novo instiga o aluno a aprender.” Apesar de declarar que apenas 

conhece a prova tradicional como instrumento de avaliação, P10 informa que já houve na 

graduação um momento para se refletir sobre os instrumentos de avaliação e pretende avaliar 

seus alunos “considerando todo o seu conhecimento adquirido”. 

Estudante P11 

P11 relata que a avaliação é a observação atenta de tudo o que o aluno faz, inclusive a 

participação em sala e seu comportamento. O objetivo será saber se o aluno compreendeu ou 

não o que foi ensinado e corrigir os possíveis erros, tanto do aluno quanto da metodologia do 

professor. P11 acredita que observar os objetivos propostos e atribuir nota proporcional é a 

melhor maneira de avaliar a aprendizagem. Os instrumentos indicados para a avaliação foram: 

trabalho individual ou em grupo, realizados em casa ou em classe, esclarecimento de dúvidas. 

Apesar de informar que já houve no curso um momento para refletir sobre os instrumentos de 

aprendizagem, declara que conhece apenas a prova tradicional como um instrumento de 

avaliação.  
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Estudante P12 

 Para P12 avaliação da aprendizagem é um método para avaliar o conhecimento do 

aluno, sendo que a aprendizagem pode ser avaliada de diversas formas: uma forma 

tradicional, que P12 trata como as provas, trabalhos em grupo, individuais e uma conversa 

informal entre aluno e professor. Ao avaliar seus alunos, não irá utilizar somente de provas, 

pois acredita que o aluno não deve ser avaliado somente com nota (vincula a prova com a 

nota), então suas avaliações serão de “forma mais dinâmica, com trabalhos, participação em 

aulas etc.”. Dentre os instrumentos que foram utilizados para suas avaliações acadêmicas P12 

afirmou que o grande destaque foi a prova e, secundariamente, alguns trabalhos, mas o que 

predominava eram as provas: “[...] quando eu falo avaliação é a prova, mas existem outras 

formas de avaliar, né? Que são os trabalhos, a participação, o desenvolvimento do aluno 

dentro de sala”. Para P12 não houve, durante a sua formação inicial, uma discussão explicita 

sobre instrumentos e tipos de avaliação bem como não houve uma disciplina específica que 

tratasse sobre avaliação. P12 não separa ensino de avaliação, uma coisa está ligada a outra, 

“quando você está ensinando você pode utilizar aquilo ali para avaliar o seu aluno”. Quanto 

à possibilidade de medir a aprendizagem, diz que concorda inteiramente que não se pode 

medir, mas ao explicar, deixou claro que acha impossível medir a aprendizagem através da 

prova. 

Estudante P13 

 P13 irá avaliar seus alunos com exercícios e em duplas, sendo que a avaliação 

tradicional, que para P13 também é a prova, será privilegiada. As avaliações serão feitas 

diariamente, dentro das aulas, sendo às vezes em duplas e levará em conta também as 

dificuldades dos alunos para realizar as atividades propostas. P13 define avaliação como uma 

forma de verificar tanto a aprendizagem dos estudantes quanto a forma de ensinar do 

professor. Para P13 entre os instrumentos de avaliação, o que mais irá utilizar será a prova, 

pois acredita que os alunos estudam mais quando há uma prova para fazer e afirma “[...] na 

idade que eles estão, se não puxar um pouquinho, eles não têm maturidade ....um trabalho, um 

exercício, muitas vezes eles não dedicam o tempo em casa, prá estudar, a prova obriga eles a 

ter pelo menos um tempinho em casa prá estudar”. No curso de formação inicial os 

instrumentos utilizados foram prova escrita, trabalhos, sendo que o mais relevante, segundo 

P13 é o debate em sala de aula.  Também disse que não houve uma discussão explícita a 

respeito dos diversos instrumentos e tipos de avaliação, não havendo inclusive nenhuma 

disciplina específica que tratasse do assunto. Quanto a separar avaliação do ensino, foi 
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categórico em negar a possibilidade de separação entre avaliar e ensinar: “Ah! Não! Acho 

que os dois andam sempre juntos, não tem como separar o ensino da avaliação, porque tudo 

que o professor tá dando ali, e o aluno tá fazendo, ele tá sendo avaliado e o professor tá 

avaliando o aluno em relação ao trabalho dele”. P13 acha que a avaliação não é só para 

aprovar/reprovar, mas concorda que tem de ocorrer nos finais de cada etapa. 

Estudante P14 

Avaliar é conferir se o aluno atingiu a expectativa do professor. P14 acredita que pela 

avaliação pode-se quantificar o que foi aprendido, de acordo com o método. Entre os 

instrumentos destaca questionários, provas, atividades escritas e dinâmicas. Interessante 

observar que P14 não (grifo nosso) considera nenhum desses métodos adequados para avaliar 

a aprendizagem. Relata que, a partir do 3° período, na disciplina “Práticas de ensino” houve 

um momento de reflexão sobre o tema. Pretende avaliar seus alunos com métodos 

“alternativos”, segundo ele “sem a pressão psicológica da palavra PROVA”.  

Estudante P15 

 P15 discute a avaliação em duas instâncias: uma institucional e outra individual. Com 

essa postura, P15 apoia a necessidade de examinar tanto se os egressos de cursos de graduação 

estão aptos a ministrar cursos específicos, quanto avaliar se os alunos compreenderam os 

conteúdos ministrados no Ensino Fundamental e Médio. Para P15 existem várias formas de 

avaliar além das tradicionais provas, tais como trabalhos, TCC e debates, apesar de citar que 

conhece apenas trabalhos e provas. P5 acredita que a prova, além de ser o instrumento de 

avaliação mais comum é, talvez, “o mais correto”. Durante sua formação diz que não 

aconteceu nenhuma reflexão sobre métodos e instrumentos avaliativos. Pretende avaliar seus 

alunos dependendo da instituição, mas reforça que é preciso avaliar o aluno “como um todo, 

não adianta tirar notas boas em prova, se não faz jus a elas nas aulas.  

Estudante P16 

Compreende a avaliação como uma forma de verificar se os conhecimentos 

transmitidos estão sendo “absorvidos”. A avaliação serve para auxiliar o professor a 

corrigir as falhas no ensino ou o déficit de aprendizagem do aluno. A participação e o 

interesse dos alunos podem ser recursos para tal, além de seminários e “avaliação”. Defende 

que não existe um método mais adequado que o outro, pois todos são importantes. Relata que 

conhece avaliações orais, escritas com e sem consulta ao material didático, avaliação de 

trabalho, do rendimento do aluno, referindo-se à nota alcançada pelo aluno. Confessa que não 
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é a favor desse tipo de avaliação, mas se depara com esse método todo bimestre no conselho 

de classe da escola onde trabalha. Reconhece que houve um momento em sua formação para 

discutir o tema e pretende avaliar o interesse do aluno em participar e aprender com trabalhos 

e avaliações orais e escritas. 

Estudante P17 

P17 considera que a avaliação é uma forma de verificar se o conteúdo ministrado foi 

“absorvido” pelo aluno, orientando o trabalho do professor.  Para ele a avaliação é 

primordialmente o instrumento pelo qual o professor visualiza em que está acertando ou 

errando e para onde direcionar seus esforços. Acredita que um dos melhores métodos para 

avaliar é a prova. Curioso observar que P17 acredita que a participação do aluno em sala, 

perguntando e criticando, é também um “excelente momento para o professor fazer juízo se o 

conteúdo está sendo assimilado”. Indica trabalho, prova escrita e participação em sala como 

instrumentos conhecidos. Afirma que houve a discussão sobre a questão em dois momentos 

no curso de graduação e pretende avaliar seus alunos de forma mais “objetiva” com provas.  

Estudante P18 

Entende a avaliação como essencial para verificar o conhecimento adquirido pelo 

estudante. O objetivo da avaliação é verificar se os estudantes “adquiriram conteúdo”. Ela 

deve ser feita através de questionários, entrevistas e testes. Durante a formação assistiu a 

várias aulas em que foi abordado o tema. Afirma que seus alunos serão avaliados apenas com 

exercícios, provas e trabalhos.  

Estudante P19 

 Para P19 a avaliação é um “método de aprendizagem” aplicado para melhorar o 

aprendizado, com a utilização de “vários métodos de pesquisa, estudos e buscas de maneiras 

acessíveis para a aprendizagem” de tal modo que avaliar e ser avaliado se torne um 

procedimento agradável. Diz conhecer vários instrumentos de avaliação inclusive de “leitura 

de jogos, TV, DVD, internet, e-mail” pois, segundo ele, esses também seriam “meios de 

transmitir conhecimento”. Considera que os métodos mais adequados sejam aqueles que 

utilizam “meios de comunicação e leitura”. Relata que conhece tipos de provas, trabalhos 

individuais e em grupos como instrumentos utilizados para avaliar. Durante a graduação 

houve, no inicio, um momento para discutir o tema, mas declara que “com o passar do tempo 

fui tendo outra visão”. Para avaliar seus alunos pretende utilizar “provas, participação em 

sala, comportamento e respeito ao profissional e aos colegas de sala”. 
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Estudante P20 

Explica que a avaliação da aprendizagem é “avaliar o todo”, analisando “o que foi 

conceituado para uma percepção do mundo”, ressaltando a necessidade de dialogar sobre os 

assuntos tratados, sendo também uma forma de comparar o que foi aprendido, verificando se 

houve realmente uma “mudança no indivíduo”. Acredita que observar a maneira como o 

individuo se porta diante das situações do dia a dia também é um instrumento de avaliação. 

Reconhece a observação, provas verbais e escritas, trabalhos e debates como formas de 

avaliar a aprendizagem. Lembra que durante o curso foram poucos os momentos para discutir 

o tema e pretende avaliar seus alunos “observando o todo” e também utilizando instrumentos 

que possam “dar margem para que o aluno saiba onde ele foi beneficiado ou penalizado”. 

Estudante P21 

Informa que avaliar é estimar o que foi absorvido de conhecimento por parte de 

quem está sendo avaliado. O objetivo da avaliação da aprendizagem é “saber o que pode ser 

aproveitado do que foi ensinado”. Para ele, avalia-se através de mecanismos que indiquem se 

houve aprendizado ou não, como provas escritas e orais, trabalhos e observação. Acredita 

que todos os métodos são adequados e, segundo ele, talvez a prova seja o mais seguro, 

“porém se for levado em consideração fatores como ambiente, situação pessoal, nervosismo, 

entre outros, a avaliação através do andamento das aulas seria o mais adequado”. Informa que 

não houve nenhum momento durante o curso para discutir o tema e avaliará seus alunos 

utilizando os instrumentos citados. 

Estudante P22 

P22 indica que a avaliação da aprendizagem é uma forma de “mensurar a quantidade 

de conteúdo assimilada”. A avaliação deve ser realizada para saber o que pode ser 

aproveitado e o que não deve continuar, para definir as adaptações a serem feitas. Os 

instrumentos utilizados devem indicar se houve aprendizado ou não, através de provas 

escritas, trabalhos e observação do andamento das aulas. P22 considera que a avaliação deve 

ser feita cotidianamente pela observação, provas e trabalhos, além da observação. Relata que 

conhece a prova oral e escrita como instrumentos de avaliação e esclarece que, durante a sua 

formação, houve um momento para discutir e que pretende avaliar seus alunos tanto pela 

observação quanto com provas. 
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Estudante P23 

Avaliações são feitas para reforçar o processo de construção do conhecimento e 

verificar as dificuldades do aluno. Deve-se avaliar, segundo P23, para saber se a intenção de 

ensino foi alcançada, além de saber em quais pontos é necessário melhorar. O objetivo da 

avaliação é verificar os problemas da aprendizagem. Entre as formas de avaliar a 

aprendizagem lembra-se de provas, trabalhos, exercícios, simulados e observações do 

comportamento. De acordo com P23, o instrumento mais adequado para avaliar são os 

simulados, pois “o aluno fica menos tenso e preocupado”, além de permitir ao professor 

“avaliar realmente a eficácia do seu trabalho”. Lembra que “normalmente o aluno não cola em 

simulados”. Afirmou estar confuso em relação aos instrumentos, pois “todo instrumento é a 

mesma coisa”. Declara que já houve no curso um momento para discutir o tema na disciplina 

Práticas de Ensino e avaliará seus alunos utilizando, além da forma tradicional, os simulados 

e a observação da participação na sala de aula. 

Estudante P24 

A avaliação deveria ser processual, pois com “essa aprendizagem de cobranças que 

o nome já diz – prova – o que fica na memória de curto prazo é deletado quando não se 

precisa mais”. Uma avaliação serve muito mais para a “autoestima do professor do que para 

o avaliado”. Para P24 a avaliação deve ser processual, avaliando o aluno a todo o momento 

em tudo que faz, porque somos capazes de desenvolver várias habilidades ao mesmo tempo e, 

além disso, “é dever do professor valorizar o que seu aluno tem de melhor”. O instrumento 

mais eficaz de avaliação, segundo P24 é o amor à profissão. Apesar de não ter respondido 

quais são os instrumentos mais adequados para avaliar a aprendizagem, confirma que conhece 

a avaliação processual, a prova, o visto no caderno e o provão como tipos conhecidos de 

exame. Durante a graduação percebeu vários momentos para a discussão do tema, mas, 

“vários discursos que não tinham nada a ver com a prática”. Para seus alunos, P24 deseja uma 

avaliação processual “sempre que for possível”. 

Estudante P25 

 Primeiramente iria avaliar os alunos em sala, sem aquela prova. Na opinião de P25, 

nem sempre a prova determina o que o aluno sabe, aquilo que ele aprendeu. Para avaliar seus 

alunos, iria realizar uma avaliação prévia e seguir em frente dando uma prova, “que é de 

praxe”. P25 acredita que o professor dá prova porque precisa daquele documento. Além da 

prova, faria observações, arguições orais. É preciso ter cautela no julgamento, não podemos 

taxar um aluno de péssimo porque ele foi mal em uma prova, “a avaliação não deve ser vista 
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como uma arma mortífera e sim como um diagnóstico, para promover a melhoria de ambas as 

partes, (professor e aluno)”.  P25 considera a avaliação como um estímulo necessário para 

que o aluno estude, para testar o aprendizado dele e para o professor. Serve também para ver 

se aquilo que ele tentou transmitir durante todo aquele período foi válido. Dentre os 

instrumentos listados por P25, ganhou lugar de destaque a prova escrita: “a prova, na minha 

opinião, ocupa o primeiro lugar, sem, contudo, ser final e pronto”. Os trabalhos individuais e 

em grupos, a pesquisa também são válidos. Afirma que houve vários momentos em que foi 

discutida a avaliação e os instrumentos de avaliação, mas que durante o curso não houve 

nenhuma disciplina específica que tratasse  da avaliação. P25 foi avaliado com provas, 

trabalhos em grupo e individual, porém considera que a forma mais adequada para avaliar 

seus alunos será a prova, “a tradicional prova escrita”. Para este sujeito o tipo de avaliação 

que mais colabora para a formação de um cidadão crítico são as discussões em sala de aula. 

Afirma que poucas vezes se discutiu sobre métodos de avaliação, os benefícios e os prejuízos; 

não houve uma discussão crítica, mas houve, em alguma medida, discussão. Com relação à 

proximidade entre ensinar e avaliar, afirma que não se pode separar porque quem ensina 

quer ver resultados, P25 esclarece que ensinar é “mostrar para as pessoas que elas têm asas e 

que podem voar com as próprias asas, é fazer a pessoa enxergar com os próprios olhos e não 

com os olhos do professor”.  P25 acha que tem de haver provas por imposição do sistema, que 

é uma exigência do mesmo, porém a prova não prova que o aluno aprendeu, mas acha que “o 

gostoso da avaliação, o benefício da avaliação é, pro aluno e pro professor também. P25 

reafirma que “o estímulo da escola é a avaliação”. 

3.2.1 A resposta para a segunda questão de pesquisa 

 

 Como já explicamos no início desta seção, elaboramos os textos-síntese para cada 

formando como uma forma de facilitar o desenvolvimento da análise, mas nossos objetivos 

foram sempre captar a visão geral do que o grupo de entrevistados, como um todo, 

demonstrou possuir acerca das funções, instrumentos, formas mais adequadas de avaliação da 

aprendizagem em sala de aula de Matemática etc., tomando como base as concepções e os 

saberes a respeito da avaliação extraídos da literatura revisada e apresentados no Capítulo 1. 

De acordo com nossa análise, os formandos mostram compartilhar, em certa medida, uma 

visão a respeito da avaliação da aprendizagem escolar em matemática que pode ser 

explicitada da seguinte maneira (e que constitui a nossa resposta para a segunda questão de 

pesquisa, assim formulada: Com que visão sobre avaliação os futuros professores terminam o 
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curso de Licenciatura em Matemática e entram no exercício de sua prática docente na 

Educação Básica?):  

a) A prova escrita é considerada, quase unanimemente, um instrumento de avaliação que tem 

seus defeitos, mas do qual não se pode abrir mão. Ainda que não meça muito precisamente o 

que o aluno aprendeu, tem a vantagem de estimulá-lo a estudar. Por ser um instrumento 

considerado mais objetivo, é mais difícil de ser contestado, em termos dos seus resultados.  

b) Dentre os instrumentos de avaliação que esses formandos conhecem, os tradicionais são 

essencialmente a prova e os trabalhos em sala de aula ou fora dela. Entre os não tradicionais 

estão a observação do engajamento e participação do aluno, o diálogo, avaliação através de 

jogos, avaliação oral, auto-avaliação. Mas a grande maioria afirma que foi avaliada, no curso, 

por métodos tradicionais, exceto em uma ou outra disciplina, em que a avaliação se deu 

coletivamente através de debates em sala de aula, com participação livre dos alunos e do 

professor. É interessante destacar o fato de que muitos formandos dizem que conhecem 

MESMO apenas as provas e os trabalhos (ou seja, os instrumentos com que foram avaliados). 

Os demais instrumentos são mencionados como possibilidades alternativas, mas se sentem 

inseguros em relação ao uso efetivo deles no futuro trabalho como professor, porque 

desconhecem as suas reais potencialidades e limitações, visto que não vivenciaram a 

experiência de utilizá-los para avaliar ou de serem avaliados através deles. Em outras palavras, 

a discussão desses instrumentos e formas alternativas de avaliação não teve, para esses 

formandos, fundamento na prática concreta vivenciada. O que se pode perceber, nesse sentido, 

é que as avaliações somativas, interpretadas por nós como a interposição de obstáculos,  

constituem a forma mais comum a ser utilizada pelos entrevistados para avaliar seus futuros 

alunos. 

c) A avaliação da aprendizagem tem essencialmente, para esses formandos, a função de 

informar ao professor e ao aluno o que este último conseguiu aprender daquilo que foi 

ensinado. Nenhum dos formandos mencionou explicitamente a função da avaliação como 

parâmetro para aprovação ou reprovação. Predomina, no geral, a ideia de que é possível medir 

a aprendizagem do aluno, embora não tenha ficado muito claro se haveria diferença em 

relação a essa ideia nos casos em que o formando considere uma situação em que esteja 

avaliando seus (futuros) alunos e nos casos em que esteja, ele próprio, sendo avaliado como 

aluno. 

d) A ideia amplamente repetida nos discursos sobre avaliação, de que esta é parte integrante 

dos processos de ensino e de aprendizagem, formando a tríade ensino-aprendizagem-

avaliação é acatada por praticamente todos os formandos. Entretanto, também neste caso, não 
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ficou claro se essa integração refere-se à ideia de que após a etapa do ensino é necessário 

avaliar o que houve de aprendizagem (para uso em diversas situações, uma delas sendo a 

decisão quanto à aprovação ou reprovação) ou se ela traduz a ideia de que todo o processo 

deve se desenvolver de modo integrado, isto é, de forma tal que as avaliações alimentem 

constantemente os processos de ensino e de aprendizagem e não apenas meçam o que resultou 

do ensino, em termos de aprendizagem. 

e) O discurso de que os erros (eventualmente observados na correção dos diversos 

instrumentos de avaliação) podem constituir um “caminho para a aprendizagem” também é 

razoavelmente internalizado por esses formandos, embora não tenha sido possível captar o 

sentido mais preciso e concreto desse discurso, em termos práticos, especificamente no curso 

que estão prestes a terminar. Em outras palavras, não conseguimos precisar se os 

entrevistados estão respondendo do lugar de formandos no curso de licenciatura ou se já estão 

se apropriando da condição futura de professores. 

f) A ideia de que a avaliação pode funcionar como indicador/orientador para o planejamento 

de trabalho do estudante e do professor também foi amplamente verbalizada. Ainda que não 

mencionem isso explicitamente, referem-se à avaliação como uma ponte que serve de ligação 

entre o ensino desenvolvido pelo professor e a aprendizagem dos seus alunos. A avaliação 

serviria também como fonte de reflexão sobre o que já sabem e sobre o que ainda precisam 

estudar mais. 

 Finalmente concluímos que o grupo de entrevistados menciona, em suas respostas, 

um conjunto de  saberes sobre a avaliação da aprendizagem que, em certa medida, aproxima-

se, por falta, dos saberes considerados relevantes pelos currículos constantes do Grupo A – 

Relevância Alta (ver p. 50). Embora os sujeitos da pesquisa estejam se formando por uma IES 

cujo currículo está classificado no Grupo B – Relevância Média, os dados não nos permitem 

afirmar que o que expressam sobre os saberes relacionados com a avaliação resultam  de 

estudos e reflexões que ocorreram durante a formação inicial. Ressaltamos inclusive que 

alguns dos entrevistados afirmaram que não houve em nenhum momento discussões explícitas 

acerca da avaliação da aprendizagem no curso e que sentiram falta dessa discussão. Nesse 

sentido, parece-nos que pelo menos alguns dos sujeitos  reproduziram nas entrevistas as 

marcas deixadas por procedimentos, funções, métodos, técnicas e instrumentos de avaliação 

aos quais foram submetidos durante o seu percurso estudantil.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Avaliar é uma tarefa que está diante de todos os professores da Educação Básica, 

quer se acredite na possibilidade de medir a aprendizagem, quer não. Por outro lado, há uma 

vasta gama de ideias relativas ao desenvolvimento de práticas avaliativas escolares que 

podem orientar a ação do professor em sua sala de aula, embora, muitas vezes, o espaço para 

implementação dessas ideias não seja totalmente franqueado às decisões exclusivas do 

professor. Em diversas instituições há deliberações a priori sobre os processos de avaliação 

que devem ser seguidas rigidamente pelo corpo docente em cada sala de aula. Mas há sempre 

caminhos possíveis de alguma intervenção direcionada às convicções do professor: um corpo 

docente bem preparado, com amplo conhecimento teórico e prático sobre o tema, pode influir 

decisivamente na definição das deliberações institucionais que serão levadas às salas de aula. 

Por outro lado, há casos também em que não existe um controle rígido sobre as decisões do 

professor quanto à avaliação e, em alguns desses casos, propostas alternativas fundamentadas 

são até estimuladas pela direção da escola e pela comunidade escolar em geral. Assim, é 

realmente importante que o professor tenha contato, em sua formação, com conhecimentos 

teóricos, com relatos críticos de experiências e com as diferentes concepções sobre os efeitos 

e os objetivos da avaliação escolar em sala de aula, a fim de que possa se desvencilhar, no 

exercício da docência escolar, de uma tradição que se impõe, às vezes, pela força da própria 

tradição internalizada no professor: avaliar é medir a aprendizagem que ocorreu (ou não 

ocorreu) e o instrumento mais adequado para isso é, em última instância, a prova. Outras 

formas de conceber a avaliação são vistas – e subliminarmente criticadas - como “românticas”, 

isto é, potencialmente interessantes, mas inviáveis nas circunstâncias de sala de aula escolar 

hoje. E essas circunstâncias vão, então, se reproduzindo, num círculo vicioso. 

É claro que há forças poderosas neste âmbito que sustentam essa tradição, 

acreditamos que nenhuma prática é apenas fortuita, tem sempre suas razões e suportes, 

inclusive (e, talvez, principalmente) em instâncias extraescolares, na sociedade mais ampla, 

em cuja dinâmica social, econômica, cultural etc. a escola está inserida. Portanto, não 

acreditamos, ingenuamente, que uma simples mudança nos currículos das licenciaturas possa 

alterar dramaticamente esse estado de coisas na avaliação escolar. No entanto, tais mudanças 

podem desempenhar algum papel significativo num eventual processo de questionamento da 

tradição das práticas avaliativas dentro da escola. Como já observado, os professores com 

uma formação refletida sobre o tema podem ocupar os pequenos espaços que se apresentam e 

propor formas, modalidades e instrumentos alternativos de avaliação, os quais venham a ter 
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reflexos positivos no próprio processo de ensino e de aprendizagem da matemática e mesmo 

na formação escolar mais ampla do estudante (a avaliação em si, qualquer que seja a 

modalidade, tangencia uma série de elementos de ordem ética, meta-cognitivos, 

emocionais/afetivos, ligados às relações intersubjetivas etc.). Por outro lado, quando não 

existem espaços a serem ocupados, os professores com uma formação mais abrangente sobre 

esse tema podem lutar pela conquista deles, em lugar de aceitarem passivamente o processo 

definido a priori como inevitável (ou, como acontece muitas vezes, entendido como o menos 

pior entre os viáveis). O questionamento fundamentado tem sempre seus efeitos, no mínimo 

pode vir a instaurar a dúvida, o que já seria salutar. Trata-se, assim, de fazer o que é possível 

nas instâncias de formação, ou seja, formar um profissional docente bem preparado para não 

apenas executar, mas para discutir a questão da avaliação em sala de aula sob uma diversidade 

de perspectivas, sempre que (e se) as oportunidades se apresentem. 

O fato é que, até onde as discussões encontradas na literatura indicam, a prática da 

avaliação escolar tem sido feita de maneira equivocada, desconsiderando suas potencialidades 

educativas e isso constitui uma perda não desprezível no processo de ensino. Avaliar a 

aprendizagem em nossas escolas tem sido basicamente uma atividade cuja sustentação 

discursiva se dá pela suposta possibilidade de medir e comparar com justiça as aprendizagens 

alcançadas pelos alunos ao longo do processo de formação escolar, mas que, na realidade, 

acabam servindo para sustentar um processo de certificação formal (sem fundamentação 

teórica ou prática convincente), através da aprovação/reprovação e da outorga do diploma aos 

que chegam ao final do processo escolar. É preciso levar em conta ainda que essa forma de 

avaliação, assim constituída, tem implicações fundamentais na vida do estudante, desde 

implicações sobre o próprio desenvolvimento da aprendizagem durante a formação escolar, 

até implicações sobre as condições de qualificação formal e/ou efetiva com que competirá 

futuramente no mercado de trabalho. 

No entanto, ao que pudemos inferir, apoiados na análise dos dados dos PPP e demais 

documentos consultados, de modo geral, os saberes docentes associados às práticas 

avaliativas escolares mantêm uma relação distanciada com a formação inicial do professor de 

Matemática. Nossos resultados indicam que a formação nas licenciaturas em matemática não 

engloba, de forma aprofundada, as experiências práticas concretas e as discussões teóricas 

correntes relacionadas com a avaliação da aprendizagem escolar. Apenas três, em um total de 

26 currículos examinados (pouco mais de 10%) atribuem alta relevância ao tema na formação 

de um profissional que vai necessariamente participar da execução de práticas avaliativas em 
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seu trabalho docente escolar, mesmo assim sem mostrar, a nosso ver, uma abrangência de 

abordagem tão ampla como a que se pode encontrar na literatura. 

Atribuímos isso às dificuldades próprias da formulação de qualquer currículo de 

formação profissional. Não é possível elaborar um currículo que se proponha a desenvolver 

de forma totalmente abrangente todas as discussões relevantes encontráveis na literatura um 

tema como esse. Escolhas e contingenciamentos são inevitáveis. Entretanto, os demais 

currículos examinados (cerca de 90%) atribuem relevância baixa ou média ao tratamento do 

tema na formação inicial do professor, deixando essencialmente à deriva a reflexão 

aprofundada sobre uma temática tão importante. Vê-se, assim, que é preciso desenvolver uma 

batalha pedagógica no sentido de buscar a incorporação cuidadosa dos saberes sobre 

avaliação aos currículos dos cursos de licenciatura em matemática. Nosso ponto de vista 

quanto às implicações dessa formação deficitária para a prática docente já foi exposto nesta 

mesma seção: não se trata de concluir que uma formação inicial abrangente, profunda e crítica 

quanto a este tema vá, mecanicamente, implicar em mudanças nas práticas avaliativas 

vigentes nas escolas, mas certamente podem contribuir para que o professor tenha condições 

potenciais de, nos espaços que se apresentem em sua prática profissional, criticar, adaptar, 

propor alternativas, transformar, reformular e/ou articular diferentes aspectos das perspectivas 

de avaliação estudadas durante o processo de formação inicial. É o que o processo de 

formação pode fazer, como contribuição para a transformação das práticas avaliativas 

escolares: possibilitar aos professores pensar globalmente e agir localmente nos meandros 

institucionais. 

Outro aspecto, a nosso ver muito importante, que este estudo aponta é o seguinte: nas 

entrevistas, os formandos que se dispuseram a participar da pesquisa mostraram que, no geral, 

já ouviram falar de diversos instrumentos de avaliação alternativos às provas, e reforçam o 

discurso usual de que a avaliação deve ser parte integrante dos processos de ensino e de 

aprendizagem. Entretanto deixaram transparecer, de forma quase cristalina, que faz grande 

diferença para eles o conhecer (os instrumentos e formas alternativas de avaliação) de ouvir 

falar (ou seja, conhecer o discurso sobre esses instrumentos e formas) e conhecer por já terem 

vivenciado a experiência concreta de serem avaliados, como alunos, ou de avaliarem seus 

alunos, como professores ou estagiários, por meio desses instrumentos. A análise das 

entrevistas apresentada no Capítulo 3, deixou claro que os formandos se apegam com mais 

segurança aos instrumentos sobre os quais possuem experiência concreta de uso, mesmo que 

elaborem um discurso positivo em relação aos alternativos que não conhecem por experiência, 

e critiquem parcialmente aqueles que conhecem através da vivência. Na hora H, dizem que 



 74 

não abrem mão das provas. Isso nos remete diretamente à importância de não apenas discutir 

teoricamente os diferentes instrumentos e formas de avaliação nos cursos de licenciatura, mas 

também de utilizá-los efetivamente com os licenciandos e levando-os a usá-los, na medida do 

possível, nos períodos dos estágios supervisionados e nas práticas de ensino, além de discutir 

profundamente com eles essas experiências de práticas avaliativas. 

Gostaríamos de finalizar esta seção discutindo algumas limitações do estudo. Em 

primeiro lugar, concentramos nossa amostra nas instituições públicas de ensino superior da 

região sudeste do Brasil, embora tenhamos incluído pelo menos uma instituição de cada uma 

das demais regiões brasileiras. Uma vez que existem cerca de 700 cursos de licenciatura em 

matemática certificados pelo MEC no Brasil, nossa amostra (de 26 currículos examinados) é, 

quantitativamente, não muito abrangente, ainda que seja significativa, considerando-se um 

estudo individual. Entretanto, por outro lado, praticamente todos os currículos examinados 

são de cursos de licenciatura em matemática de instituições públicas federais ou de estaduais 

paulistas que se colocam entre as mais bem situadas, em termos de qualidade de formação 

profissional oferecida a seus alunos, no cenário nacional. 

Além disso, em termos de colocação de profissionais no mercado de trabalho docente 

escolar, a cada ano, parece que as instituições federais de ensino superior contribuem com um 

número relativamente pequeno, através de suas licenciaturas em matemática. Entretanto, 

nosso estudo pode ser visto a partir da seguinte ótica: as instituições analisadas têm um papel 

importante de liderança nacional em termos de proposição de concepções curriculares para a 

formação de professores através dos cursos de licenciatura. Assim, por esse lado, pode-se 

entender que a amostra não deixa de ser significativa e que o estudo pode oferecer uma 

contribuição efetiva para a análise dos currículos de formação inicial do professor de 

matemática da Educação Básica. É claro que isso não permite negar que outros estudos 

semelhantes com outras instituições seriam muito importantes para a criação de um conjunto 

de informações mais abrangentes sobre as questões que discutimos neste trabalho.  

Em segundo lugar, analisamos apenas o que está prescrito, ou seja, o que consta nos 

documentos oficiais, segundo os quais o curso é concebido. Assim, não temos garantia 

alguma de que tenhamos analisado aquilo que é efetivamente executado. Isso, em tese, 

poderia vir a constituir alguma distorção, mas estamos convencidos de que não invalida o 

estudo, uma vez que, por outro lado, a execução efetiva da ementa, embora dependa, em 

parte, das concepções e das perspectivas dos agentes formadores, não deixa também de se 

apoiar, de uma forma ou de outra, na abordagem proposta nos textos recomendados pelas 

respectivas referências bibliográficas. Assim, as ementas podem ser vistas como um indicador 
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razoável, pelo menos em tese, das concepções e das escolhas priorizadas nos currículos 

examinados, ainda que não retratem fielmente o que efetivamente acontece no 

desenvolvimento da disciplina. Mas é claro que aqui também, de todo modo, outros estudos 

são necessários para entendermos melhor o que acontece efetivamente na formação inicial dos 

professores de matemática, em termos dos saberes sobre avaliação. Esta que aqui 

apresentamos é a contribuição possível para nós, no momento. 
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Universidade Federal do Espírito Santo. Disponível em: <http://www.ufes.br>. Acesso em: 22 

jan 2013. 

 

Universidade Federal de Itajubá. Disponível em: <http://www.unifei.edu.br>. Acesso em: 18 

dez 2012. 

 

Universidade Federal de Juiz de Fora. Disponível em: <http://www.ufjf.br>. Acesso em: 18 

dez 2012. 

 

Universidade Federal do Mato Grosso. Disponível em: http://www.ufmt.br>.  Acesso em: 21 

jan 2013. 

 

Universidade Federal de Minas Gerais. Disponível em: <http://www.ufmg.br>. Acesso em: 15 

dez 2012. 

 

Universidade Federal de Ouro Preto. Disponível em: <http://www.ufop.br>. Acesso em: 08 

dez 2012. 

 

http://www.unb.br/
http://www.uemg.br/
http://www.unicamp.br/
http://www.unirio.br/
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Universidade Federal do Pará. Disponível em: <http://www.ufpr.br>. Acesso em: 21 jan 2013. 

 

Universidade Federal de Pernambuco. Disponível em: <http://www.ufpe.br>. Acesso em: 26 

jan 2013. 
 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Disponível em: <http:// www.ufrgs.br>. Acesso 

em: 21 jan 2013. 

 

Universidade Federal do Rio de Janeiro. Disponível em: <http://www.ufrj.br>. Acesso em: 28 

dez 2012. 

 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Disponível em: <http://www.ufrrj.br>. Acesso 

em: 21 dez 2012. 

 

Universidade Federal de São Carlos. Disponível em: <http://www.ufscar.br>. Acesso em: 26 

dez 2012. 

 

Universidade Federal de São João D’el Rey. Disponível em: <http://www.ufsj.edu.br>. 

Acesso em: 15 dez 2012. 

 

Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Disponível em: <http://www.uftm.edu.br>. 

Acesso em: 12 dez 2012. 

 

Universidade Federal de Uberlândia. Disponível em: <http://www.ufu.br>. Acesso em: 21 dez 

2012. 

 

Universidade Federal dos Valos do Jequitinhonha e Mucuri. Disponível em: <http:// 

www.ufvjm.edu.br>. Acesso em: 15 dez 2012. 

 

Universidade Federal de Viçosa. Disponível em: <http://www.ufv.br>. Acesso em: 18 out 

2012. 

 

Universidade de São Paulo. Disponível em: <http://www5.usp.br>. Acesso em: 08 dez 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ufpe.br/
http://www.uftm.edu.br/
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APÊNDICE A 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

 

Autorizo os professores Nilson de Matos Silva (Orientando) e Plínio Cavalcanti 

Moreira (Orientador) do Mestrado Profissional em Educação Matemática da Universidade 

Federal de Ouro Preto, a realizarem a pesquisa intitulada “Avaliação: ponte, escada ou 

obstáculo? Saberes sobre as práticas avaliativas nos cursos de Licenciatura em Matemática” 

com alunos do curso de Licenciatura em Matemática, do Instituto Superior Anísio Teixeira - 

ISEAT, da Fundação Helena Antipoff, localizada a Avenida São Paulo, 3996, na cidade de 

Ibirité, Minas Gerais, matriculados na disciplina Práticas de Ensino no segundo semestre do 

ano 2013, de acordo com as tarefas previstas no projeto de pesquisa.    

 

 

 

 

Ibirité, 05 de dezembro de 2012 
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APÊNDICE B 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESLARECIDO 

 

Eu, Mônica, professora da disciplina de Práticas de Ensino, no curso de Licenciatura 

em Matemática do Instituto Superior Anísio Teixeira - ISEAT, fui convidada pelo professor e 

pesquisador Nilson de Matos Silva, aluno regular do Mestrado Profissional em Educação 

Matemática da Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP-MG, a participar de sua pesquisa, 

permitindo a realização de entrevistas semiestruturadas com os alunos, que se propuserem 

como voluntários e que estejam matriculados nesta disciplina. 

Estou ciente de que as atividades ocorrerão sem ônus para alunos, professores e para a 

Instituição. Estas ocorrerão no horário normal de aula, durante 04 semanas, dos meses de 

agosto e setembro de 2013. 

Fui informada que, em qualquer momento ao longo desta pesquisa, tanto eu quanto os 

alunos cursando a disciplina podemos retirar nossa participação na pesquisa se julgarmos de 

nosso interesse. Fui informado também que nenhum participante terá seu nome mencionado 

em momento algum desta pesquisa. 

Sinto-me esclarecida em relação à proposta e concordo em participar voluntariamente 

desta pesquisa uma vez que reconheço sua importância e as possíveis contribuições que 

poderá trazer ao processo de formação destes professores, orientando-os para um melhor 

desempenho da profissão docente. 

 

 

 

Ibirité, 12 de dezembro de 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 82 

APÊNDICE C 

DADOS DO ISEAT - FHA 

 

CURSO DE MATEMÁTICA ISEAT-FHA 

 

O Curso de Licenciatura em Matemática do Instituto Superior de Educação Anísio 

Teixeira da Fundação Helena Antipoff, foi implantado no fluxo de um processo que teve 

início no ano de 2001, quando o mesmo Instituto inaugurou o Curso de Normal Superior, 

assim como no ano de 2003 inaugurou o Curso de Licenciatura em Educação Física, dando 

continuidade a tradição da Fundação Helena Antipoff  em formar professores. 

Desde o momento inicial o ISEAT procurou fundamentar-se numa concepção de 

formação de professores pautada pelos princípios referentes ao comprometimento com 

valores da sociedade democrática; à compreensão do papel social da escola; ao domínio dos 

conteúdos a serem socializados, seus significados em diferentes contextos e sua articulação 

interdisciplinar; ao domínio do conhecimento pedagógico; ao conhecimento de processos de 

investigação que possam aperfeiçoar a prática pedagógica; ao gerenciamento do próprio 

desenvolvimento profissional. 

 

DADOS GERAIS DO CURSO 2003 

1- O regime do curso será semestral, num total de 08 semestres letivos; 

2- Integralização do curso: mínimo de 08 semestres e máximo de 16 semestres; 

3- Dias letivos por semestre: 100 dias 

4- Dias letivos semanais: 05 

5- Número de vagas semestrais: 100 

6- Turnos: Manhã e noite; 

7- Número de turmas semestrais:02 

8- O ingresso do aluno se dará após sua classificação em processo seletivo, que terá 

edital próprio. 

 

Observação: Em cada semestre, havendo necessidade, serão acrescidos dias letivos 

aos sábados, para cumprimento do total de dias previstos na legislação própria. 

Fonte: PARECER Nº696/2003, APROVADO EM 27/08/2003, PROCESSO Nº32.068 

 

Nestes três anos e meio de existência do curso, nos ofereceu elementos para que 

pudéssemos avaliar os aspectos relativos à estrutura, aos conteúdos e à metodologia que 

compõem o seu currículo e propormos uma reformulação curricular adequando o Projeto 

Pedagógico do Curso de Licenciatura em Matemática às Diretrizes do Projeto Pedagógico 

Institucional (P.P.I), incorporando mudanças da prática docente advinhas da reflexão dos 

professores e reduzir o tempo da formação, de 08(oito) para 07(sete) semestre em 

atendimento às demandas sociais do corpo discente. 

Na elaboração da nova proposta curricular foram também, considerados os aspectos 

legais estabelecidos na Diretrizes Curriculares para os cursos de formação de professores; 

Parecer CNE Nº009/2001; Parecer CNE Nº1.302/2001; Parecer/CP Nº003/2004; pela 

Resolução nº447, de 29/05/2002 que “Dispõe sobre a duração e a carga horária dos cursos de 

Licenciatura, graduação plena, de formação de professores da Educação Básica em nível 

superior e altera dispositivos da Res.CEE442, de 24 de abril de 2001” bem como os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) da Educação Básica, o Currículo Básico Comum 

(CBC) dos Ensinos Fundamental e Médio e a estrutura curricular de algumas instituições 



 83 

particulares e públicas que ministram a Formação de professores  de Matemática, em nível 

superior. Autorizado pelo Decreto Estadual 41.733 de 25/06/2001  

      

Grade Curricular – Curso de Matemática (Grade antiga) 

 

1º Semestre 

Disciplinas C.H. 

Filosofia da Educação I 40h 

Sociologia da Educação I 40h 

Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem I 40h 

Estudos da Formação Docente I 40h 

Introdução à Informática I 40h 

Geometria Plana e Desenho Geométrico I 40h 

Funções 40h 

Fundamentos de Aritmética e Álgebra 40h 

Estudos e Atividades Acadêmico-científico e culturais I 40h 

Metodologia de Pesquisa em Educação I 40h 

TOTAL 400h 

 

2º Semestre 

Disciplinas C.H. 

Filosofia da Educação II 40h 

Sociologia da Educação II 40h 

Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem II 40h 

Antropologia I 40h 

Estudos da Formação Docente II 40h 

Introdução à Informática II 40h 

Geometria Plana e Desenho Geométrico II 40h 

Trigonometria 40h 

Fundamentos de Aritmética e Álgebra 40h 

Estudos e Atividades Acadêmico-científico e culturais II 40h 

Metodologia de Pesquisa em Educação II 40h 

TOTAL 440h 

 

3º Semestre 

Disciplinas C.H. 

História da Educação Brasileira 40h 

Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem III 40h 

Antropologia II 40h 

Geometria Analítica II 40h 

Álgebra Linear II 40h 

Cálculo Diferencial e Integral I 40h 

Mediação Didática I 40h 

Metodologia de Pesquisa em Educação III 40h 

Estudos e atividades acadêmico-científicas e culturais 40h 

TOTAL 440h 

 

4º Semestre 

Disciplinas C.H. 

Organização e Funcionamento do Sistema Brasileiro 40h 
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Algoritmo e Estrutura de Dados I 40h 

Álgebra Linear II 40h 

Cálculo Diferencial e Integral II 40h 

Geometria espacial 80h 

Combinatória e Grafos 40h 

Mediação Didática II 40h 

Metodologia de Pesquisa em Educação IV 40h 

Estudos e atividades acadêmico-científicas e culturais 40h 

TOTAL 440h 

 

5° Semestre 

Disciplinas C.H 

Matemática comercial e financeira / probabilidade e Estatística - 40h 

Cálculo numérico 40h 

Cálculo diferencial e integral III 80h 

Física I 40h 

Estudos e atividades acadêmico-científicas e culturais 40h 

Metodologia de Pesquisa em Educação IV 40h 

Diretrizes metodológicas da Ed. Matemática I 40h 

Estágio Supervisionado I 100h 

TOTAL 420h 

 

6° Semestre 

Disciplinas C.H 

Matemática comercial e financeira / probabilidade e Estatística - 40h 

Cálculo diferencial e integral III 80h 

Física II 40h 

Diretrizes metodológicas da Ed. Matemática I 40h 

Estágio Supervisionado I 100h 

TOTAL 300h 

 

7º Semestre 

Disciplinas C.H 

Física II 80h 

Probabilidade estatística 40h 

Diretrizes metodológicas da Ed. Matemática III 40h 

Metodologia de pesquisa III 40h 

Estágio Supervisionado II 100h 

TOTAL 300h 

 

8º Semestre 

Disciplinas C.H 

Física IV 40h 

Análise real 80h 

Diretrizes metodológicas da Ed. Matemática IV 40h 

Metodologia de pesquisa IV 40h 

Estágio Supervisionado III 100h 

Trabalho final de curso 100 

TOTAL 400h 

TOTAL GERAL DO CURSO 3140h 
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ORGANIZAÇÃO CURRICULAR – CURSO DE LICENCIATURA EM 

MATEMÁTICA (Grade Nova) 

 

1º PERÍODO 

DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

Teórica/Prática  

Filosofia 78 2 80 

Fundamentos de Aritmética e Álgebra 78 2 80 

Fundamentos Históricos e Científicos da Matemática 38 2 40 

Geometria Plana e Desenho Geométrico 78 2 80 

Informática e Educação I 38 2 40 

Leitura e Produção Textual 38 2 40 

TOTAL 360 

A.A.C.C. 40 

Prática de Ensino 40 

 

2º PERÍODO 

DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

Teórica/Prática  

Funções 78 2 80 

Fundamentos de Aritmética e Álgebra 38 2 40 

Geometria Plana e Desenho Geométrico 38 2 40 

História da Matemática 38 2 40 

Informática e Educação II 38 2 40 

Metodologia do Trabalho Científico I 38 2 40 

Sociologia 78 2 80 

TOTAL 360 

A.A.C.C. 40 

Prática de Ensino 40 

 

3º PERÍODO 

DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

Teórica/Prática  

Álgebra Linear 78 2 80 

Antropologia 78 2 80 

Estatística 38 2 40 

Geometria analítica 78 2 80 

Psicologia da Educação I 38 2 40 

Trigonometria 38 2 40 

TOTAL 360 

A.A.C.C. 40 

Prática de Ensino 40 

 

4º PERÍODO 

DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

Teórica/Prática  

Análise Combinatória e Probabilidade 78 2 80 

Cálculo Diferencial e Integral I 78 2 80 

Geometria Espacial 78 2 80 

Psicologia da Educação II 38 2 40 
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Mediação Didática 78 2 80 

TOTAL 360 

A.A.C.C. 40 

Prática de Ensino 40 

Estágio Curricular Supervisionado 100 

 

5º PERÍODO 

DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

Teórica/Prática  

Álgebra 78 2 80 

Cálculo Diferencial e Integral II 78 2 80 

Cálculo Numérico 38 2 40 

História da Educação 78 2 80 

Psicologia da Educação III 38 2 40 

TOTAL 320 

A.A.C.C. 40 

Prática de Ensino 80 

Estágio Curricular Supervisionado 100 

 

6º PERÍODO 

DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

Teórica/Prática  

Ambientes Informatizados de Aprendizagem 78 2 80 

Cálculo Diferencial e Integral III 78 2 80 

Física I 38 2 40 

Metodologia do Trabalho Científico II 38 2 40 

Política Educacional 78 2 80 

TOTAL 320 

Prática de Ensino 40 

Estágio Curricular Supervisionado 100 

 

7º PERÍODO 

DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

Teórica/Prática  

Física II 78 2 80 

Fund. de Análise e Álgebra Moderna 78 2 80 

História e Cultura Afro-Brasileira 38 2 40 

Matemática Financeira 78 2 80 

Metodologia do Trabalho Científico III 38 2 40 

Libras 38 2 40 

TOTAL 360 

Prática de Ensino 80 

Estágio Curricular Supervisionado 100 

TOTAL GERAL DO CURSO 3400h 
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POLÍTICA EDUCACIONAL 

 

EMENTA 

 

Concepções teóricas de Estado e Governo, Democracia e Cidadania. Estado-Nação e políticas 

sociais: do Estado do Bem-Estar ao Estado Neoliberal. Contexto político social do Brasil 

contemporâneo. Política educacional no Brasil e educação do cidadão. Política educacional no 

Brasil e organização do sistema de ensino brasileiro. Legislação da Educação Básica. 

Democratização do ensino. Ação política e processos de organização das demandas sociais. 

Gestão das instituições de ensino. 

 

 

MEDIAÇÃO DIDÁTICA 

 

EMENTA 

 

Constituição do campo da didática. A didática como disciplina na formação do educador. 

Teorias pedagógicas, princípios metodológicos e recursos de ensino-aprendizagem. Processo 

de ensino: abordagens, fundamentos e  componentes operacionais. Procedimentos de ensino e 

avaliação. Metodologia e didática: construção de proposta alternativa de ensino. 

 

PRÁTICA DE ENSINO ( grade antiga) 

 

A Prática de Ensino se configura como espaço de reflexão que “transcende a sala de aula para 

o conjunto do ambiente escolar e da própria educação escolar” (CNE?CP28/2001,p.9). Por 

intermédio da relação dialógica, investigativa e interpretativa estabelecida com o cotidiano 

escolar, tem-se como meta operar a integração teoria-prática na formação de professores, com 

o propósito tanto de superar a dicotomia entre ambas quanto o fosso entre conteúdos 

específicos e conteúdos pedagógicos dos currículos dos cursos de licenciatura. 

Consequentemente, durante o processo formativo as discussões e reflexões não mais se darão 

a respeito de uma realidade abstrata, mas sim a partir do envolvimento efetivo dos alunos com 

as situações concretamente experienciadas. 

A avaliação das atividades desenvolvidas na disciplina Prática de ensino deve pautar-se em 

processos reflexivos coerentes com o entendimento de autonomia formativa. Nesse sentido, 

estabelecem-se como critérios de avaliação: 

1- A coerência entre os objetivos da disciplina e as atividades exercidas pelos alunos nos 

lócus de investigação; 

2- A articulação ente os diferentes conhecimentos estudados no curso de Licenciatura em 

Matemática e a reflexão, realizada pelos alunos, sobre os elementos observados. 

A partir desses critérios, pretende-se que a avaliação das atividades envolva reflexões 

acerca de todo o processo, em suas diferentes dimensões, registrada por meio de: 

 Relatórios reflexivos das situações observadas e analisadas; 

 Elaboração de instrumentos para coleta de dados sobre a escola em estudo, sobre o 

curso e sobre as diferentes áreas do conhecimento; 

 Produção textual, coletiva ou individual, como atividade conclusiva. 
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PRÁTICA DE ENSINO ( grade atual) 

 

EMENTA 

 

Fomentar o desenvolvimento de competências referentes ao comprometimento com valores 

inspiradores da sociedade democrática, à compreensão do papel social da escola, ao domínio 

de conteúdos a serem socializados, de seus significados em diferentes contextos, ao domínio 

do conhecimento pedagógico, ao conhecimento de processos de investigação que possibilitem 

o aperfeiçoamento da prática pedagógica, ao gerenciamento do próprio desenvolvimento 

profissional. Preparar o licenciando para o exercício do magistério em Matemática no Ensino 

Fundamental; Analisar o currículo de matemática juntamente com os instrumentos e 

processos de avaliação; Produzir e aplicar nos minicursos material didático. 

 

ESTUDOS SOBRE A FORMAÇÃO DOCENTE 

 

EMENTA 

 

Aspectos da profissão docente. Experiências construídas pelos professores em seus tempos e 

espaços de vida e trabalho. Percursos de formação inicial e continuada. Identidades docentes 

construídas em espaços de formação e em atividades profissionais. Elementos para a 

compreensão da condição docente nas sociedades contemporâneas. Diferentes concepções 

educativas sobre o papel daqueles que ensinam. O docente como profissional reflexivo e 

crítico. 

 

ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA EDUCACIONAL 

BRASILEIRO  

 

EMENTA 

 

Análise do sistema educacional brasileiro e da organização e funcionamento do sistema de 

ensino. Refletir sobre os níveis de administração, tais como: políticas de financiamento, 

currículo obrigatório, e os conteúdos diversificados. Discutir sobre a educação e trabalho, 

destacando a educação pelo trabalho x educação para o trabalho. Análise do papel da escola 

como gestora do ensino e do projeto político pedagógico na   escola. 

 
RELAÇÃO DE FORMANDOS DO CURSO DE MATEMÁTICA ( 2001 a 2013) 

 

TURMA DE 1º/2004 – COLAÇÃO EM 1º/2008    - 33  FORMANDOS 

TURMA DE 2º/2004 – COLAÇÃO EM 2º/2008    - 18  FORMANDOS 

TURMA DE 1º/2005 – COLAÇÃO EM 1º/2009    - 29  FORMANDOS 

TURMA DE 2º/2005 – COLAÇÃO EM 2º/2009    - 17  FORMANDOS 

TURMA DE 1º/2006 – COLAÇÃO EM 1º/2010    - 13  FORMANDOS 

TURMA DE 2º/2006 – COLAÇÃO EM 2º/2010    - 19  FORMANDOS 

TURMA DE 1º/2007 – COLAÇÃO EM 1º/2011    - 04  FORMANDOS 

TURMA DE 2º/2007 – COLAÇÃO EM 2º/2011    - 14  FORMANDOS 

TURMA DE 1º/2008 – COLAÇÃO EM 1º/2012    - 07  FORMANDOS 

TURMA DE 2º/2008 – COLAÇÃO EM 2º/2012    - 16  FORMANDOS 

TURMA DE 1º/2009 – COLAÇÃO EM 1º/2013    - 03  FORMANDOS 

TURMA DE 1º/2010 – COLAÇÃO EM 2º/2013    - 25  FORMANDOS 

 

TOTAL DE INSCRITOS: 600 

TOTAL DE FORMANDOS: 198 

Fonte: Secretaria ISEAT-FHA, Ago/2013 
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APÊNDICE D 

TRANSCRIÇÕES DAS ENTREVISTAS 

Transcrição da Entrevista – P1 

 

24072013 – 09:30 às 10:04hs - sala da FHA 

Convenções: (+)     = breve pausa 

     (1.5) = longa pausa 

(Texto em verde, entre parênteses)  = Intervenção do pesquisador. 

Texto em vermelho = Impressões do pesquisador, durante a entrevista. 

01 – Como você avaliaria seus alunos em matemática? Bom (+) eu ia começar a avaliá-los 

é (+) exatamente perguntando aquilo que no momento estão estudando e aquilo que eles têm 

mais dificuldade. 

 

02 – O que significa? (1.5) Uê significa eu tentar entender aquilo que o aluno aprendeu por 

que na realidade aprender e apreender tem diferença. Né, tem aluno que aprende e esquece 

por que decorou. O aluno que apreende, realmente aprende. (Então para você avaliação da 

aprendizagem escolar está dentro deste conceito, dessa (+)). Dentro deste conceito porque 

também não tem como analisar verdadeiramente este conceito (+) cada um tem o seu tempo 

(+). 

 

03 – Repete... (1.5). (É isso pode pensa tranquilamente) (2.0). (Pesquisador repete a pergunta 

após longo silêncio). (+) Bom (+) eu aprendi que (+) observando os alunos, que (+) que (+) 

que essa maneira mais, é (+) inovadora de ensinar matemática hoje, se realmente o professor 

conseguir chegar dentro da sala de aula e conseguir expor é uma maneira (+) mais tranquila 

sem cobrança do aluno sem deixá-lo constrangido por que tem aquele aluno que sabe um 

pouco mais do que o outro, eu acho que assim é (+) essa contribuição foi muito válida porque 

eu aprendi a observar o aluno e a não querer cobrar o tempo todo daquele aluno que não sabe 

e daquele aluno que mostra saber mais. 

 

04 – No meu curso? É infelizmente ainda continua sendo notas! (Em conversa não gravada, 

P-2 informou que quando fala em notas, está se referindo a prova escrita). 

 

05 – Sim!  

06 – Não! 

07 – É eu fui avaliada, sempre, com notas, infelizmente. (Por que infelizmente). Porque (+) eu 

fui um exemplo bem claro, dentro da minha turma, que nem sempre nota significa que o aluno 

aprendeu e (+) eu consegui aprender muito mais a partir do momento que tirei um zero. (É?) 

 

08 – Eu acredito que a forma mais adequada (+), é (+) deixar o aluno a vontade, é deixar o 

aluno se expressar naquilo que ele sabe, é dando chance dele levar o conhecimento dele e 

analisando aquele aluno dentro daquilo que ele sabe que ele conseguiu chegar dentro da sala 

de aula. 

 

09 – (1.5) (pesquisador repete a pergunta) (2,8). Deixa eu pensar (rsrs) (2,8). Oh! Eu acredito 

muito (+) naquela avaliação oral que você conversa com o aluno, e já ali avaliando aquele 

aluno. Eu acho que naquele momento ali você consegue tirar dele aquilo que nem ele mesmo 

sabe, é (+) que tem dificuldade ou não,  a partir deste momento dessa avaliação é (+) eu acho 

que é uma das melhores formas de se conseguir algum resultado. 

10 – Não! (P1 ficou pensando um pouco) Não. 
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11 – Senti, acho que deveria, acho que inclusive acho que deveria ter uma forma de (+) incluir 

no curso este tipo de cobrança, porque é o que está faltando quando você chega dentro da sala 

de aula, porque dentro da sala de aula é (+) é um mistério, e este mistério assim você fechou a 

porta é só o professor que sabe.  

 

Transcrição da Entrevista – P2 

 

01 – Como você avaliaria seus alunos em matemática? É (+) Eu acho que (+) avaliar, NE, 

só a palavra avaliar já é um ideal porque é (+) um momento que o professor e o aluno, NE, 

eles têm de conceitualizar aquilo que já foi aprendido, NE, pra então dar (+) ênfase ao que 

virá pela frente como forma de conteúdo matemático.  Então, NE (+) meus métodos, né? 

(Intervenção do pesquisador: Foi dado um reforço na pergunta. – Como você irá avaliar 

seus alunos?) 

Neste momento, P2 traduziu a pergunta como “Meus métodos” e respondeu: É lógico 

que seria uma situação problema, onde este aluno vai tá mostrando sua capacidade e até onde 

ele consegue chegar, pra conseguir desenvolver aquele problema, né, que propus para ele. 

 

02 – A avaliação da aprendizagem escolar pra mim, né, ao meu ver, é muito importante, né, 

tem uma importância muito grande por que é a partir desse momento que o professor vai 

saber como que tá a aprendizagem daquele estudante. Como que ele deve, é intervir com o 

seu trabalho, né, vindo a trabalhar com esse aluno para um melhor conteúdo matemático, uma 

melhor aprendizagem, né, ensino e aprendizagem. 

 

03 – É... na realidade eu só fui ver o que era realmente avaliar a partir do 6º e 7º períodos, foi 

onde que tive início o meu projeto de pesquisa onde fui levada realmente a buscar com o 

aluno, ver o que ele tem realmente de dificuldade em aprender e assim dar continuidade aos 

meus trabalhos. Então foi nesta parte , foi muito importante, né, sendo assim, é a partir deste 

momento de estágio de (+) estar dentro de sala de aula (+) de poder ver a realidade do aluno 

(+). 

04 – No curso (1.5) É (1.5), assim em todo momento que você começa a ter o seu estágio, 

começa a trabalhar com (1.5) dentro; fora da (+) assim junto, né, com a faculdade, e (+) 

dentro de uma sala de aula, sendo supervisionada por um professor (+) então você está sendo 

“sujigado” a (+) a trabalhar, (+) é (+) com esses indivíduos e isso é (+) são situações 

importantes que (+) que coloca você de frente com o aluno e o seu professor dentro de sala de 

aula também (+) te (+) “sujiga” as perguntas e você, ao todo, vai respondendo, então isso, pra 

mim, foi o momento mais importante. 

 

05 – É (+) eu me lembro sim no 3º, né, período, nas aulas de Políticas Educacionais, onde a 

professora chamada Vanessa, ela discutia muito conosco sobre (+) estas relações, né, de 

avaliação, como você deve avaliar o aluno, como que (+) tem que ser sua didática com o 

aluno (1.5) Então foram discutidas sim, vários momentos também com outra professora, com 

a Sílvia Regina, no 4º período (+) com a Beth! Também no 4º (+) ela (+) trabalhou bastante 

sobre avaliar o aluno. Como é você estar diante do aluno dentro de sala de aula. O Emerson (+) 

também (+) no 6º período, é, sempre dizia assim: um professor tem que ter uma postura para 

chegar dentro de sala de aula. O professor não é aquele que vai pra sala de chinelão! De 

bermuda! Rsrsrs. Então assim eu acho que em todos os momentos foi ensinado sim como 

avaliar o aluno. 

 

06 – Não (respondeu após pensar um pouco). 
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07 – (1.5) é (1.5) através, né, de (+) dos problemas que são passados pelos professores, 

através de provas, trabalhos, né, pesquisas... 

 

08 – Eu acho (+) a pesquisa, por que a partir do momento que você faz uma pesquisa engloba 

tudo, (+) então a pesquisa te faz buscar, te faz conhecer melhor, você vai trabalhar em cima 

daquilo com melhor entendimento pra (+) dar futuro ao que for (+) ao conteúdo que for 

trabalhado com os alunos. 

 

09 – Primeiro: Diálogo (Diálogo?). É o diálogo (+) entre o professor e o aluno (entendi). 

Segundo: O professor tem que tá (+) inteirado daquilo que ele vai apresentar pro aluno, né, 

então um diagnóstico (+) (tá) e as provas. (provas que você fala é (+). Que tipo de provas 

com é que são estas provas?). As provas eu acho que é um trabalho, né, é o coletivo daquilo 

que você ministrou dentro de sala (+) para aquela certa classe e a partir daí, né, você (+) faz 

um esquema com várias perguntas e passa para este aluno para ver o que foi compreendido a 

partir deste trabalho. (Tá eu falo assim: estas provas tem um jeito, um tipo próprio dessas 

provas, um jeito próprio? Como é que são feitas essas provas?) É (+) eu acredito que no 

meu entendimento, as minhas provas (+) elas são baseadas dentro daquilo que foi passado 

para o aluno. Então são questões, são problemas. (normalmente individual, em duplas, oral, 

escrita?) Eu acho que em todo o contexto, como eu disse, o diálogo, essa (+) assim (+) eu 

acho que é tudo um conjunto, não é apenas uma só forma. É um conjunto de trabalhar o que é 

avaliar este aluno juntando estas três formas de diagnóstico, prova e diálogo. 

 

10 – Sinceramente, não, né. Assim (+) a (+) é (+) tivemos este momento eu e o meu 

orientador e o meu coordenador (+) no curso de matemática eu conversei com ele e perguntei 

pra ele, várias vezes, como eu podia avaliara aquele aluno que eu precisava fazer uma tal 

pesquisa, que forma adequada ele me ajudava a me (+) me (+) informasse, né, me ajudasse a 

como avaliar este aluno. Mas dentro de sala de aula não teve nenhuma matéria específica que 

(+) tratasse do assunto. 

 

11 – (+) acho que sim porque (+) você quando (+) se discute isso, você aprende isso (+) você 

tá buscando métodos melhores de trabalhar com este aluno (+) você coloca este aluno a 

interagir com você e assim você tem disponibilidade de buscar outros métodos de você 

trabalhar de uma forma melhor com seus estudantes.  

 

Transcrição da Entrevista – P3 

 

01- Como você avaliaria seus alunos em matemática? Eu avaliaria dentro da participação 

da sala de aula, não somente como provas, às vezes poderia dar, mas não aquela prova (+) 

sistêmica, mas de acordo com o desenvolvimento e aprendizagem dos alunos, como eles iriam 

comportando com a matéria lecionada, e o desenvolvimento deles.  

02 - (+) (Então e pra você o que significa avaliação da aprendizagem escolar?) 

Bom! Não é! (1.5) é (+) avaliar a aprendizagem é avaliar do que o aluno sabia, do que ele 

chegou sabendo até o ponto em que ele passou pela matéria e o que ele absorveu desse 

conteúdo. Essa é a pergunta? (Sim esta é a pergunta). É, no que diz respeito a Avaliação da 

Aprendizagem, é!,  

03 - Não entendi a pergunta. (É (+), o curso de Licenciatura em Matemática em que você 

fez, Han! (+), o quê que ele acrescentou em respeito na avaliação da aprendizagem?) 

Muito pouco, pouco. (+) porque já tô dentro de sala de aula, a realidade é outra bem diferente. 

E, tá! Então! (Entendi). 
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04 - Cê pode citar alguns instrumentos que são normalmente utilizados para avaliação 

aprendizagem no seu curso? Alguns instrumentos que são utilizados para avaliação do curso 

de Matemática? (entrevistador)  

05 - Não exatamente! Foi (+) durante aula de (+) Políticas Educacionais. Aí, falou-se um 

pouquinho das avaliações externas e internas também, mas o foco mais de como era as 

avaliações, mas nada. Assim, como a gente deveria, como a gente poderia elaborar uma prova, 

a construção de uma prova, né, como que se forma, a formatação de uma prova. Nada disso! 

O que é essas avaliações externas e o que influencia dentro das escolas, as metas, tudo isso! 

(+) 

06 - Não. Só essa mesmo! 

07 - De que maneira ou de que maneiras você foi avaliada durante sua Licenciatura? Provas, 

(+) trabalhos e algumas atividades. (Atividades?) (+) Atividades e aula prática, mesmo as 

didáticas e alguns trabalhos: Oficinas, alguma coisa assim. E dentro dessas formas que você 

foi avaliada, qual delas que você considera mais adequada para avaliar seus futuros alunos? 

(entrevistador) 

Trabalho, (+), dentro do que eu vi trabalho.  

 

08 – (E, tem alguma outra forma fora do que você viu que você acha mais adequada?) (+) Que 

é o que eu falei: A participação dos alunos na matéria, e isso na Faculdade não é avaliado não 

é muito levado em conta. 

09 - Tipos de avaliação? (Isso!) (2,0) É difícil responder porque o sistema exige uma coisa e a 

formação do cidadão exige outra totalmente diferente. É, (+) se for olhar pela formação do 

cidadão seria o desenvolvimento dele mesmo, o aspecto da aprendizagem, o que ele aprendeu, 

não somente aquilo que ele aprendeu, não somente aquilo que ele consegue transcrever num 

papel, mas alguma habilidade que ele consegue desenvolver dentro da sala de aula. Que o 

aluno às vezes ele não é bom em fazer continhas, mas ele é ótimo em desenho, e até aquele 

desenho geométrico que pode virar um arquiteto, alguma coisa assim, é a visão do potencial 

que ele tem. 

10 - Não. 

11 – Sim! É fundamental, porque pega a gente muito de surpresa, quando a gente está dentro 

de sala de aula e o que agente faz? O sistema exige e a gente não sabe o que faz. A Faculdade 

não dá muito suporte. (Muito Bem!) 

 

Transcrição da Entrevista – P4 

 

01 – Como você avaliaria seus alunos em matemática? Bom, em primeiro momento né, 

teria que saber o conhecimento deles, o que que eles sabem e a partir daí tomar um norte para 

triar um caminho. E essa avaliação (+) ela seria é (+) basicamente é (+) no primeiro momento 

e como eu disse com o que eles sabem e depois utilizaria o conhecimento que adquirir na 

faculdade pra fazer com que melhore aquele conhecimento que eles já têm. 

 

02 – Avaliação da aprendizagem (2,6). Seria a:: É (++) é difícil responder isso. (O que 

significa avaliar a aprendizagem?) Seria verifica::r(+). Na verdade seria avaliar, pra mim, 

entendeu, basicamente seria avaliar o conhecimento que eu já tenho que avaliar a 

aprendizagem que eu tive, e a partir daí criar situações para que esta aprendizagem seja 

melhorada. 

 

03 – Bom! É (+) no começo a gente cria uma fantasia assim né, que vai ser mil maravilhas, né? 

Aí quando você vai caminhando, aí você já de uma certa forma você é (+) desgosta um pouco, 

depois retoma aquele gostar de novo, mas assim no, mas assim, no geral essa aprendizagem 
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ela, ela simplesmente ela contribuiu de uma forma muito positiva. (Eu entendi, mas assim, eu 

to querendo saber mais é o curso de licenciatura, com respeito a avaliação da aprendizagem, 

ele contribuiu para você, você teve muitas informações sobre avaliação da aprendizagem, não 

sobre a sua aprendizagem, sobre a avaliação da  aprendizagem, o curso contribuiu, você 

aprendeu, entendeu, (+)). Ele contribuiu assim (+) de uma forma média, mediana, não é 

aquela coisa que a gente vê que todos, todos os dias não né, mas de certa forma ela contribui, 

mas não da forma como deveria. 

 

04 – Bom, o curso ele, ele é (+) teve lá no início do curso teve uma avaliação da 

aprendizagem da forma como os professores iriam transmitir, né, esta avaliação é, de uma 

certa forma mostrava como tava sendo feita aquela aprendizagem que tava sendo passada pra 

gente, pros alunos, e também a partir desta avaliação ela fez com que a gente tivesse uma 

visão mais crítica daquilo, daquelas informações. 

 

05 – Eu não me lembro! Sinceramente não me lembro! Pode ter tido assim entre a gente,  

alunos, mas entre professor  aluno, não tenho esta lembrança. 

 

06 – Não! 

 

07 – Bom! A avaliação era feita através de é (+) provas, mas principalmente os trabalhos 

apresentados, não aqueles, também aqueles que eram escritos, mas aqueles que eram (+) você 

tinha de se preparar como se tivesse dando uma aula. 

 

08 – Ah isso é bom! Não! É (+) Bom é (+). A avaliação é (+) dependendo do que a pessoa 

quiser fazer se ela for seguir a carreira da licenciatura outra carreira do tipo, ela tem que 

trabalhar com a sua expressão tem que, ela tem que se impor, tem que ver a pessoa atuando, 

né, então se (+) a pode haver outras avaliações, outras formas de avaliação como testes 

escritos, né, mas em especial a apresentação de textos de trabalhos, enfim. 

 

09 – (2.0) Uma cobrança é (+) de uma certa forma incisiva em leitura, a leitura ela é  (+) faz 

você criar ideias é (+) formar seu pensamento e a partir daí é (+) as avaliações escritas 

também né, pra pessoa não só ler, mas saber expressar o que está lendo na forma escrita, e 

também provas, enfim. 

10 – Não! Não porque lá era imposto, olha, moço vamos falar sobre isto e eu quero que seja 

assim, é (+) era não tinha é o que vocês acham, vamos fazer assim vamos fazer assado, não, 

eu quero que seja fazer assim.  

 

11 – Não! Com certeza, é (+) porque assim passa a ser uma forma mais democrática de fazer a 

coisa, se (+) é (+) se tem a possibilidade de fazer de outra maneira, talvez uma (+) alguém tem 

uma ideia melhor se apresentar ou se falar sobre aquele tema um debate ou uma apresentação, 

prova ou então assim, não havia esta discussão, então acho que essa discussão era bem vinda 

porque às vezes naquele momento ali prá você apresentar ou falar talvez não seja o ideal. 

 

12 – Pergunta Extra. É possível quantificar avaliar a aprendizagem do aluno? A não, não 

acredito não, como é que você vai mensurar uma coisa dessa, se tem eu desconheço. 

 

 

Transcrição da Entrevista – P5 
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01 - Como você avaliaria seus alunos em matemática? É, bom! (+) O sistema é bem mais 

livre, sem aquela pressão de prova, aquela coisa toda, que agente tá acostumado. Eu 

acompanharia o desenvolvimento diário de cada aluno, eu ia verificar a fala de cada aluno, 

acompanharia também a resolução de exercícios, a participação individual e na sala de aula e 

conjunta, da sala. (Hum!). A forma da avaliação diária mesmo desenvolvimento desse aluno 

no decorrer no período que eu pretendia avaliar. Seria uma avaliação única e sim uma 

avaliação dinâmica e no final eu faria um levantamento desses dados. (Tá!) 

 

02 - Avaliação (+) ela envolve tudo né, não só a aprendizagem do aluno, até pra gente rever, 

até a própria prática. 

O aproveitamento, se realmente está sendo significativo o que, eu tô ensinando em sala de 

aula, se aquilo tá despertando interesse ou se aquilo se realmente tá fazendo alguma mudança, 

despertando algo de aprendizagem para esse aluno. (Entendi!) Acredito que sim, à avaliação 

compete não só é! (+) busca de um resultado estatístico diálogo mesmo pra saber se tá sendo 

significativo, o que tá sendo trabalhado em sala de aula. 

 

03 - Acrescentou muito. Estas novas perspectivas na Educação, a própria questão da inclusão, 

outros fatores que foram abordados, principalmente práticas que houve muitos debates sobre 

estas questões de avaliação, o sistema de avaliação hoje está sendo eficaz, tivemos debates, 

acredito que isso trouxe pra minha formação algo muito rico acredito que hoje eu sei avaliar 

de forma mais dinâmica, uma forma sistemática, uma forma padronizada, cheia de 

paradigmas, um a forma mais dinâmica, onde eu possa tá compreendendo sim, o que foi 

trabalho ... 

 

04 - Posso fazer uma pergunta? (Pode).  

Além do sistema de provas, debates em sala de aula, oficinas em sala de aula, trabalhos 

individuais, pesquisas. (Esses foram usados em seu curso?). Sistemas de tá avaliando a 

aprendizagem. 

 

05 - Houve várias, inclusive nessa questão destes debates que houve nas disciplinas dentro do 

curso. 

06 - Prática de Ensino. Ela tratou sim, da avaliação. Outras vertentes. Abordou o tema mas... 

       

07 - Eu fui avaliado da forma é! (+) tradicional, eu poderia dizer, que não foi só aquele 

sistema de provas tradicional, eu fui dinâmica. O que seria esse tradicional? E essa dinâmica? 

(entrevistador) Tradicional o sistema de provas, pontos, a questão dos pontos. E a dinâmica a 

participação, as questões que foram colocadas e discutidas em sala de aula formas mais 

dinâmicas de avaliação. 

 

08 - Eu, apesar de ter uma abordagem mais tradicional, eu não acho totalmente viável hoje 

avaliar dessa forma, principalmente com recursos tecnológicos que nós temos, toda 

disponibilidade de tá usufruindo desses recursos. E fazer uma avaliação só no sistema 

tradicional como eu mesmo coloquei tradicional, não seria o mais adequado. Tá sempre 

avaliando o aluno pelo desempenho dele, acho que a participação desse aluno, a questão do 

erro que eu acho muito importante, o aluno costuma lembrar de uma  questão que ele errou, 

mas a que ele acertou, costuma esquecer. Tem muita questão que aluno tem trabalhado a 

questão do erro. 

 

09 - É! (+) essa avaliação pra formação do cidadão crítico, seria, essa avaliação que eu 

coloquei mesmo propondo ambiente de sala de aula onde o aluno possa falar mais, intervir 



 95 

mais, é uma matéria muito mais difícil de fórmulas e teoremas dá oportunidade do aluno se 

colocar, mas acredito que o professor pode trazer pra sala de aula dele, uma maneira que o 

aluno participe mais a questão de investigação com esse aluno, a questão investigativa, essa 

forma de avaliação seria assim é! (+) Não dá a questão pronta para o aluno, trazer a 

Matemática, já resolvida, igual o sistema que eu mesmo aprendi faça propor pro aluno que ele 

acha outra forma pra aquela resposta. (Entendi!)  

12 - Não. Eu costumo colocar isto em conjunto. É! (+) O professor ele pode tá avaliando a 

partir do momento que ele inicia a matéria. 

Participação do aluno, questão do comportamento é difícil trabalhar com criança, adolescente 

a própria prática da gente também se aquilo tá sendo significativo, como é que eu posso 

abordar um determinado tema matemático, sem ficar aquela aula cansativa despertar o 

interesse daquele aluno. Esse também é uma forma de tá avaliando, então eu acredito que não 

teria como separar o ensino do conjunto. 

 

13 - Apesar que o sistema de avaliação na maioria das escolas é assim, avaliar no final da 

etapa, pra saber se o aluno foi aprovado ou não, apesar que é assim eu discordo, porque a 

opinião minha mesmo, isso já se tornou tão pouco opção. O aluno tá visando mais a questão 

da nota, acredito que o conhecimento tem ficado de fora. (Entendi!) Então neste caso você 

discorda?). Eu discordo parcialmente. Vou discordar parcialmente. A questão tem que ser 

discutida com os profissionais da área da educação, pra está melhorando esta questão de 

avaliação. É difícil achar uma escola que não utiliza esta de avaliação. O sistema que perdura, 

mas de acordo com a realidade atual pra hoje tem que ter uma no sistema de avaliação. 

(Entendi! Obrigado!) 

 

Transcrição da Entrevista – P 6 

 

01 - Como você avaliaria seus alunos em matemática? Olha pra mim a importância, a 

avaliação ela tem que ser feita constantemente, dia após dia. Igual você falou: não vai tá me 

solicitando avaliações formais, formulando me dando  o que eu vou ter que fazer, então eu 

vou ter que criar isso, parando pra poder avaliar, então que que eu acho importante, que essa 

avaliação seja feita assim de uma maneira formal é importante pra você ter parâmetros, até 

mesmo pra apresentar resultados mas essa avaliação é feita dia a dia com o aluno. Através de 

observações do professor e atividades cotidianas também. O que você chama de avaliação 

formal? (entrevistador). Uma prova por exemplo. Que é feita no final do período pra verificar 

o que ele absorveu no mínimo solicitado naquela matéria. Mas avaliação do dia a dia é que é 

importante o ideal. 

 

02- É saber mesmo se o aluno está conseguindo acompanhar está desenvolvendo e se no final 

ele conseguiu adquirir as habilidades necessárias. 

 

03 - O curso, a gente aprende a teoria, com, depois desse período na Faculdade a gente 

aprende sobretudo que o interessante não é só mesmo a teoria, é viver com o aluno cada 

momento entender e fazer com que esse, que a aprendizagem seja realmente  porque a gente 

vê que a teoria é importante é, é muito importante, a gente não deve levar a ferro e fogo, a 

gente deve explorar somente a teoria, mas a gente deve conciliar com a prática e também 

tentar ensinar uma forma mais cotidiana mesmo pra facilitar o ensino. O processo de ensino 

aprendizagem. 
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04 - São as provas podem ser tanto escritas ou oral, é os trabalhos em grupo, individuais, pode 

ser feito também dinâmicas onde você pode tá avaliando o aluno, o seu desempenho, dentre 

outras. 

 

05 - Sim. Nós tivemos um trabalho que nós tínhamos que desenvolver  é, onde agente tinha 

todo tipo de avaliação, os tipos de avaliação e a eficácia de cada uma. Né o que era importante, 

saber medir essa questão. Saber que os pais, a diretora cobra também uma avaliação, mas até 

quando isso deve ser considerado. 

06 - Específica? Não. Não 

 

07 - Nossa! Trabalhos em grupo, a maioria das vezes, o que eu achava muito interessante 

porque o ser professor você precisa de dominar a matéria. Não tem como outra pessoa 

dominar pra você. No entanto, é, o trabalho em grupo é importante porque você precisa fazer 

isso com o outro também e precisa entender isso muito bem! Então, tanto em grupo, 

individualmente nas provas escritas, éée! Nos trabalhos que nós entregamos individual ou em 

grupo. 

 

08 - Eu não defino uma forma adequada, acho que existe várias maneiras e a gente tem que 

adequar de forma ambiente e ao que a gente ta avaliando, o aluno que nós estamos avaliando. 

Tem alunos que não conseguem trabalhar em grupo eles não tem essa facilidade. Outros 

alunos ééé! Eles já tem essa facilidade, nós temos que adequar de acordo com o nosso aluno. 

 

09 - Nós precisamos avaliar se o aluno tem uma opinião formada e se ele sabe passar isso, no 

entanto a gente vê que quando informação o aluno tem essa dificuldade mesmo ele 

dominando a matéria, ele tem dificuldade de por isso no papel, então, a gente tem que tentar 

estimular para que a gente possa avaliar isso, e para mim isso é importante. 

 

10 - Sim. Houve sim. 

 

11 - Foi sim, claro, inclusive deu muita polêmica muita discussão, até interessante onde cada 

um expôs a sua opinião, porque até então nas escolas estaduais nós somos meio que forçados 

a realizar avaliações, é que o sistema nos impõe e a gente as vezes fica meio engessado, o fato 

é que a gente não faz uma avaliação correta, talvez essa avaliação não seja ideal  naquele 

momento, pra aquele aluno, pra aquela turma, aquela classe e assim foi essa discussão. 

 

12 - Não. Avaliação ela é feita constantemente, tanto no ensino, quando está avaliando ou 

quando está ensinando. 

 

13 - Discordo inteiramente. Sim.  

 

Transcrição da Entrevista – P 7 

 

01 - Como você avaliaria seus alunos em matemática? Bom! Eu avaliaria prova, né, 

exercícios e faria dinâmicas com eles, então, provas, exercícios, dinâmica. 
 

02-Avaliar o aluno, o aprendizado dele, o quanto ele aprendeu, é, a partir da avaliação, da 

prova, eu estarei avaliando se ele aprendeu o conteúdo. 

 

03 - O que o curso de Matemática acrescentou para você? (entrevistador) O que o curso 

acrescentou pra mim, em relação a avaliação da Aprendizagem, você fala assim, por tudo que 
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eu aprendi, pra mim ou pra lá fora? Pra lá fora quando você for trabalhar. Assim os conteúdos 

aprendidos, me ajudou ah! Pra ensinar os alunos. 

 

04 - Prova. 

 

05 - Houve. Você lembra em qual disciplina? (entrevistador) Prática de Ensino VII. 

 

06 - Não. Nenhuma disciplina específica?(entrevistador) Não. 

 

07 - Fui avaliada através de prova e trabalho. 

 

08 - Prova. 

 

09 - Prova e debates. 

 

10 - Sim. Houve? Você lembra qual disciplina, qual foi esse debate?(entrevistador) Prática de 

Ensino VII, falando a respeito, que existe várias formas de avaliar o aluno e de o aluno 

aprender através de jogos, que não é só a prova que avalia, mas jogo dinâmica, debates. 

Entendi! 

11- Não respondeu. 

12 - Não. Os dois estão interligados. Ok! (entrevistador)  

13 – Não respondeu. 

 

Transcrição da Entrevista – P 8 

 

01 – Como você avaliaria seus alunos em matemática? Olha como matemática é um 

conteúdo meramente abstrato, né, digamos assim com realmente matérias específicas, não 

desqualificaria a prova escrita a prova oral, observações, é (+) eu consideraria em exercícios 

tantos os erros e acertos. Digamos assim 

 

02 – Olha prá mim avaliação da aprendizagem escolar é quando a gente leva em consideração, 

não só aquele aprendizado do conteúdo, mas quando a gente leva em consideração o que o 

aluno pode aprender para sua vida e não somente avaliação é (+) da aprendizagem pro aluno 

porque também o professor, ele também é avaliado nesta questão da aprendizagem e quando 

isso ocorre, é (+) vamos dizer que como temos que cumprir as metas fixadas, né, pelo 

governo com relação ao conteúdo e que é não só, como eu posso dizer, eu posso qualificar a 

avaliação da aprendizagem como formar o cidadão. (entendi) 

 

03 – Avaliação da aprendizagem eu (+), ouvir falara no sexto período, aqui no ISEAT em 

Política Educacional, o professor foi incrível, passou muitas coisas prá gente, mas é um 

conteúdo que você tem sempre que tá lendo, relembrando, porque tem muitos detalhes, tem 

que aprender (+) a subjetividade de cada um, envolve, acho que (+) Psicologia, então acho 

que é um conteúdo assim que é muito interessante que tem que tá sempre relendo e 

aprendendo cada vez mais, porque certas coisas eu não poderei responder aqui por quê, já me 

esqueci do que me falaram em Política Educacional, então agora que eu vou começar 

realmente a dar aula, vou sempre me interessar em ler estas questões. (certo!) 

 

04 – Provas, tanto escrita quanto oral, debates, pesquisa, observação e trabalhos. 
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05 – Sim, houve. (houve ...) Houve (++) pelo professor, eu esqueci, (nesta disciplina que 

você falou) no sexto período, nas aulas de  Política Educacional, houve. O professor, ele, ele 

(+)  deu atenção. O problema fui eu que (+) realmente não lembro de tudo, (entendi) tem que 

reler mesmo. 

 

06 – Não. (específica). Só sobre avaliação, não. Ele olha em geral, no contexto, na educação 

mesmo. 

 

07 – Esse professor, ele nos deu provas (+) escritas para fazer, mas houve debates também, 

em grupo, de uma maneira que ele avaliou a gente, é (+) na conversação com o grupo,  (na 

conversação) é a gente apontava. (mas e no decorrer da licenciatura, assim, como foram 

as avaliações) as avaliações que eu tive? Somente (+) normalmente escritas mesmo e oral (de 

provas escritas) de provas escritas e provas orais.  

 

08 – Eu acho que é necessário o conjunto de instrumentos para se avaliar um aluno, não é 

somente um, porque (+) os alunos são diferentes, né, a subjetividade deve ser considerada. 

(diferentes, né, também) e isso é um, (+) um papel aí do professor que ele deve investir né, 

porque não é fácil. (realmente). 

 

09 – Estes tipos de avaliação, definir tipos de avaliação eu não me lembro, eu sei que tem um 

nome para cada uma, não são três ou quatro, não sei, não sei definir os tipos de avaliação  

(quais são os tipos (+) entendi). 
 

10 – Repete a pergunta pra mim. (entrevistador repete). Não claramente (entendi, 

explicitamente, não houve). Não houve (++) é (+) exposição do conteúdo, e que realmente 

cobrasse que isso  fosse importante, não  houve, só foi passada mesmo. 
 

11 – Quando eu chegar numa sala de aula (+). Quando houver mais cobrança, né, porque no 

momento eu sou graduada mas  não tenho experiência dentro de sala de aula, creio que vai 

faltar esta experiência aí, esta visão. 
 

12 – Não! (não né), eu acredito que uma completa a outra (uma completa a outra). Sim 

porque quando eu posso estar ensinando no quadro, eu posso estar observando ele, já o aluno 

que tá prestando atenção, a partir do momento que eu vejo que o aluno está prestando atenção 

logo em seguida eu aplicar uma prova eu posso (+) ter dois resultados: talvez o aluno que 

prestou atenção se dê mal e o aluno que não prestou atenção se dê bem, aí eu tenho que levar 

um monte de, de (+) (de fatores) de fatores que (+) que (+), que vão justificar porque isto 

aconteceu (hum, sim). 
 

13 – Eu concordo (++) (inteiramente?) inteiramente, porque a avaliação é muito importante, 

né... (a questão é, a afirmação é: é impossível medir a aprendizagem). Não. É possível 

medir a aprendizagem (você acha que é possível?) É possível, medir a aprendizagem. (então 

na verdade você discorda (+), e de que maneira inteiramente em parte, como você 

discorda?) Eu Discordo (++) (Ah, discorda inteiramente?), inteiramente. É possível medir a 

aprendizagem. (então você acha que é possível medir a aprendizagem?) Ah! Com certeza! 

(Demonstrou com gestos/semblante e movimentos de cabeça: não tem dúvidas sobre a 

sua convicção de que é possível medir a aprendizagem)  

 

Transcrição da Entrevista – P 9 

 

01 - Como você avaliaria seus alunos em matemática? Já que eu vou ter autonomia pra 

avaliar os meus alunos, eu vou pensar primeiro com a participação que ele tiver dentro de sala, 



 99 

então em cima da participação dele, que eu possa avaliar ele dentro da Matemática e em cima 

dessa participação podemos pensar em jogos. Em atividades diversificadas com computador, 

e  tal e também a avaliação. Vamos dizer assim a prova. 

 

02- Avaliação da Aprendizagem Escolar pra mim, seria você avaliar o aluno, e ver nessa 

avaliação quais são as condições que a escola tá tendo para que essa aluno consiga progredir 

em um nível de conhecimento. Certo! (entrevistador) 

 

03- A respeito das avaliações, o curso veio acrescentar pra mim, principalmente na disciplina 

de prática de ensino, então são aquelas disciplinas, é aquela disciplina que a gente pôde 

trabalhar mais dentro da nossa sala, dentro do nosso curso essa formação de diversificar como 

que o aluno pode aprender o conteúdo, então dentro dessa diversidade de formas, a gente 

conseguiria avaliar o aluno de diversa maneiras. 

 

04- No meu curso eu não percebi muitos instrumentos de avaliação não. No meu curso, os 

principais instrumentos avaliadores eram trabalhos e provas. Não tinha nada além disso: era 

trabalhos e provas, trabalhos e provas. 

 

05-Sim. No começo do meu curso, se não me engano no segundo ou terceiro período, na 

disciplina de Prática de Ensino 

 

06- Seria mais a disciplina de Prática de Ensino mesmo, que foi ela que nos deu um pouco a 

base pra poder avaliar os alunos. Específica não. Não tinha uma disciplina específica não. 

Entendi! Dentro da Prática de Ensino o conteúdo integrado, fazia uma integração. Ok! 

(entrevistador) 

 

07- Fui avaliado com trabalhos e provas. O que aconteceu por exemplo no semestre, no meu 

sétimo período foi, uma coisa diferente, foi uma auto-avaliação que a gente fez, dentro da 

disciplina de Prática de Ensino também, mas foi a única coisa diferente de avaliação que a 

gente teve. Como você está falando agora de avaliação  você se referiu a prova? (entrevistador) 

Sim. 

 

08- Olha, vendo a Educação do jeito que está hoje, a gente  tem que tentar o máximo todas as 

formas de avaliar o aluno, porque querendo ou não ele, precisa de ponto e ele precisa passar 

então qualquer coisa que ele faça, você tem que avaliar ele, você tem que catar um pontinho 

aqui, um pontinho ali e pra que no final ele não seja totalmente empurrado, então é assim 

utilizar tudo. Tudo, é dar pirueta na sala de aula, pra poder avaliar ele porque infelizmente do 

jeito que tá hoje. Tá complicado. 

 

09- Olha! É claro que as avaliações, vamos dizer assim, as mais divertidas, são as que os 

alunos gostam mais, jogos atividades práticas, isso tudo é forma de avaliar, mais pra formar 

um cidadão crítico e pelo o que a sociedade cobra hoje, NE, ainda assim, por mais que seja 

ruim, entre aspas, vamos dizer assim, tem que ter a prova a avaliação escrita, aquela que o 

aluno escreve. Porque só ali você querendo ou não você descobre como que seu aluno está. 

Então, infelizmente ainda assim, tem que ter aquela avaliação escrita em folha que o aluno faz, 

infelizmente ainda tem que ter isso. 

10- Explicitamente não. Implicitamente sim, dentro de diversos tópicos estudados sempre  

tinha, aquela, puxava um gancho pra um tipo de avaliação. 
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11- Sim. Tanto para como avaliar o aluno, só que também para fazer outros tipos de avaliação 

por exemplo, como se avaliar um livro didático, pra saber se ele é bom ou ruim, NE a gente 

não teve isso no curso. Agora eu entro pra dentro de uma escola e a escola me pede que eu 

avalie um livro didático por exemplo, como que eu vou avaliar esse livro? Então, pra esse tipo 

de avaliação é importante que fosse mais discutido dentro de sala, então não teve, e acaba que 

tipo assim fica um pouco essa defasagem, NE, na minha formação. 

 

12-Não. Eu não faço essa separação, como eu já havia dito, na Educação a gente tem que 

avaliar o aluno de toda forma, eu acredito que no momento que eu estou ensinando, ele está 

sendo avaliado, porque se ele não está comportando, ele vai perder ponto e eu estou avaliando 

ele, e do mesmo jeito, quando ele está sendo avaliado, se ele tiver alguma dúvida, eu vou ter 

que ensinar a ele. Então de qualquer forma eu vou tá avaliando ele do mesmo jeito, então eu 

não separo. Certo!(entrevistador) 

13-Eu, dentro das opções, eu concordo em partes, né, é impossível avaliar o aluno moce tem 

que buscar ele, e de todas as formas mas, essa avaliação, ela não vai ser definida, se o aluno 

vai ser aprovado ou não. Querendo ou não, o aluno vai ter o conhecimento dele, o conteúdo 

dele está em jogo, então NE, de qualquer forma a gente tem que avaliar a ele por tudo que ele 

fizer. Entendi! Ok! 

 

Transcrição da Entrevista – P 10 

 

01 - Como você avaliaria seus alunos em matemática? Bom! Existe várias formas para 

avaliar um aluno, você pode utilizar jogos, a dinâmica mesmo, um diálogo em grupo, é! 

Mesmo no cotidiano do aluno ele tá fazendo as  atividades dentro da sala de aula, isso pode 

ser uma forma de avaliar. Ok! (entrevistador) 

 

02- Bom! Avaliação é se o aluno aprendeu ou não se ele abstraiu ou não, se ele aprendeu 

aquele determinado conteúdo. Ok!(entrevistador) 

 

03- Bom! Com o curso em Licenciatura em Matemática a gente teve algumas disciplinas que 

nos mostrou a de jogos, dinâmicas, que a gente pode utilizar com o aluno, que a gente não vai 

ficar só naquela forma tradicional, que é só o papel e o lápis. Entendi! Forma tradicional é o 

que você está chamando de forma tradicional?(entrevistador) Quadro, giz, no caso professor 

quadro e giz e o aluno só no caderno lá escrevendo, reproduzindo o que o professor está 

fazendo. Entendi! E a avaliação?(entrevistador) Da mesma forma, lápis e papel. 

 

04- No meu curso é prova, só me lembro uma vez que eles utilizaram de uma oficina, mas foi 

só numa etapa, que a gente apresentou numa Semana do Conhecimento. 

 

05-Não. 

 

06- Não. 

 

07- Prova e às vezes algum debate. 

 

08-Das que eu fui avaliada, pra mim, no meu caso, nenhuma delas. Tem alguma outra que 

você? (entrevistador)Assim, eu gostaria de pensar no que eles apresentaram pra mim aqui, nos 

jogos nas dinâmicas, nas formas diferenciadas de avaliar um aluno. 
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09-Igual eu já falei. Nos jogos nas dinâmicas, porque eles, ali vai tá promovendo um ambiente 

melhor pro aluno tá aprendendo, Não vai tá aprendendo só o conteúdo, ele vai tá socializando 

o que ele aprendeu. 

 

10-Não. 

11-Não. 

 

12-Sim. É que às vezes a gente pode ficar perdida, assim, eu nunca dei aula, acho que quando 

eu começar a dar aula a avaliação vai ser uma coisa que vai pesar no meu trabalho. 

 

13-Não as duas andam juntas. 

 

14-Bom! Eu discordo parcialmente. Algum comentário por quê você discorda?(entrevistador) 

Porque cada aluno tem o seu jeito de aprendizagem. Ele aprende de uma forma diferente, e 

não vai ser uma prova que vai definir como que ele tá, o nível dele. 

 

Transcrição da Entrevista – P 11 

 

01-Como você avaliaria seus alunos em matemática? Difícil. Avaliação acho que é o dia a 

dia mesmo e talvez uma provinha mas, sem nenhum peso, muito. Nada muito complicado não. 

(Entendi! Seria uma avaliação diária com os alunos e uma avaliação com peso menor). Isso. 

 

02-Olha! Avaliação no meu entendimento é quando o aluno ele consegue entender aqueles 

conceitos que você passou pra eles e não mecanizar. (Entendi!). 

 

03-Bom! O curso, ele abriu pra mim o seguinte: antes do curso eu achava que a única forma 

de avaliação era a prova escrita, né! Agora agente consegue perceber que não é só através da 

prova, você tem varias formas de ta avaliando o conhecimento mesmo adquirido pelo seu 

aluno. Porque esse conhecimento, ele tem que se dá de você pra ele e dele também pra você. 

(Uma mão dupla?). Sim, uma mão dupla você não pode querer só pra aquele momento ele 

tem que absorver e entender o que você ta querendo passar pra ele. (Certo!). 

 

04-No meu curso? Aqui na Licenciatura? Olha! (Rsrsrsrs) Embora a gente pregue isso, mas as 

avaliações são feitas, todas através de prova. (Provas?) Provas escritas e trabalhos, provas e 

trabalho. 

 

05-Houve sim, Em alguma disciplina? (entrevistador) Especificamente a gente discutia muito 

na (+)(+). História da Matemática (+), não História da Educação, com a professora Silvia. 

(Sim). 

 

06-Não que eu me lembre, específica! Específica! Eu não me lembro. Sinceramente não. 

 

07-Provas! Provas? Prova escrita? (Prova oral?) Prova escrita sempre e trabalhos somente. 

 

08-A mais adequada das que eu fui avaliado? Ou se tem alguma outra que você não foi 

avaliado? (Mas você considera adequada?). Eu considero adequado pra avaliar o aluno essa 

observação mesmo do dia a dia, é lógico que quando a escola as forças maiores digamos 

assim, exigem um desempenho, então pra medir esse empenho, a melhor é a prova escrita, prá 

poder ver o grau de conhecimento adquirido pelo aluno acredito que é a observação diária 

mesmo. 
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09-Os tipos de avaliação!!! Debates. (debate) eu acredito que sim, né, e eu acho que também 

ééé! trabalho de forma apresentada. Porque você dá oportunidade pro aluno pesquisar e pra 

ele falar pra você. Ele tem que concluir o rendimento dele. (Entendi!) 

 

10-Uma discussão explícita, não. Nós chegamos a ter alguns debates sobre as formas de 

avaliação nas disciplinas como Práticas de Ensino, chegamos a alguns, algumas pequenas 

conversas também, nas disciplinas de Informática da Educação, mas explícita, explícita 

mesmo não. (Entendi!) 

 

11-Acho que sim. Pra dar um norte pra gente, quando agente assumi a sala de aula, de acordo 

com o público que agente ta trabalhando, agente ter essas manobras, esses caminhos 

diferentes para se avaliar pessoas diferentes. (Certo!) 

 

12-Eu acredito que não. Acredito que não, porque quando eu to ensinando, eu tenho que ver 

se o aluno está interessado, porque o interesse dele também pelo que tá sendo ensinado é uma 

forma de aprendizagem né e vice-versa. 

 

13-(+)(+)(+) Olha! Eu concordo em parte. (Certo!). Tem algum comentário? (entrevistador) 

Eu concordo em parte, porque quando você, é! A aprendizagem ela é uma coisa que não tem 

fim, você começa estudando, na verdade você já nasce aprendendo, tudo, desde bebezinho ele 

já observa os pais, quando os pais estão tristes, quando tá alegre. Ele chora. Ele já nasce. A 

pessoa já nasce aprendendo e vai morrer aprendendo sem ele saber tudo.Entendi! 

(entrevistador) Por isso que eu concordo em parte, dependendo se está estudando para nível 

escolar, é uma coisa, né, mais assim no geral. Então por isso eu concordo em parte. (Ok!). 

 

Transcrição da Entrevista – P 12 

 

01 – Como você avaliaria seus alunos em matemática? Bom (+) já que não existe um 

método rigoroso, que seria aquela avaliação tradicional eu, iria optar mais por trabalhos então 

de uma forma mais dinâmica, através de trabalhos dentro de sala de aula, é (+)(+) através de 

apresentações (+) ou até mesmo, através de uma conversa informal (+), é (+) o entrosamento 

e a participação do aluno dentro de sala de aula, se fosse exigido de uma forma mais rigorosa 

uma avaliação, não teria como não dar essa avaliação, mas não é minha primeira opção. 

(entendi. E o que você chama de forma mais tradicional?) Tradicional é aquela que é exigida 

dar uma avaliação e ai na maioria das vezes essa avaliação com um peso maior, é (+) a nota é 

dada uma distribuição de pontos maior em provas, isso pra mim é um método tradicional 

porque o conhecimento do aluno não pode ser (+) só através, é ser avaliado só através de uma 

prova, porque são vários fatores que na hora da prova talvez ele esteja nervoso e não vai 

conseguir demonstrar o que realmente ele sabe, então este método tradicional eu acho que (+), 

que é essa avaliação que a maioria das escolas exige que você, obriga que você aplique. 

(Entendi). 

 

02 – É avaliar o conhecimento do aluno, então através dos métodos, né que são vários os 

métodos, avaliar se realmente o aluno, ele teve algum conhecimento através daquele ensino 

que você passou para ele.  

03 – É (+) é válido a disciplina é (+)(+) as disciplinas mais metódicas, é válida para a 

formação do professor, porém eu acredito que (+) o curso de licenciatura em matemática 

ainda tem muito a desejar, porque em de sala de aula agente não tem é (+) agente não aprende 

a ser professor (+)(+), não aprende, então você vai para sala de aula, você fica, e a maioria dos 
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professores está focada em (+) em dar avaliação em explicar a matéria e não mostrar para o 

aluno como ele deve fazer (+)(+) então contribui, contribui mas ainda não é o suficiente. 

04 – Prova, prova, prova, (rsrsrs) alguns trabalhos, muito poucos, mas a maioria só a prova e 

aí é o que eu não concordo, porque igual eu te falei, agente a gente tem o conhecimento mas 

quando chega a hora da prova, o professor, ele quer tanto é (+) é fazer uma prova, assim (+) 

pra mostrar até mesmo para a instituição que ele é um, um professor, que ele deu aquela 

matéria, então ai as vezes ele até complica pode ser que ele está cobrando o que realmente ele 

deu mais, ele , ele cobra de outra forma o que ele ensinou, e aí talvez na hora que o aluno ele 

vai responder,  o aluno se perde ele não sabe colocar na avaliação o que realmente aprendeu e 

ai ele é (+), cortado porque se ele não responde da forma que o professor quer, ele não vai 

conseguir é ter nota para ser aprovado e às vezes o aluno fica refazendo a disciplina não é 

porque ele não sabe é porque o professor ele ensinou de uma forma e cobrou de outra então aí 

você vê que a avaliação não é o melhor método de, de, pra se avaliar a aprendizagem do aluno. 

05 – Sempre! (sempre houve uma discussão sobre a avaliação da aprendizagem?) É. Sempre, 

a porque agente, a maioria dos alunos tenta mostrar para os professores que não é só na 

avaliação que eles vão avaliar o conhecimento do aluno, mas também se você for olhar por 

outro lado as vezes o professor ele é obrigado a agir daquela forma, então por exemplo, se, se 

a instituição que ele trabalha é exige que ele é, dê a avaliação para avaliar o conhecimento , 

ele vai ser obrigado a dar, mesmo que ele não concorde mas se for norma da instituição  ele 

vai ter que trabalhar dessa forma, essa forma mais rigorosa, mas sempre, em todas, assim, é 

sempre é questionado, ah professor porque você vai dar essa prova valendo tanto, vamos fazer 

de outra forma, dá a prova valendo é x e aí você dá um trabalho valendo mais ponto, mas só 

que cai na mesma questão, eu tenho que dar a prova e vai ser a prova.  E aí acaba que o 

aluno... (então quando você tá falando sobre a avaliação, na verdade você está se referindo a 

prova?) É. (entendi, só pra eu traduzir aqui) Isso, porque, a avaliação, quando eu falo assim 

avaliação é a prova (entendi), mas existem outras formas de avaliar, né? Que são os trabalhos, 

a, o, o (+) desenvolvimento do aluno dentro da sala de aula, a participação, até mesmo quando 

o professor dá uma matéria e ele vai resolver um exercício se ele vira e fala assim olha, tem 

algum aluno que sabe resolver esta questão, se um aluno levante e vai até o quadro e resolve 

ali mesmo ele pode avaliar o aluno, ele vai ver que realmente de fato o aluno tem 

conhecimento, mas talvez na prova por um monte de fatores ele não vai conseguir demonstrar 

isso, então quando eu falo avaliação, é avaliação prova (OK). 

06 – Que falasse só de métodos de avaliar? Não. 

07 – Na maioria das vezes através de provas, (+)(+) que eu não concordo mais foi na maioria 

das vezes.  

08 – Eu diria que é (+)(+) mais o trabalho em grupo isso vai desde alunos com alunos e 

alunos e professor, então seria o que? É (+)(+) você perceber é mais o comportamento do 

aluno dentro de sala de aula o seu entrosamento, dar alguns exercícios, não precisa esses 

exercícios serem avaliativos, só até mesmo, porque se você dá um exercício avaliativo, o 

aluno ele vai tá mais preocupado em atingir os pontos do que em fazer o próprio exercício, 

então a partir do momento que você dá um trabalho, que por exemplo, sê vira pro  aluno e fala 

gente, não vai valer ponto, então talvez ele foque mais em fazer, ai ele não vai ter aquele 

problema de ah então eu tenho de copiar porque vale ponto, então aí seja uma forma de você 

avaliar  se realmente ele conhece ou não, e aí se o aluno não fizer, ai você tem outro trabalho 

que é identificar que ele não fez porque não sabia ou se não fez porque não valia ponto, então 
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quando eu for licenciar, eu pretendo trabalhar mais dessa forma voltado mais para os 

trabalhos dentro de sala de aula, os trabalhos mais dinâmicos. 

09 – Então, né (+) é o que eu considero mais relevante é essa questão da participação do aluno 

dentro de dentro de sala de aula, que são os trabalhos é fazer o aluno se socializar com o 

professor entre seus colegas, então é é mais trabalho mesmo, não falo trabalho para casa, 

porque talvez o trabalho que vai para casa nem ele faça, talvez ele pague alguém para fazer, 

então eu pretendo utilizar  mais no trabalho dentro de sala de aula que é os exercícios, 

algumas aulas mais dinâmicas, eu acho que dessa forma eu vou poder avaliar mais. 

10 – Teve, (com gesto de cabeça, informou que foi mais ou menos) teve uma disciplina, 

Práticas de Ensino, a gente é tocou neste assunto, que era falar um pouco falar um pouco 

sobre como era as aulas hoje, que ainda continuam muito mecanizadas que era o professor ir 

para o quadro, dar matéria, e depois passar uma lista de exercícios então nesta aula agente 

tentou debater uma forma de mudar, então é mostrar que realmente uma aula mais dinâmica 

pode trazer mais interesse do aluno para a disciplina, que a disciplina não é uma disciplina 

fácil, é uma disciplina taxada como a chata, então tem que fazer uma forma desse aluno tirar 

esse bloqueio, então nesta disciplina de Práticas de Ensino, não em todas, porque tem várias 

práticas de ensino né, mas mais no finalzinho do curso agente viu esta necessidade. (entendi) 

11 – Tinha que haver desde o início, do início do curso, porque (+) o início, pelo menos eu, 

quando eu comecei o curso, eu tinha uma visão, hoje que terminei eu tenho outra. Quando eu 

comecei o curso eu pensei que ia ficar a fera em, em ensinar e não foi o que aconteceu, eu 

simplesmente fui lá para o curso pra repassar o que eu tinha aprendido no ensino médio, então 

isso me deixou frustrada no curso, porque, eu falo, se eu quiser ser uma, uma  boa profissional 

eu vou ter que por mim estudar o além do que eu tive na faculdade, porque só o curso (+) não 

foi essencial não. (sim) 

12 – Não. Não posso separar, uma coisa está ligada a outra, quando você está ensinando você 

pode utilizar aquilo ali para você avaliar o seu aluno. Então vamos supor, você está dando 

uma matéria, você para e faz uma pergunta pro seu aluno está entrosado, ali você pode avaliar 

seu aluno, e as vezes numa prova ele faz um questionamento que  (+) você (+) também vai ser 

avaliada, então são duas coisas que tem que estar junto, não pode ser separada. (entendi) 

13 – Concordo inteiramente, porque aí está falando que o único método utilizado para avaliar 

o aluno  é a prova, a avaliação que se ele não tiver nota subentende que ele não tem 

conhecimento, não aprendeu nada e na maioria das vezes não é assim, ele não pode não ter 

obtido nota, porque estava nervoso, não tava num bom dia para fazer a avaliação, talvez no 

aconteceu um tanto de coisa e na hora da prova ele ficou lembrando daquelas coisas, não 

consegue por em prática o que aprendeu, então é realmente a avaliação ela não pode ser levar 

em consideração para avaliar a aprendizagem. (Ok, Daniela, muito obrigado pela sua 

participação). Por nada, já acabou? 

 

Transcrição da Entrevista – P 13 

 

01 - Como você avaliaria seus alunos em matemática? É, bom! Primeiro avaliar né, a 

medida que vai dando a matéria, avaliar os alunos nos exercícios, eu acho que é uma forma 

assim, eu ainda não tenho experiência de sala de aula, mas eu acho uma forma que ficaria 

mais fácil para o professor, que geralmente as escolas né! Tem as salas muito cheias, fazer 

duplas, porque um ajuda o outro e avaliando eles ali nas atividades que eles forem fazendo em 
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sala de aula. Mas eu creio que não menosprezando a, sendo um pouco tradicional. Pode falar 

(entrevistador) a avaliação escrita. Ah! Sim! Avaliação escrita. Tá! Ok! (entrevistador) 

 

02-Bom! A  Avaliação da Aprendizagem Escolar. Sim! (entrevistador) Vamos ver. Eu acho 

que primeiro o professor tem que se avaliar também, a medida que ele vai avaliando o aluno 

ele vai avaliando o seu trabalho, então o que o professor espera, é que o aluno tenha o 

conhecimento daquela matéria que ele tá dando naquele bimestre, semestre e, é... que o aluno 

chegue no final do bimestre ou semestre sabendo o conteúdo. Então, o que se espera na 

aprendizagem, então, na avaliação, é que o aluno não tenha conhecimento só pra fazer a prova. 

Entendi! Só pra fazer a avaliação final lá né, isso depois ele vai precisar nos próximos anos de 

escolaridade dele. Então agente fazendo essa avaliação, não forçar o aluno a saber só pra 

prova. Ele tem que saber pros anos futuros dele, e o professor com isso ele também se avalia, 

se o aluno aprendeu, se o professor for pegar ele lá no próximo ano, ou nos próximos anos, o 

professor também vai ver se o que ele aplicou agora se o aluno  realmente teve uma 

aprendizagem significativa. Ok! (entrevistador) 

 

03-Você pode repetir a pergunta? Posso!(entrevistador) No que diz respeito a Avaliação da 

Aprendizagem, fale sobre as contribuições que o curso de Licenciatura em Matemática, 

acrescentou em sua formação docente? Quando agente tá estudando é bem diferente, né! De 

quando agente tá trabalhando. Com certeza! (entrevistador) Eu penso assim, a disciplina de 

Prática de Ensino e a de Estágio, principalmente essas duas disciplinas contribui bastante pra 

gente ter uma visão do quê  que a gente vai pegar em sala de aula, do que agente vai passar 

em sala de aula. Então com certeza o curso dá uma base pra gente, não é que agente vai 

chegar lá e fazer tudo certinho não é metódico do jeito que agente aprende, mas contribui sim. 

 

04- No curso de Matemática? Sim! (entrevistador) Prova escrita, avaliação, trabalhos. 

05-Houve. Houve sim, na disciplina de Práticas do Ensino, nós tivemos sim. 

06-Não. Específica não. 

07-Com avaliações escritas, trabalhos. O quê você chama de avaliação escrita? (entrevistador) 

Provas mesmo. 

08- Voltando um pouquinho na sete, tivemos discussões em sala de aula. Como é que chama a 

palavra? É debates, tivemos debates. Na Matemática é um pouco difícil fazer isso com os 

meninos do Ensino Fundamental e do Médio, na disciplina de Matemática. Então eu acho que 

quando eu tiver lá, já na sala de aula, dando aula, Eu acho que com trabalhos avaliativos e 

infelizmente sendo um pouco tradicional com prova. Por quê infelizmente? (entrevistador)É 

porque eu acho que a Educação, né, tomou um rumo assim, né, que nós não gostaríamos de 

ter formado com relação aos alunos com a Educação, porque eles pensam assim pra mim , no 

final do ano vou passar mesmo, então acho que tinha que puxar um pouquinho, uma certa 

rigidez, né, porque na idade que eles estão se não tiver, puxar um pouquinho eles não tem a 

maturidade de que um trabalho, um exercício, muitas vezes eles não dedicam o tempo em 

casa, pra estudar, a prova obriga eles a ter pelo menos um tempinho em casa pra estudar. 

Entendi! 

09 - Ah! Eu acho que debates em sala, debates que é muito válido, apesar que eu disse 

anteriormente que na disciplina de Matemática é um pouco difícil, assim, devido as matérias, 

mas não como fazer isso em sala de aula, né, o professor de Matemática, ele entra em outras 

áreas também, né! Não só na disciplina de Matemática, mas ali se o aluno tiver dentro da sala, 

ele tem que se impor. Né! 

10 - Explicitamente assim não. Mas agente teve a disciplina de Políticas Educacionais que o 

professor colocava muito sobre as avaliações, principalmente aquelas avaliações, termos, 

avaliações SINAB, SAEB. 
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11 - Ah! Eu creio que sim, né, devia ter tido uma disciplina uma discussão mais profunda,  sai 

fica meio assim, né, como que eu vou fazer quando chegar na sala de aula, porque é bem 

diferente, a prática da teoria. Entendi! 

12 - Ah! Não! Acho que os dois andam sempre juntos, não tem como separar o ensino da 

avaliação, porque tudo que o professor tá dando ali, e o aluno ta fazendo, ele ta sendo 

avaliado e o professor tá avaliando como que aluno também com relação ao trabalho dele. 

13 - A afirmação é avaliar a aprendizagem. A avaliação serve apenas para saber se o aluno vai 

ser reprovado ou não. Que isso precisa ser feito ao final de cada período. Bom! Eu discordo! 

Eu discordo parcialmente. Porque a avaliação ela não só  pro aluno ser aprovado ou não.Né! 

Então, O aluno tem que ser avaliado, porque é muito simples ele estudar ou colar ou fazer 

uma avaliação e não saber nada da avaliação. Eu discordo parcialmente disso. Ok! Entendi! 

 

Transcrição da Entrevista – P14 

 

 01 – Como você avaliaria seus alunos em matemática? Sem contar com (+) avaliação que 

agente tem que dar pela escola? Ah! é por minha conta. Seria qualquer método, menos a 

prova escrita. Com resultados já esperado, pré-programado, né, porque não, a sei lá. (E por 

que não a esta prova escrita?). Ah! rsrs porque é tortura rsrs e eu odeio fazer prova e não 

quero fazer meus alunos sofrerem não. (hum entendi) Agente não tem como fugir né, sê tem 

que avaliar o cálculo do aluno, né, mas tem outras maneiras, pode pedir para o aluno ir no 

quadro, você pode (+) durante uma atividade mais (+) espontânea, dentro da sala você pode 

avaliar sem aquela pressão, hoje é dia de prova! o menino fica até com a coluna mais dura, 

coitado! 

 

02 – Avaliar é meio que quantificar, quantificar (+), é medir (+), só que aí quando fala 

avaliar... eu tenho uma avaliação de valendo 20 pontos (eu tô com isso na cabeça, da 

faculdade...) de 20 pontos, eu espero, se eu não tiro 20 pontos, eu fui bem, eu não fui bem, eu 

fui mal... Então avaliação, pra mim, tem mesmo esta conotação. 

 

03 – Nenhuma! A prova é tortura! Num... num tem é (++), é repete. (pesquisador repete a 

pergunta). Eu não acho que fui avaliada. (sobre, sobre a avaliação da aprendizagem, o que 

o curso de licenciatura em matemática contribuiu para você sobre avaliação da 

aprendizagem, não sobre a sua avaliação, o que o curso acrescentou) Ah! minha avaliação. 

Nada! Não contribui em nada não. Foram sempre levantadas questões de como avaliar mais 

(++) a gente não é preparada com (+) com questões de avaliação, né, (você não é preparada 

para avaliar alguém) para avaliar não! Eu sempre fui avaliada e (+) torturada com prova 

com trabalho rsrs, dormindo com o professor no cangote, assim, oh! Rsrs. 

 

04 – Proovas!!! Proova!!! Proova!!! Proova!!! Rsrs, trabalho! É exercício avaliativo! 

(Sempre é (+) colocando notas e:::) notas, valendo, tá valendo “x”, você tem que tirar “x”, 

senão você é um zero à esquerda. (sim) 

05 – Interrompe o entrevistador (tô tentando lembrar se houve algum outro método de 

avaliação, mas acho que não, rsrs). Sim, eu tive um professor (cochicha o nome do professor) 

que sempre discutia com agente. (sei, e como que eram estas discussões, você se lembra?) era 

a respeito de uma questão e não da avaliação em si (ah! tá, ele discutia questões de 

avaliação). De avaliação se aquela questão estava certa se aquilo ali era uma coisa viável para 

se fazer. Ah! E agente aproveitava, né, agente aproveitava para poder falar a respeito, que ele 

dava liberdade pra gente, de falar a respeito de prova, então era uma questão que agente 

levava para outro ramo ele sempre foi muito solicito com agente. (Ah tá, vocês pegavam 

questões de provas e iam discutindo sobre aquelas questões... se era viável se não era viável, - 
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exato - mais ou menos nesse parâmetro - exato – aí agente levantava com ele de que se prova 

seria um método de avaliar? (entendi (++), sei, entendi) 

  

06 – Não! (não né?) Não. (entendi) 

 

07 – Proovas!!! Rsrs (Proova?). Proovas!!! Rsrs Provas! Trabalho! Exercício avaliativo(+)! 

É só assim! (sei). 

 

08 – Eu gosto muito do (+) do bate papo, né,  que agente tinha, né , que este professor, ele 

avaliava agente também assim, né, ele   levava um texto, um texto para agente falar sobre 

aquilo. Mas em Matemática não tem como agente fugir, você tem que avaliar seu aluno, você 

não tem como não avaliar (++), é:: você tem que pedir pro aluno fazer o cálculo, se ele tá no 

caminho certo, se ele atendeu aquela expectativa, o que agente espera que ele (+)  faça, né, 

então (++) é meio complicado! Como é que é? Das que eu tive, nenhuma. 

 

09 – Ai! Receita de bolo? Rsrs, ai não tem receita, (++) você não tem um método só. (entendi) 

uma coisa que funciona em uma turma não funciona em outra. É meio que sentir o que você 

pode fazer no local, com a turma, com os alunos que você está trabalhando.  

 

10 – Só mesmo a respeito de prova, no último período agora, a professora levou para a sala, 

questões de prova, a diferença pra gente discutir a cerca do que é prova e o que é avaliação, 

foi a única vez que teve uma discussão a respeito de avaliação foi essa. (e você lembra o que 

era a diferença entre prova e avaliação?) Ela deixou para agente discutir, na minha 

concepção prova não prova nada, né, a prova é tortura, tortura, nada! (ai que ódio, rsrs). E 

avaliação é uma maneira de quantificar o tanto que seu aluno (++) aprendeu, de acordo com 

aquilo que você estava esperando que ele fizesse. 

 

11) Sim, sim porque agente fica perdido que (+) enquanto professora sê vai lá, sê monta uma 

prova, vai lá, é é passa a noite com aquilo. E (++) Você vê que o seu aluno da conta, porque 

durante a aula, durante o exercício você pede para ele ir ao quadro, ele da conta de fazer e 

chega na hora da prova ele não sabe fazer, não é porque ele não da conta, ele fica nervoso, ele 

sua, coitado, você entrega a prova em branco e ela vem toda manchada de suor. Rsrs. 

(compreendi, entendi). Então assim (++), eu senti falta disso, porque agente não tá preparado 

para isso, você está preparado para dar a prova e falar que vale 10 e você não tirou 10, tirou 2, 

você não pode avaliar o estado psicológico que você deixa seu aluno, sendo que durante as 

aulas ele (+) dá conta. Eu acho que seria mais preparar o psicológico, o meu nunca que foi. 

 

12) Não respondeu. 

 

13) Não respondeu. 

 

Transcrição da Entrevista – P 15 
 

01 – Como você avaliaria seus alunos em matemática? Bom eu faria primeiro um 

apanhado da turma pra mim ver se eles são capazes de não haver necessariamente uma prova,  

e o que que eu poderia tá aplicando trabalhos, debates, né, aonde que eu tentarei puxar o 

máximo deles em questão de conhecimento, uma das alternativas, mas não fugindo também a 

questão da prova que eu sinto ser necessário, (prova?) isso. 
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02 – Ela uma pergunta pra mim meio que ampla, (1.5) porque pode ser avaliado tanto o aluno 

como a instituição, né, então pode ser a avaliação dos dois, né, vendo a capacidade, né, dos 

profissionais e tanto dos alunos (hum!). 
 

03 – É! Com ela eu consegui aprender muito, né,  a questão de didática com professores, é, 

questão de matérias, conteúdo mesmo, é questão de você poder chegar, ter liberdade com o 

professor e perguntar, olha eu não consigo. Como que eu faço? Não só a questão das dúvidas. 

(Isso que você está respondendo é com respeito a avaliação da aprendizagem) É avaliação 

da aprendizagem. (O que que o curso contribuiu para você?) Isso. Ah hã! (Entendi). 
 

04 – Vários né? Debates, trabalhos, né, mais acadêmicos mesmo. (Entendi). 
 

05 – No meu não. Mesmo não, diretamente não, só informal, (só informal?) Informal. É só 

conversar com um professor e outro sobre questão avaliação seu ponto de vista e, e dele. (De 

maneira informal, né?) é informal. 
 

06 – Não! 
 

07 – E´... Foi provas né, alguns trabalhos, debates, é (+). (Provas, trabalhos, debates?) É (+) 

isso! 
 

08 – Hum! Eu gosto muito questão de (+) trabalhos, e, ainda frisando ainda que você tem que 

ter a prova pra você ver mesmo a questão do aluno perante a questão sozinho. (Então você 

acha que a prova é (+) tem que existir a prova). Ainda tem que existir, mesmo que seja 

mínima, tem que existir. (Ah! tá). 
 

09 – Debates! Pesquisas! Né? Trabalhos mesmos prá ele poder tá. Assim acho que você põe 

um ponto de vista, né, (+) do aluno e o professor enfatiza o que é certo e o que errado, aí você 

consegue ampliar mais o conhecimento.  
 

10 – Não! Diretamente não. 
 

11 – A gente sente falta dela, agente como profissional agora né, entrando, a gente se põe em 

questões que a gente nem sabe como lhe dar, será que estou certa, será que não, né, então 

ficou este vácuo! (reforçou “vácuo” com uma forte entonação). 
 

12 – Não, acho que avaliação é feita no cotidiano, todo um conjunto, avaliação não é somente 

você aplicar uma prova e sim todo o conjunto. (Não é separada?). Não! 
 

13 – Repete a pergunta, por favor. (sim!). Eu discordo parcialmente, é porque igual já tinha 

citado avaliação tem que ser (+) cotidiana, né, num quer dizer se o aluno, é  tirou nota boa não 

quer dizer que ele sabe o conteúdo, a nota não vai representar tanto, não vai ter tanto peso, né, 

então se você fizer um debate (+) é questionamentos com este aluno você (+) no cotidiano 

você vai conseguir ver, através das atitudes dele, se tem interesse se não, (+) né. 

 

Transcrição da Entrevista – P 16 

 

01 - Como você avaliaria seus alunos em matemática? Bem! Eu acredito que avaliação não 

é só aquela avaliação que você elabora questões e pede pro aluno resolver sem nenhuma 

consulta pra poder demonstrar o conhecimento dele. Eu acho que avaliação ela começa 

desde o professor dentro da sala de aula quando ele começa a ensinar desde o interesse do 

aluno em participar e aprender então eu vejo assim, quando a escola dá mais liberdade é 

mais fácil para o professor trabalhar do que quando ela impõe como que serão distribuídos 

os pontos. Entendi! Então na sua avaliação é você trabalharia dessa forma mais tranquila 



 109 

com mais liberdade, mas é! (Essa distribuição dos pontos você ia fazer ao seu critério?). 

Sim eu faria ao meu critério, eu acredito que a avaliação é importante sim. Essa avaliação 

sem consulta ela é importante, ela não é o único meio única forma de avaliar. Avaliação 

sem consulta que você fala seria a prova escrita. Isso seria só a prova escrita. 

 

02 - Avaliação da Aprendizagem escolar. Bem! Eu acho essa coisa de avaliação um pouco 

complicada porque o que uma nota por exemplo, vou falar de nota na avaliação. A nota 

não distingue o grau de conhecimento do aluno, sim, até mesmo pra você saber até mesmo 

o aluno tá tendo defasagem par você trabalhar em cima dessas questões.  

 

03 - Nesse sentido mesmo que eu estou referindo, não sei se você está entendendo errado ou 

não, mas eu acredito, o curso ele me ajudou a distinguir mesmo, a diferença entre o 

resultado de nota pra importância da avaliação, que antes eu achava que uma coisa estava 

totalmente ligada na outra, hoje eu vejo que não, que são coisas distintas. A nota não é 

sinônimo de aprendizagem. 

 

04 - A prova escrita, trabalhos em grupo e individual. 

 

05 - Em diversos momentos. 

 

06 - Não. 

 

07 - Através de apresentações de trabalhos e provas. 

 

08 - Eu acho que todas são importantes não existe uma mais adequada que a outra. 

09 - (3.0) Eu acho que a partir do momento que o aluno ele tem a maturidade, a auto avaliação 

muito importante. 

 

10 - Sim, teve até mesmo era momentos que agente usava pra desabafar sobre certa 

indignação. A respeito da forma de avaliar de alguns professores. Porque na teoria eles 

passavam isso pra gente, que avaliação não é punitiva. Mas, punia. Então esses momentos 

serviam pra isso. (Uma certa incoerência?). Isso, Faça o que eu falo mas não faça o que eu 

faço. 

 

11 - Acho que sim, faltou a prática. A prática daquilo que eu estou ensinando   porque na sala 

de aula o aluno tende cobrar isso da gente, qualquer deslize que agente tem o aluno ta 

cobrando. Então assim, na Faculdade é um pouco mesmo mas agente observa muito, então 

o professor chega assim e fala não tem que ser assim esse jeito é o melhor, pense sobre isso 

e não aja dessa forma. Então agente vê essa incoerência. 

 

12 - Eu acho que os dois teriam que andar juntos. Se eu estou ensinando eu estou avaliando. 

Se eu estou avaliando, eu também estou ensinando. Só que muitas das vezes isso não 

procede. 

 

- Eu acho que a avaliação está é só pra dizer se vai ser aprovado ou não. Eu concordo em 

partes. Eu acho assim, você avaliar a aprendizagem da pessoa foi sessenta por cento. Não, o 

aluno aprende muito mais do que isso. O fator prova, nota, as vezes não condiz com a real 

aprendizagem do aluno. Agora, avaliar só pra ter nota, também não concordo, não. Não sei se 

eu te respondi. (Respondeu! Obrigado!) 
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Transcrição da Entrevista – P 17 

 

01 - Como você avaliaria seus alunos em matemática? Por ser uma disciplina de 

Matemática, eu creio que a avaliação objetiva em cima de questões objetivas, é,  me dará um 

retorno melhor pra poder tá direcionando as futuras aulas a ser ministradas. Mas, outras 

avaliações que poderiam ser deitas é trabalhos, ééé! Socialização com a turma que eu também 

seria importante fazer. (Entendi!)  

 

02 Avaliação, o meu entendimento seria nada mais do que o professor tem um retorno que ele 

trabalhou num assunto, ele vai avaliar não o aluno mas sim a forma como ele, (+) apresentou 

aquele trabalho, aquele assunto, como que ele tratou aquele assunto, se o aluno conseguiu 

assimilar vamos dizer assim: com ééé! Falhou a palavra. Se os alunos assimilaram o (“pode 

Pensar”) (+), falhou a memória, como aproveitamento, assimilar com o aproveitamento 

satisfatório ao conteúdo ministrado. (Entendi!) 

 

03- Bem! Acrescentou bastante, devido agente chega praticamente leigo, agente entende 

como a prova, o aluno entende como prova, que ele está sendo avaliado por algumas 

oportunidades uma ou duas oportunidades que tivemos a chance de ta entendendo como o 

porque a prova. O porquê da prova de avaliação, então, dessa forma eu pude rever  meus 

conceitos. (Entendi!) É o conceito que eu tenho hoje não veio com ele  antes de eu entrar, foi 

depois do curso que eu pude fazer esse conceito. (Entendi!) 

 

04- Sim, prova objetiva e subjetiva. É! Trabalhos, e socialização também entre os alunos 

também  menos frequente mas também é feito. (É!)  

 

05- Sim, sim houve um ou dois momentos que tivemos, uma discussão a respeito, mas é 

assim, bem raso mesmo eu creio que deveria ser mais explorado, contudo. 

 

06- Não, não tivemos uma disciplina que tratasse específica. Senão me engano, foi na 

disciplina de Prática de Ensino. (Entendi!) 

 

07- Fui avaliado por provas, é! Trabalhos individuais e coletivos. Algumas vezes com o 

conhecimento prévio que eu tinha e, e por discussões em sala de aula também. (Certo!) 

 

08- A mais adequada, entendo como sendo a discussão, a discussão em sala de aula, a 

exposição, porque a partir do momento que o aluno, ele discorri sobre o assunto, ele expõe o 

ponto de vista dele, dá pra você poder tá direcionando onde ele tá errando e onde ele ta 

acertando. Contudo devido a, a vida do professor ser corrida e tudo mais, o método avaliativo 

mais utilizado, eu creio que seja a prova mesmo. (Certo!)  

09- Não, não tivemos essa avaliação crítica, tivemos apenas uma discussão a respeito, uma 

discussão superficial a respeito do tema. (Entendi!) 

 

10- Sim. Sim como matéria complementar, como pra elevar o currículo, eu entendo sendo 

necessário sim. 

 

11- Não, não eu creio que seja uma coisa só avaliação faz parte do aprendizado também, ela é 

um fato só, tanto pra você está avaliando pra melhorar a forma do  aprendizado ou revendo 

alguns conceitos e possa tá sendo equivocado ou equivocadamente passadas. (Entendi!) 
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12- Eu concordo em parte. (Entendi!) Porque a vida do professor como sendo um professor 

que necessita é! Financeiramente tá lecionando não só em uma escola mas em várias escolas, 

pra ele é mais fácil fazer a avaliação simplesmente pra aprovar ou reprovar o aluno. Mas é a 

prova, não creio que  seja só pra isso, a forma de avaliar tem que ser mais abrangente, não só 

por meio de provas. 

 

Transcrição da Entrevista – P 18 

 

01 - Como você avaliaria seus alunos em matemática?  (+++) Se eu tenho a liberdade, eu 

vou avaliar o conteúdo com que eu trabalhar com eles. Entendi! 

 

02 - (+++) É o resultado do trabalho que foi realizado. Ok! (entrevistador) 

 

03 - Repete. No que diz respeito a avaliação da aprendizagem, fale sobre as contribuições que 

o curso de Licenciatura em Matemática acrescentou em sua formação docente? (entrevistador) 

Não acrescentou em nada. Não teve nenhuma contribuição. 

 

04 - Prova, trabalho. Prova, trabalho. (entrevistador) Debate, algumas disciplinas, poucas. Ok! 

(entrevistador) 

 

05 -  Não. 

 

06 - Não. Nenhuma? (entrevistador) Não. 

 

07 -  Prova, trabalho. 

 

08 - Alguns debates realizado por alguma disciplina, eu acho uma forma mais adequada. 
 

09 - (++) Qual tipo de avaliação que você acha mais relevante para a formação do cidadão 

crítico? (entrevistador)Debate, seminários. 
 

10 - Não. 
 

11 - Agora eu tô vendo que sim. E por quê agora você está vendo que sim? (entrevistador) 

Porque você está me perguntando, eu nunca parei pra pensar. Ah! Sim! (entrevistador) 
 

12 - Separo. Então você acha que quando você está ensinando, está ensinando. E quando você 

está avaliando, está avaliando. (entrevistador) Agora eu já estou entrando em contradição. 

Pode responder. (entrevistador) Mas é o que a gente aprende. Entendi! 

 

13 - (+++) Concordo em parte. Algum comentário porque que você concorda em parte. 

(entrevistador) Não. 

 

Transcrição da Entrevista – P 19 

 

01 - Como você avaliaria seus alunos em matemática? Bom! Primeiro por se tratar de 

alunos que eu já conheço. A "maior" melhor maneira pra eu poder avaliar é trazer ele pra 

perto de mim, é ganhá-los, uma vez que eu consigo ganhar a confiança também, aí eu consigo 

dominar a turma. conseguindo dominar a turma você consegue fazer seu belo trabalho e dar 

conclusão no que tiver que fazer. Sim! Entendi! ( entrevistador) 

 

02-Bom! Essa avaliação eu tenho como se fosse um meio, como que eu vou dizer assim, meio 
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superficial ou artificial? Porquê essa palavra aí meio de aprendizagem ela num, ela num quer 

dizer nada porque o aluno tanto aprende em casa,  na rua ou na escola, depende do modo de 

aprendizado. O quê você está querendo dizer com aprendizado? O aprendizado que o 

professor aplica ou aprendizado que ele já traz de casa? Seria os conhecimentos prévios dele, 

né?(entrevistador) justamente. Hun, Hun. Entendi! 
 

03- Avaliar a aprendizagem. eu avalio num co-requisito se o aluno realmente ele aprendeu. 

Esse  é o meu ponto de vista: Eu passar um exercício e que ele consegui fazer aquele 

exercício. A partir daquele momento que ele consegui fazer sem precisar da ajuda do colega 

ou sem ajuda do professor, ele teve uma boa aprendizagem. 
 

04- O curso , ele acrescentou muita coisa. Por que ele abriu vários parâmetros, me deu uma 

nova visão. Essa aprendizagem e  esse curso, ele me trouxe pra uma nova filosofia, um novo 

pensamento e uma nova forma de se aplicar a docência e aplicar também e saber lidar com o 

aluno. Ok!(entrevistador) 
 

05- Pois é. Inclusive teve uma pergunta ali, que eu revi sobre isso aí. Que tipo de instrumento 

que você relata? Qual tipo de instrumento que foi usado no seu curso?(entrevistador) Qual 

tipo de instrumento você quer dizer? É, os instrumentos que foram usados pra te avaliar. Pra 

avaliar você, durante o seu curso. Como você foi avaliado quais instrumentos que eles usaram? 

Ah! Sim! Bom! Instrumento eu acho que foi válido sim. Pois é, e quais, os tipos assim, você 

lembra? (entrevistador) Sim, lembro sim, os tipos de jogos. Jogos! Han, han!(entrevistador) 

foi é!! Avaliação. Avaliação que você fala. Avaliação inter classe. Ah! tá! Avaliação com 

trabalho extra classe e em grupo, trabalho em grupo também, esse tipo e instrumento também 

facilita muito faz com que a gente também aprenda melhor e faz com a gente também passe 

melhor a atividade. Entendi! Mais algum outro tipo de instrumento foi utilizado? 

 

Transcrição da Entrevista – P 20 

 

01 - Como você avaliaria seus alunos em matemática? Bom! Quando você tem o amparo 

da escola, se torna um pouco mais fácil, quando não se tem eu colocaria de formas que me 

influenciaram na minha formação. Utilizaria muito a questão da observação, do contexto, 

como é a aula, o andamento da aula. Sei! (entrevistador)prova, mais tradicional, trabalhos, 

tentaria usar muito mesmo sendo Matemática a questão do debate, como  Entendi! 

 

02-Essa avaliação pra mim seria conseguir observar palpar, se houve uma mudança na 

concepção do aluno de antes com o que tem depois. 

 

03-Um modo diferente de ver na aprendizagem, antigamente eu tinha concepção de tudo  era 

provas, se o aluno não foi bem na prova, ele não sabia, hoje eu vejo essa diferença, nessa 

concepção, é mais como um todo e não só a parte. Não só específico. Se o aluno passou bem? 

Se teve algum problema? Por isso deve estar abraçando como um todo no cotidiano e não só 

naquele dia específico. Ok! (entrevistador) 

 

04-Seria a questão mesmo da observação, que eu acho importantíssimo de professor, observar 

quem realmente está participando, quem está ali olhando. Eu acho um instrumento valioso. 

Isso no seu curso. A observação foi um instrumento no seu curso utilizado? (entrevistador)Por 

alguns professores, não todos. Entendi! Mais algum outro instrumento? (entrevistador) Bem 

ou mal a prova. Ok! 

 

05-Sim. Poucos respeito a alguns poucos professores. 
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06- Específica não. Mas dentro da Práticas de Ensino Sim. Talvez. 

 

07-Bom! As avaliações, provas, a mais comum, trabalhos, debates. Entendi! 

 

08-Trabalhos, debates, não só o professor falando mas o aluno trazendo, observando e a prova. 

09-Debate. Saber discutir  sobre diversas áreas, não só questões da Matemática, saber 

interagir com o meio. 

 

10-Sim. Novamente sim. Muito pouco. Por poucos professores. Então não explicitamente. 

(entrevistador) Mais implícito. 

 

11-Sim. Muita falta. 

 

12- Não separo. Acho que os dois tem que caminhar juntos. Enquanto você está explicando, 

tem que observar  como está correndo a aprendizagem senão vai chegar um ponto que você 

vai tá falando para as paredes. 

 

13- Discordo parcialmente. Algum comentário? (entrevistador) Só um pequeno, então, na 

minha opinião, tem como você observar    se houve através do comportamento do aluno, se 

houve uma mudança, se teve uma visão crítica perante um determinado assunto. Ok! 

(entrevistador) 

 

Transcrição da Entrevista – P 21 

 

01 - Como você avaliaria seus alunos em matemática? É com avaliações orais, que eu acho 

muito importante, acho que tinha que ter mais avaliações orais pra saber o que o aluno está 

pensando, porque as vezes ele não consegue passar pro papel e as vezes falando ou 

escrevendo no quadro ele consegue ler. (Entendi!). 

 

02 - Avaliar-se o que, o conteúdo que foi ministrado pra ele, se ele conseguiu absorver, é, 

aquilo que foi passado, né, se aprendeu alguma coisa. 

 

03 - Em questão de avaliação? (Sim!) no que diz respeito a avaliação da aprendizagem. O 

quê que o curso acrescentou pra você? Em debates, agente até já falou sobre a avaliação da 

aprendizagem nas aulas de Práticas de Ensino. (Sei). 

04 - Instrumentos? (É que foram usados para avaliação do seu curso). Prova! 

 

05 - Sim.  

 

06 - Específica não. Já foi tratada alguns assuntos. 

 

07 - Só em prova e seminários, trabalhos... 

 

08 - Acho que a prova. A prova ainda. Acho que a prova oral mesmo. (Certo!). Ah! (1.5) 

Acho que avaliação de uma pesquisa, talvez. 

 

09 - Não. 

 

10 - Acho que sim, agente fica um pouco perdida, só focada na prova. (Entendi!).  
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11 – Não! Durante, quando você está ensinando, você está avaliando também. Se o aluno 

pergunta alguma coisa. O aluno responde. 

 

12 - Discordo parcialmente. Algum comentário? Não. (Muito obrigado). 

 

Transcrição da Entrevista – P 22 

 

01 - Como você avaliaria seus alunos em matemática? É, em sala de aula, avaliaria através 

de exercícios, muitas vezes as provas, os alunos ficam muito nervosos ali e não conseguem 

fazer, em sala mesmo. Entendi! 

 

02-Pra mim avaliação da aprendizagem é o que o aluno conseguiu adquirir ao longo do 

processo do conhecimento na vida dele ali na escola. Hum! hum! 

 

03-Na minha opinião. Na minha formação docente este curso acrescentou muitas coisas boas, 

e, assim eu só tenho que agradecer aos professores, aos colegas que me incentivaram também 

e a convivência com todo mundo ajudou bastante. 

 

04-Acrescentou bastante, porque quando eu entrei aqui, eu não sabia nada de Matemática. Aí, 

deu um grande salto, conteúdo. Entendi! 

 

05- No meu curso foi mais as provas, os trabalhos. Certo!(entrevistador) 

 

06-Em muitos momentos, houve até discussão em sala de aula por causa de muitos métodos 

de avaliação de muitos professores daqui, alguns eram muito rígidos Dalí os alunos não 

conseguiram aprender nada em Matemática. Certo! (entrevistador) 

 

07- Em específica não. Ok! (entrevistador) 

 

08- A maneira mais utilizada foi as provas e trabalhos. Provas e trabalhos! (entrevistador) 

 

09-As provas. Ok! (entrevistador) 

 

10-Mais o crescimento ao todo. Faz dentro da sala diariamente. Eles levam pra sua vida. 

11-Sim. Explicitamente. 

 

12-Não. Avaliação acontece no ensino também. Ok! (entrevistador) 

 

13-Concordo em parte. Entendi! entrevistador) Você quer fazer algum comentário? Não. 

 

Transcrição da Entrevista – P 23 

 

01 - Como você avaliaria seus alunos em matemática? Eu tentaria fazer métodos 

avaliativos, da maneira que não fosse aquela coisa maçante pro aluno, aquele terror que o 

aluno tem em Matemática, aquele negócio. Qualquer prova que qualquer professor fala que 

vai ter prova semana que vem o aluno quase cai da cadeira, quando é de Matemática então, é 

aquele terror eu iria começar aos poucos, fazer uma avaliação em grupo, depois individual 

com os alunos, mais pra avaliar o conhecimento que o aluno tá tendo da minha matéria I 

também pra avaliar o meu ensino, eu estaria avaliando. Entendi! ( entrevistador) 
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02- A avaliação, acho que o nome já é bem mesmo direto, é avaliar, medir o conhecimento 

que o aluno atingiu durante a sua aula, é basicamente ver quais são as maiores dificuldades do 

aluno e também do professor, porque ele avaliando a turma, ele vai ter um grau de 

conhecimento, acho que eu tô muito fraco nesta parte da matéria, acho que os alunos tem um 

pouco mais de dificuldade aqui. Acho que essa é a ideia.  

 

03- Essa ideia de avaliação eu não tinha antes, quando, antes do curso, eu não tinha essa ideia 

de como uma avaliação pode ser benéfica, a favor do aluno e do professor, antes, 

anteriormente eu imaginava que avaliação e prova era a mesma coisa. O professor chegava na 

turma, oh! Vai ter prova, vai ter avaliação, pra mim era a mesma coisa, pra você pegar a nota, 

pra atingir a média, que são sessenta por cento e pra mim era mesma coisa, depois do curso a 

gente conseguiu enxergar, a gente teve até matéria falando sobre isso em Práticas, 

exemplificando bem, falando sobre práticas na avaliação. 

 

04- A gente teve vários tipos de recurso pra fazer avaliação, nós tivemos trabalhos em grupos 

e individuais, nós já tivemos oficinas didáticas, já montamos planos de aula, várias outras 

maneiras de avaliação, já tivemos avaliações na área de Informática, mexendo com software, 

então. 

 

05- Já, sim. Em Prática de Ensino. Fez uma discussão muito ampla sobre avaliação. 

 

06- Foi só Prática de Ensino. Mas uma disciplina específica? (entrevistador) Não específica 

não. Matéria tratada a parte, foi um conteúdo que a professora passou dentro da disciplina. 

 

07- De todas as maneiras nós fomos avaliados, prova também, por exemplo, uma recuperação, 

uma prova especial, acho que a gente é posto em prova. Não chega aquela ideia de avaliação, 

que aquela ali já é a sua última chance. Aquilo ali ou você atinge a meta ou já era. 

 

08- Olha eu gosto muito de trabalhos que são feitos em grupos, são aquela avaliações que tem 

depois, aquela discussão com turma que o pessoal faz uma roda, discute a matéria, discute o 

que foi aprendido, porque ali, porque quando você está fazendo uma avaliação você expressa 

a sua opinião, quando você está em grupo você expressa a sua opinião e também você diverge 

com a opinião de outras pessoas e também aquela opinião de outras pessoas. O professor fica 

mediando, ele fala o que ele acha também, acho que isso cresce muito o conhecimento. 

09-Exatamente esse tipo de avaliação. Tipo de avaliação que te dá margem para discussão 

com as pessoas, acho que essa palavra é boa, porque quando você fala a formação do cidadão 

crítico, aquela avaliação que tá em grupo que a pessoa senta em roda, discute, uma pessoa dá 

uma opinião, outra diverge, então, essa, eu enxergo que é a melhor forma de avaliação pra 

formação de um cidadão crítico. 

10-Sim. Já teve. 

 

11- Não. Avaliação, eu acredito que é uma forma de ensino, uma forma de não está só 

botando em provas, buscando a metas que é a nota, acho que avaliação sim, é uma forma de 

ensino sim, tanto para o professor quanto pro aluno. 

 

12- Eu concordo parcialmente. Porque a avaliação é como eu tinha dito. O objetivo dela é ao 

mesmo tempo que é de avaliar NE, o ensino aprendizagem, ou seja o professor e o aluno com 

todo o processo que envolveu a matéria, ele também tem o objetivo de pontuar e ver a 

quantidade que o aluno atingiu, a meta. Então é assim, eu concordo parcialmente. 
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Transcrição da Entrevista – P 24 

 

01 - Como você avaliaria seus alunos em matemática? Acho que o primeiro impulso é a 

prova mesmo, é cultura nossa, acreditar que o método correto é prova, e logo após eu ter um 

conhecimento da turma é que eu vou saber se isso é o correto ou tentar um outro método, digo, 

que de primeiro impulso vai ser isso ainda. 

 

02-É analise se o que eu estou conseguindo passar para as crianças vai ter o resultado que eu 

espero, o método se é prova ou se vai continuar sendo um outro é só com ótimo que eu vou 

ver. 

 

03-Como aluno, agente chega cru mesmo, no curso de avaliação Matemática, e acredita que é 

só mesmo aprender as matérias de cálculos, que é isso que resolve a nossa vida. Porém, uma 

das grandes vantagens que eu achei foi trabalhar a questão da Psicologia, a questão da 

História da Matemática, vai sair todo mundo sabendo e aprendendo cada dia mais como 

utilizar isso só mesmo essas matérias que vai dar isso pra gente. 

 

04-Essa que foi minha grande dúvida. O quê que é instrumento e o quê que é método, então 

eu não sei como responder não. Os instrumentos é o que foi utilizado para avaliar você. O quê 

que foi utilizado pra avaliar você no seu curso? (Entrevistador) No caso teve provas, trabalhos, 

apresentações palestras, até mesmo teatro. Então, são alguns instrumentos.(Entrevistador)  

 

05- Eu estudei com uns professores bem gabaritados, então, eu não sei se houve, ou se eu hoje 

consigo perceber se naquele momento era isso que estava se tratando. Entendeu? Porque tem 

muito isso você está num semestre, se tem novidade, porque eu estou habituada em escola, e 

eu não pude perceber. 

 

06-Não. 

 

07- Grande maioria foi provas, teve inovação, que era essas matérias de AACC, que é 

totalmente inovadoras e tira agente do conforto, né, porque a matemática, quando você pensa 

em fazer matemática, você pensa que nem vai ler, é só somente resolver questões numéricas, 

e essa matérias acaba tirando você do conforto de você ter que ir a um cinema, a um teatro, 

escrever sobre isso, eu cito muito um caso de uma professora que conseguiu passar pra gente 

ler Alice no País das Maravilhas, eu terminei de ler o livro não vi Matemática nenhuma e ela 

me deu um show de Matemática. Mostrou que o livro é totalmente matemático e eu não 

conseguia ver isso. Então, acho que esse conforto é válido. 

 

08- Eu ainda não sou inovadora, entrei no mercado agora, então, assim, eu ainda não tenho 

maldade no mercado, como professora, apesar de conviver muito com isso, na escola que eu 

tô, também não vi uma grande chance de avaliar. Gostaria de usar até esses métodos usados 

aqui de livros, mas eu também não tenho o conhecimento ainda, pra tentar usar isso. Então 

por enquanto é igual eu falei, eu ainda estou na prova. Entendi! 

 

09- Acredito que é a leitura. A leitura pra mim é fundamental, pra mim é o que fecha tudo. É a 

leitura, seja ela qual for a leitura. Eu não sei na matemática, uma leitura de economia, por 

exemplo, uma leitura do índice de acidentes por exemplo, uma leitura do que está  

acontecendo no mundo atual, tirar âmbitos  matemáticos pra aquilo, formar cidadão hoje é 

leitura. 
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10- Se teve, eu acredito que tenha tido, não estou lembrando neste momento e talvez a culpa 

maior seja minha mesmo de não estar no dia, de não estar, ter ficado gravado na minha 

memória, ter sido tão importante pra mim que eu não consegui perceber. 

 

11- Sim. Principalmente quando a gente entra no mercado, porque a gente só trabalha no 

mercado com o que é imposto, a gente entra meio robotizada, se tivesse essa forma clara e o 

método que a gente pode chegar até a escola e consegui transparecer isso, acho que ficaria 

mais fácil pra gente. 

 

12- Acho que separo, por mais que eu não queira, eu acho que separo, porque um por mais 

que é naturalmente os dois, mais eu acho que um é consequência do outro, não tem como eu 

chegar e avaliar e aquilo ali eu conseguir no primeiro dia ter uma noção ampla, sem eu 

conhecer o aluno, tanto que um dos métodos que eu falo assim, escreve uma coisa, o que é 

professora? mas por quê professora? Aí depois eu vou explicar, porque eu quero saber pelo 

menos quem é o aluno, com letra de quem, porque depois que eu avaliar, eu sabendo pelo 

menos a letra eu sei quem é, é importante saber quem é, é uma coisa muito próxima, mas não 

sei também se é válida, mas pra mim avaliar é. 

 

13- Eu concordo em parte. Porque se você for analisar uma criança, e você tem uma sala com 

quarenta alunos, você  dá  a mesma coisa, uma conseguiu pegar do jeito que você queria e 

outra conseguiu pegar mas, não é do jeito que você queria, então como que você fala esse 

aprendeu e o outro não aprendeu, então, é muito complicado isso, no mesmo tempo você tem 

que analisar isso, também não pode deixar passar e fingir que nada está acontecendo, porque 

tá acontecendo alguma coisa, aprendizado vai muito da cultura, do meio, não tem como a 

gente avaliar só pelo que você vê ali na sua frente, por isso é importante conhecer, apesar de 

hoje a sala está lotada. 

 

Transcrição da Entrevista – P 25 
 

01 – Como você avaliaria seus alunos em matemática? Bom dia! Bom eu (+) 

primeiramente iria avaliar os meus alunos em sala de aula, porque na minha opinião, nem 

sempre a prova (colocou uma grande ênfase ao falar “prova”) a avaliação escrita, ela 

determina ah, (+) o que o aluno sabe, que ele, que ele, aquilo que ele aprendeu, nem sempre, 

porque as vezes ele tá com um certo nervosismo, a insegurança, né, certo? Então, eu, primeira 

avaliação minha seria em sala de aula. Porque o professor está na frente da turma, ele percebe, 

então durante as minhas aulas eu ia já (+) ter aquela prévia avaliação do conhecimento, do 

aprendizado, do meu aluno e ia seguir normalmente, dar uma prova, que é de praxe, igual, a 

gente precisa da, da, desse documento, então eu, é (+) daria claro né, daria a avaliação, através 

também igual eu falei com você, dentro de sala de aula eu observaria e faria também coisas, é 

(+)(+) teóricas, teórica não, e (+)(+) orais. (Orais! Entendi) Orais, (entendi).  

02 – É repete por favor. (Pesquisador repete a pergunta).O que que significa? (isto). Bom (+) 

avaliação (+)(+) sem a avaliação eu acho que não haveria estímulo acaba que não haveria 

estímulo para o aluno, eu acho que a avaliação é um estímulo pra ele testar o aprendizado dele 

e para o professor também pra ver se aquilo que ele tentou transmitir durante todo aquele 

período foi válido  o aluno absorveu bem. Agora a minha opinião sobre avaliação é que ela (+) 

realmente tem que existir, se não houver avaliação (+) o ser humano precisa disso, entendeu? 

(entendi). 

03 – Bom, é (+) acrescentou muita coisa, ela abriu, abriu minha visão, é eu não tinha ideia da... 

como é que eu falo? Eu não tinha ideia do mundo da licenciatura, quando eu fui estudar lá, 

assim abriu principalmente as matérias de (+)(+) teoria!, correlacionada à licenciatura, porque 

a matemática você aprende, a matemática os números você ensina, mas é preciso você saber 
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ensinar porque senão seu trabalho também fica perdido, eu acho que até a razão, se eu tiver 

depois que responder alguma pergunta, eu acho que até a razão  porque muitos alunos tem 

dificuldade na matemática, é. Ou pensam que (+),até, talvez nem tenham, mas pensam até que 

tenha, pelo, pela falta de preparo do professor com relação a (+)(+), a psicologia, as didáticas, 

de ensinar porque eu já tive professor, eu já passei né a gente todo mundo que, todo mundo 

hoje que dá aula, que é professor já foi alunos, então a gente já foi aluno, então pelas 

dificuldades que vi meus colegas enfrentando e observando certos professores porque a gente 

faz relação de um pro outro, então você vê que tem uns que tem todo um, um jeito de ensinar, 

tem uns que a gente sabe que sabe mas não sabe ensinar,  e tem outros que (+), que a gente 

fica apaixonado só de ver o cara dar aula, a mulher dar aula, você percebe que ela sabe 

também, e tem outros então a gente percebe que todo mundo que  até fica professor ensinar, 

então o curso de licenciatura abriu minha visão pra, pra questão de não só chegar encher o 

quadro, mas ter este conhecimento de dar aula, mas é preciso saber dar aula, não ter 

conhecimento só sobre o conteúdo (entendi), entendi, você falou bastante sobre (+), dar aula, 

ensinar, aprender, mas (+) sobre  avaliação da aprendizagem, a sim sobre avaliação, o que que 

o curso contribuiu, isso, pra mim ou pra, pra. (Pra você, neste quesito, avaliação da 

aprendizagem, o que que o curso contribuiu, sobre isso, sobre avaliação em matemática, o que 

que o curso (+)(+). Deixa eu formular uma, uma resposta coerente a essa pergunta...  bom, é.. 

o que que ele contribuiu? Sim). (O que que você aprendeu sobre avaliação, o que que você 

não aprendeu, como foi este, este  percurso, mas no sentido da avaliação da aprendizagem.) . 

Bom foi válido, eu aprendi bastante, igual. igual eu tô te falando, eu aprendi que a avaliação, 

como eu te falei, a avaliação não é tudo, não é tudo, ela é necessária, ela é necessária, mas não 

é tudo, porque ela não prova 100% a aprendizagem do aluno, não prova 100%, porque (+) se 

provasse 100%, é (+)(+)(+), como é que eu falo gente, se ela provasse 100%,  do aprendizado 

do aluno (+)(+), então aquele aluno que cola, entendeu, o aluno que cola, ele (+) se fosse fazer 

um uma outra (+), se fosse tiver que passar por um teste naquilo ali (+)(+), você vê que ele 

não aprendeu, e outra coisa na sala de aula (se tivesse 100, na verdade seria zero) seria zero! 

Porque a gente tem amigos em sala de aula que a gente sabe que não sabe mas (+) chegou lá 

por (+) por questão de(+)  porque  foi bem na avaliação porque ou alguém trocou a prova com 

ele, isso acontece, isso é normal, isso acontece, entendeu, ou alguém fez a prova pra ele, 

trocou a prova com ele, ou passou papelzinho pra ele,  então a avaliação não prova, o que eu 

aprendi com relação a questão da avaliação então foi isso, a gente como professor, futuro 

professor, não sei, né, é que a gente tem que estar atento, não só com o resultado da avaliação 

escrita, mas como um (+) todo, como um todo, sala trabalho (+), oral, entendeu, porque o 

professor conversando com o aluno, ele percebe. 

04 – Bom a prova né, a prova escrita (+)(+) (sim) a prova escrita, (+)(+), os trabalhos 

individuais, os trabalhos em grupos, é (+) pesquisa (+)(+) e é (+)(+)(+) avaliação feita em sala 

de aula, né? Pelo professor (isto). Eu acho que é isso mesmo, são os trabalhos em grupo, 

individuais é (+)(+) e a prova escrita. 

05 – Ah muitas vezes, muitas vezes houve... é houve sim. Nós nos reuníamos lá em 

seminários. E afinal esta questão era levantada direto. Por isso é que eu te falo que (+) este 

tipo de (+) de(+)  questões levantada em sala de aula é que me abriu a visão para o ensinar, 

lecionar. 

06 – (+)(+) Específica (+) não, ela veio, ela veio quando surgia um, uma polêmica (alguns 

momentos) alguns momentos. 

07 – Das mesmas maneiras que eu te respondi na, na pergunta anterior (provas) Isso provas 

trabalhos em grupo, trabalhos individuais, e até mesmo trabalhos de, de exposição, algum 

momento que a gente teve que fazer trabalhos de (entendi) de exposição. 

08 – Humm! (+)(+)(+) Mais adequada (houve uma ênfase na pronúncia de adequada), é a que 

seguir o tradicional, a prova escrita. 



 119 

09 - (+) Do cidadão crítico! Seria, ah acredito que seria trabalho em grupo, porque daria, é 

oportunidade das pessoas conversarem trocarem ideias, eh (+) como é que eu falo gente, é 

daria condições das pessoas interagir uns com os outros, abrir, porque às vezes a pessoa tá 

calada, ela é calada  e ou ela não tá indo bem, mas a partir do momento que ela tá fazendo o 

trabalho em grupo que tá podendo ter aquele espaço dela de se expor de dá opinião dela você 

vai encontrando muitas coisas boas nas pessoas que a gente até julgava que não tivessem é (+) 

condições, entendeu, e dá também a oportunidade daquele aluno, que é bom, encontrar um 

lado de, é (+), de poder  compartilhar, é (+) porque o aluno, eu acho  interessante o aluno e o 

professor, porque o professor ele, ele está num nível mais elevado, certo, ele tá num nível 

mais elevado, mas eu acho interessante como que as vezes o aluno não consegue acompanhar 

o professor mas consegue entender quando um outro colega vai ensinar, a mesma coisa,  a 

linguagem de aluno para aluno, ela acho que o trabalho em grupo ele é um (+)(+), um (+), é 

(+) talvez não precisa nem ter trabalho ali, isso ajuda, (discussão) uma discussão! Uma 

discussão! E depois o professor pode até vir e em cima das discussões dos problemas 

levantados pelos grupos, jogar no quadro ali, e tal e tal e agora resolvendo com os grupos ali, 

e todo mundo junto, toda a, toda a sala, ir resolvendo, talvez isso (+) pode ser que (+) seja, 

seja uma boa ideia. 

10 - (+)(+)(+) Bom, houve (muito vaga a resposta), poucas as vezes agente discutiu sobre é 

métodos de avaliações, os benefícios, os prejuízos, mas houve sim, houve, não teve não houve 

assim uma discussão acirrada não! (explícita) explícita não. Houve, mas houve, a gente não 

passou por este curso sem ver esta questão, houve sim.. 

11 – Senti, eu senti porque uma vez eu estava lendo um livro que falava sobre avaliação em 

matemática eu tava até querendo fazer, não deu, é (+), a (+), o meu trabalho de conclusão de 

curso sobre avaliação em matemática. É! (entendi) Então porque quando eu comecei a ler, li 

pouca coisa, e falei vou fazer em cima disso aqui. Só que depois não pode fazer sozinha, tive 

que fazer em grupo, E aí, em grupo não (em dupla) em dupla aí a menina falou ou você faz 

comigo ou eu faço com você, o meu tá, não tá meio caminho andado, mas já tá (+) eu já estou 

com a bola no pé, é só chutar, e ai ela falou, mas o meu já tá bem adiantado então para não 

atrapalhar ela, eu me aliei a ela, mas eu gostaria muito de ter feito a avaliação em matemática, 

então quando eu li, assim também me despertou mais ainda da importância da avaliação pra  

não prejudicar (+),  o aluno, você julgar o aluno por causa da prova, então os diversos tipos de 

avaliação é vem eu acho que (+), acrescenta muito na vida do professor do aluno, entendeu, 

(entendi) e deveria ter tido mais, eu senti falta, deveria agente discutir mais a fundo todas as 

formas, de, porque pra quem vai ser professor pra não chegar lá e repetir a mesma coisa (forte 

ênfase na meeesma coisa) dá uma prova escrita e é isso aí que tá valendo, tirou zero é zero 

você é ruim, e não sei nem o que você está fazendo aqui, entendeu (entendi) porque isso aí 

agente já ouviu, o Otacílio mesmo falou pra gente, que uma professora uma vez chegou para 

ele e falou que ele é porque ele tinha tirado ruim em uma prova, ele era adolescente, que ele 

não tinha que estudar matemática, porque ele era muito ruim em matemática, é quando ele 

formou em matemática a primeira pessoa que ele procurou foi ela e falou para ela (entendi), 

aqui está o aluno que a senhora falou que era ruim em matemática, acabei de me formar em 

matemática, tô na sua frente agora, falou isso pra ela, por isso que eu tô te falando deveria ter 

tido  mais discussão sobre avaliação, principalmente em matemática, todas as matérias, mas 

principalmente em matemática, porque parece que ela é considerada, igual eu li um livro que 

ela é  a má-temática (OK!).  

12 – Ah não, eu acho que não pode separar não (não né), a medida que você, não você quer 

ver resultados, você ensina, quer ver resultados, quem ensina  quer ver resultados, senão você 

fica totalmente frustrado, se você passa o ensinamento para uma pessoa, se você compartilha 

com ela algo novo, e ela não faz nem questão é uma frustração tremenda, deve ser terrível, 

você ensinar e não ver retorno, o gostoso eu falo que ensinar, eu posso até tá saindo fora 



 120 

destas coisas, mas eu acho que ensinar, ensinar é você, é (+)(+) fazer a pessoa descobrir que 

ela pode usar as asas dela, porque asas todo mundo tem, mas é que umas pessoas acham que 

as delas não se movem, e  você, ensinar é isso, você pode usar as asas ela tem que usar as asas 

dela, pra mim ensinar é (+) é (+) fazer a pessoa enxergar com os próprios olhos e não com os 

seus, entendeu? (entendi).  

13 – Tá. Repete a pergunta pra mim, porque ela é grandinha. (pesquisador repete a pergunta). 

Não! (+) Quais são as sugestões aí? (pesquisador repete as sugestões) Não eu concordo em 

parte. (concorda em parte). (+)(+) Porque eu o que eu tinha te falado lá atrás, você tá 

entendendo, não prova 100% que o aluno aprendeu, e essa aqui você tem que fazer por praxe 

do sistema, né então, eu discordo deixa eu ver se parcialmente, totalmente não, parcialmente 

mesmo, eu concordo que tem que fazer por causa da questão do sistema, mas realmente não 

prova que o aluno aprendeu 100%. E você precisa de dar, eu sempre acho que o gostoso a 

avaliação, o benefício da avaliação é, pro aluno e pro professor também, mas mais pro aluno, 

como suceder  assim pro aluno, nó eu tirei tanto, consegui, mas por mérito próprio ele foi 

testado e foi aprovado, né, então eu discordo em parte, não pode ser esse, esse taxativo, ele 

sabe porque tirou dez, ele não sabe porque ele (tirou zero) tirou zero, nem tirou dois, tá fora 

do esquema. Não então eu concordo em parte, precisa de ter também, porque se você deixar 

muito a vontade também, igual eu te falo, porque o ser humano precisa disso, se deixar pro 

aluno (te lapa a avaliação) precisa, é gostoso, todo mundo,  a criança pequenininha ela já vem 

e faz um desenhozinho, ela te mostra, as crianças da educação infantil,  ela te mostra e você 

precisa falar para ela nó tá lindo, naquilo que ela sabe fazer naquilo que ela sabe colorir você 

fala tá lindo e ela vai melhorando, o ser humano precisa de estímulo, e na escola não tem 

outro jeito a não ser a avaliação, ela pode ser, ela pode ser recheada com outras formas de 

avaliar, mas ela precisa, precisa, precisa porque estímulo o ser humano ele precisa de, senão 

vai, vai (+) (+), vai (+) ficar relaxado, ah então o que que eu tô fazendo aqui? O estímulo da 

escola eu acho que é a avaliação. Só que ela tem que ser pesada para não ficar muito taxativo, 

julgar o aluno pela Prova, entendeu? (entendi). (Obrigado por participar da entrevista) De 

nada! 
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ANEXO 1 

UFOP - PLANO DE ENSINO 

DISCIPLINA: CURRÍCULO E AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

 

ELETIVA 

Ementa 

Teoria Curricular: tendências internacionais; desenho Curricular; Currículos e Programas de 

Matemática no Brasil. 

Currículo e Projeto Pedagógico; Currículo, LDBEN e PCN?. 

A avaliação como componente curricular. 

A avaliação no contexto histórico brasileiro. A avaliação como parte integrante do processo 

de ensino-aprendizagem; funções e modelos de avaliação em diversas correntes filosóficas e 

psicológicas; Implicações para a Educação Matemática. 

Análise e implementação de resultados de pesquisas em currículo e avaliação da 

aprendizagem de matemática. 

 

Obrigatória: Carga Horária: 60 Créditos: 
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ANEXO 2 

UFPE - PLANO DE ENSINO 

DISCIPLINA: AVALIAÇÃO EDUCACIONAL E DA APRENDIZAGEM 

 

 

 

 

Nome da Disciplina 

Avaliação Educacional e da Aprendizagem 

 Códi

go 

 Perío

do 

7º 

 Carga 

Horária 

75 h 

 Crédit

o 

05 

 

        

Departamento Responsável 

Departamento de Educação e Ciências Humanas – DECH 

 

Pré-Requisito: Carga 

Horária: 

 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 

EMENTA:  

 

Retrospectiva histórica na busca do entendimento das diversas concepções. Avaliação 

da Aprendizagem na ótica das teorias do conhecimento. A questão do erro na aprendizagem, a 

construção do conhecimento e as questões relacionadas ao fracasso/sucesso escolar. A 

Avaliação e a prática avaliativa da escola. 

OBJETIVOS: 

 

GERAL 

Refletir sobre a avaliação como processo voltado a melhoria do ensino/aprendizagem na 

perspectiva de atendimento à individualização das trajetórias, à diversidade e as exigências de 

formação para a cidadania. 

 

ESPECÍFICOS 

 

 Analisar aspectos ideológicos subjacentes à avaliação construindo conhecimentos 

indispensáveis à prática pedagógica comprometida com a democratização da educação. 

 Formalizar conhecimentos sobre avaliação que possibilitem a desenvolvimento de 

competências necessárias à vivência de um processo construtivo de avaliação. 

 Selecionar alternativas metodológicas de avaliação que viabilizem o acesso ao 

conhecimento. 

 Justificar o erro de aprendizagem como elemento constitutivo do conhecimento. 

 Situar o feedback como processo facilitador do diálogo na prática avaliativa. 

CONTEÚDO: 
 

1.Avaliação Educacional e da Aprendizagem – Enfoques teóricos 

1.1.Retrospectiva histórica – evolução das concepções 

1.2.Importância e significado 
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1.3.Funções 

1.4.Pressupostos 

1.5.Paradigmas atuais 

1.6.Critérios  

2. Abordagens da Avaliação da Aprendizagem 

2.1. Psicopedagógica 

 O erro e a construção do conhecimento 

 As contribuições das teorias do conhecimento e das inteligências múltiplas. 

2.2. Filosófica/social 

 As relações de poder na prática avaliativa 

 As questões relacionadas ao fracasso/sucesso escolar. 

2.3. Política/legal 

 Aspectos ideológicos subjacentes à prática avaliativa da escola. 

 Aspectos legais da avaliação da aprendizagem no sistema educacional brasileiro. 

3. Metodologia da Avaliação da Aprendizagem 

3.1. Etapas do processo de Avaliação da Aprendizagem 

3.2. Procedimentos/instrumentos usuais 

 Observação 

 Auto-avaliação 

 Prova 

 Portfólios 

 Diários 

4. Avaliação Educacional no Brasil 

4.1. Bases Legais 

4.2. Problemas e dilemas na práxis educativa da escola básica brasileira 
 

METODOLOGIA/MULTIMEIOS EDUCACIONAIS 
 

A metodologia de caráter multifacetado tem como uma de suas finalidades subsidiar 

os processos de desenvolvimento e de construção das competências indispensáveis à prática 

profissional. Deve pautar-se pela relação teórico – prática e por princípios interdisciplinares 

que permitam a abordagem problematizadora dos conteúdos a partir da realidade social 

concreta, considerando as especificidades das disciplinas. Utilizar-se-á diferentes 

procedimentos de ensino (aulas expositivas, leitura, discussão e produção de texto, pesquisa 

bibliográfica e de campo, seminários, painéis, palestras, conferências e discussões em 

plenária), de recursos didáticos e multimeios educacionais diversificados como elementos 

facilitadores do ensino/aprendizagem. Neste sentido, na vivência da metodologia, recomenda-

se a adoção de trabalhos individuais que atendam a individualização das trajetórias e trabalhos 

de grupo que favoreçam a democratização do conhecimento e a construção da cidadania 

individual e coletiva. 
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ANEXO 3 

 

UFTM - PLANO DE ENSINO 

 

DISCIPLINA: AVALIAÇÃO EDUCACIONAL 

 

TEÓRICA - 30 h/a - PERÍODO VI 

 

EIXO TEMÁTICO - Vida em Sociedade e Formação Pedagógica Comum 

 

EMENTA 

 

As teorias sobre a avaliação da aprendizagem. As relações da avaliação com a didática e com 

a aprendizagem. Questões ideológicas nos processos de avaliação. As políticas de avaliação 

no Brasil. Tipos de avaliação. Avaliação somativa e a avaliação formativa. 

Técnicas, procedimentos e instrumentos de avaliação. Os critérios de avaliação. Prática de 

elaboração, aplicação e correção de diferentes instrumentos de avaliação na sala de aula. 

A avaliação é processual, privilegiando os aspectos qualitativos, e tendo caráter 

diagnóstico e formativo visando prioritariamente a valorização das aquisições que constroem 

a identidade pessoal e profissional. 

A metodologia de avaliação inclui o uso de procedimentos que permitam o 

acompanhamento do desempenho/aproveitamento dos conhecimentos no sentido cognitivo, 

atitudinal e procedimental, tendo como foco superação de dificuldades de aprendizagem, a 

resignificação de conhecimentos e a construção das competências inerentes ao perfil do 

egresso pretendido na licenciatura. Na avaliação da aprendizagem dar-se-á especial atenção 

aos seguintes aspectos: clareza e objetividade nas argumentações oral e escrita, coerência e 

pertinência na apresentação de ideias/argumentos, senso crítico propositivo. 
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AFONSO, A. J. Avaliação educacional: regulação e emancipação: para uma sociologia 

das políticas avaliativas contemporâneas. 3ª ed. São Paulo: Cortez. 2005. 

 

CATANI, Denice Barbara e GALLEGO, Rita de Cassia. Avaliação. São Paulo: Editora 

UNESP, 2009. 

 

HOFFMANN, J.; ESTEBAN, M. T. (orgs.) Práticas avaliativas e aprendizagens 

significativas: em diferentes áreas do currículo. 3.ed. Porto Alegre: Mediação, 2004. 

Complementar 



 128 

BONAMINO, A., BESSA, N., FRANCO (org.). Avaliação da educação básica. Pesquisa e 

gestão. São Paulo: Loyola, 2004. 

 

ESTEBAN, Maria T.(org.). Escola, currículo e avaliação. São Paulo: Cortez, 2003. 

 

FREITAS, Luís Carlos de. Avaliação: construindo o campo e a crítica. Florianópolis: 

Insular, 2002. 

 

GATTI, Bernadete A. O Professor e a avaliação em sala de aula. Estudos em Avaliação 

Educacional, n. 27, p. 97-113, jan./jun. 2003. 

 

HADJI, Charles. Avaliação desmistificada. Trad. Patrícia C. Ramos, Porto Alegre ARTMED 

Editora, 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 129 

ANEXO 4 

UFRGS - PLANO DE ENSINO 

DISCIPLINA: ORGANIZAÇÃO CURRICULAR, PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO 

 

CÓDIGO: EDU -02026 

 

PROFESSORA: MARISE BASSO AMARAL - E-MAIL: marybas@brturbo.com.br 

 

 

PLANO DE ENSINO - 2008 – II 

Súmula da Disciplina 

 

Princípios básicos de organização curricular em situação de ensino e aprendizagem; vivência 

de situações práticas de currículo, dentro da ótica de questões ligadas à participação, ao 

ensino de nível fundamental e médio e ao trabalho educacional em suas possibilidades e 

compromisso social. 

 

Objetivos Gerais 

 

A disciplina visa oportunizar aos/às alunos/as: A problematização da escola e do exercício da 

docência como práticas marcadas pela multiplicidade, diferença e heterogeneidade culturais; 

A introdução dos estudantes das licenciaturas na prática da pesquisa educacional, visando o 

desenvolvimento do pensamento investigativo no trato das questões didáticopedagógicas, bem 

como a problematização da prática de ensino para a produção de novas possibilidades de 

articulação entre teoria e prática; A revisão e ressignificação de processos de planejamento de 

ensino e da organização didático-metodológica (currículo, planejamento e avaliação). 

 

Conteúdos 

 

- A problematização da escola, o exercício da docência e a prática da pesquisa educacional. 

- Questões sobre currículo, cultura e sociedade.   

- Da organização didático-metodológica: planejamento e avaliação. 

- Situações práticas de ensino e aprendizagem. 

Referências: 

 

ANASTASIOU, Léa das Graças Camargos; ALVES, Leonir Pessate (org.). Processos de 

Ensinagem na Universidade: pressupostos para as estratégias de trabalho em aula. 

Joinville: UNIVILLE, 2003. 
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CORAZZA, Sandra. Currículo e política cultural da avaliação. Educação e Realidade, Porto 

Alegre, 20(2): 45-59. 

 

COSTA, M. V. Quem são? Que querem? Que fazer com eles? Eis que chegam às nossas 

escolas as crianças e jovens do século XXI. In: MOREIRA, Antônio Flávio; GARCIA, 

Regina Leite; ALVES, Maria Palmira (Org.). Currículo: pensar, sentir e diferir (v. II). Rio de 

Janeiro: DP&A, 2005. Texto disponível em: www.ufrgs.br/neccso 

 

COSTA, M. V. Uma agenda para jovens pesquisadores. In: COSTA, M. V. (org.) Caminhos 

Investigativos II: outros modos de pensar e fazer pesquisa em educação. Rio de Janeiro: 

DP&A, 2002, p. 149-156. 

 

COSTA, M. V.(org.) Caminhos Investigativos: novos olhares na pesquisa em educação. 

Porto Alegre: Mediação, 1996. 

 

DOLL, Johannes. Avaliação na Pós-modernidade. In: PAIVA, Maria da Graça Gomes e 

BRUGALLI, Marlene. Avaliação. Novas tendências, novos paradigmas. Porto Alegre: 

Mercado Aberto, 2000, p. 11-44. 

 

DOLL, J. ROSA, R. (orgs.) Metodologia de Ensino em Foco: práticas e reflexões. Porto 

Alegre: Editora da UFRGS, 2004. 

 

ESTEBAN, M.T. O Que Sabe Quem Erra? Reflexões sobre avaliação e fracasso escolar. Rio 

de Janeiro: DP&A editora, 2002. 

 

ESTABAN, ML; EDWIGES, Z. A pesquisa como eixo de formação docente. In: _____(org.). 

Professora pesquisadora: uma praxis em construção. Rio de Janeiro: DP&A, 2002. 

 

FERREIRA, Lucinete. Retratos da avaliação no contexto escolar. In: Retratos da Avaliação: 

conflitos, desvirtuamentos e caminhos para a superação. Porto Alegre: Mediação, 2002, p. 73-

112. 

 

FILIPOUSKI, Ana Maria R. [et al.] Teorias e Fazeres na Escola em Mudança. Porto 

Alegre: Editora da UFRGS/Núcleo de Integração Universidade & Escola da 

PROREXT/UFRGS, 2005. 

 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia. Saberes necessários à prática educativa. Rio 

de Janeiro: Paz e Terra, 1996. 

 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da esperança: um reencontro com a pedagogia do oprimido. 

Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992. 

 

GANDIN, Danilo. Planejamento como prática educativa. São Paulo, Loyola, 1995. 

 

LUCKESI, C. O que é mesmo o ato de avaliar a aprendizagem. Pátio, ano 3, n. 12, fev./abr. 

2000, p. 6-11. 

 

MACEDO, Lino de. O construtivismo e sua função educacional. Educação & Realidade, 

Porto Alegre, 18(1):25-31. 
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PERRENOUD, Philippe. 10 novas competências para ensinar. Porto Alegre: Artes 

Médicas, 2000. 

 

RAYS, Oswaldo Alonso. Planejamento de Ensino: um ato político-pedagógico. In ______, 

Trabalho Pedagógico: hipóteses de ação política. Santa Maria: Pallotti, 2000. 

 

SACRISTÁN, J. Gimeno; GÓMEZ, A.I. Pérez. Compreender e transformar o ensino. 

Porto Alegre: Artes Médicas, 1998. 

 

SCHMIDT, Saraí (org.). A educação em tempos de globalização. Rio de Janeiro: DP&A, 

2000. 

 

TRAVERSINI, Clarice Salete; COSTA, Zuleika. Formas de ensinar produzem o aprender? 

VI Seminário de Pesquisa em Educação da Região Sul. Santa Maria/RS: UFSM, 2006. 

Disponível em: http://www.ufrgs.br/neccso/downloadtextos.html 

 

VEIGA-NETO, Alfredo. Cultura e Currículo: um passo adiante. In : MOREIRA, A. F. B. 

PACHECO, José Augusto, GARCIA, Regina Leite (org.). Currículo: pensar, sentir e diferir. 

Rio de Janeiro: DP&A, 2004. p.51-55. 
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ANEXO 5 

 

UFU – PLANO DE ENSINO 

DISCIPLINA: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO EDUCACIONAL 

OPTATIVA  

 
FICHA DE DISCIPLINA 

DISCIPLINA: Planejamento e Avaliação Educacional 

CÓDIGO: 

UNIDADE ACADÊMICA: FACIP 

PERÍODO/SÉRIE: 

CH TOTAL TEÓRICA: 30 

CH TOTAL PRÁTICA: 30 

CH TOTAL: 60 

OBRIGATÓRIA: (  ) OPTATIVA: ( X ) 

PRÉ-REQUISITOS: 

CÓ-REQUISITOS: 

 

OBJETIVOS 

Caracterizar aspectos básicos do planejamento, justificando sua importância no planejamento 

educacional. Analisar os fundamentos do processo do planejamento educacional, justificando sua 

importância na política nacional de desenvolvimento. Analisar a importância do planejamento 

participativo no desenvolvimento das etapas do processo do planejamento nacional. Analisar a 

trajetória da avaliação e a evolução de seu conceito. Caracterizar as funções, critérios e categorias da 

Avaliação Educacional. Analisar o papel da avaliação na atual legislação brasileira.  

 

EMENTA 

Introdução ao estudo do planejamento. Fundamentos do planejamento educacional. Planejamento 

participativo em educação. Projetos em educação. A evolução histórica da avaliação, seus diversos 

conceitos e sua relação com a atualidade; suas funções, categorias e critérios. A avaliação de Projetos, 

de Planos e Institucional. 

 

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA  

TEÓRICO: 

 

1. INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO PLANEJAMENTO 

1.1. Planejamento no processo histórico. 

1.2. Características do processo de planejamento. 

1.3. Planejamento no enfoque sistêmico. 

 

2. FUNDAMENTOS DO PLANEJAMENTO EDUCACIONAL 

2.1. Características do planejamento educacional. 

2.2. Níveis do planejamento educacional. 

2.3. Processo de planejamento em educação. 

2.4. Planejamento participativo na escola. 

 

3. PROJETOS EM EDUCAÇÃO 

3.1. Natureza do projeto educacional. 

3.2. Formas de planejamento. 

3.3. Projeto político - pedagógico da escola. 

3.4. Projeto de Ensino-Aprendizagem. 

3.5. Projeto de Curso. 
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3.6. Plano de aula. 

3.7. Projeto de Trabalho. 

4. A HISTÓRIA E A EVOLUÇÃO DA AVALIAÇÃO EDUCACIONAL 

4.1. A evolução do conceito de avaliação. 

4.2. O conceito de avaliação segundo as diferentes concepções. 

4.3. A avaliação na atualidade. 

 

5. AS FUNÇÕES E CATEGORIAS DA AVALIAÇÃO 

5.1. Funções da avaliação: diagnóstica; formativa; somativa. 

5.2. As categorias da avaliação: afetiva; social; cognitiva; psicomotora. 

5.3. avaliação e seus critérios: processual; global; contextual. 

5.4. Instrumentos de avaliação. 

 

6. A AVALIAÇÃO NO SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO 

6.1. O Sistema de Avaliação: SAEB, ENEM, PROVÃO e atualmente o ENADE. 

6.2. A avaliação na L.D.B; As orientações sobre avaliação nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais. 
 

PRÁTICO: ELABORAR E APLICAR PROJETO DE TRABALHO 
 

BIBLIOGRAFIA 
 

Bibliografia Básica: 

[1] ESTEBAN, M. T., (org.), Avaliação: uma prática em busca de novos sentidos. Rio de Janeiro: 

Cortez, 2003. 

[2] LUCKESI, C. C., Avaliação da aprendizagem escolar. São Paulo: Cortez Editora, 2006. 

[3] VASCONCELOS, C. S., Avaliação: concepção dialética libertadora do processo de avaliação 

escolar. São Paulo: Libertad - Centro de Formação e Assessoria Pedagógica, 2007. 

[4] VASCONCELOS, C. S., Planejamento: projeto de ensino - aprendizagem e projeto político- 

pedagógico. São Paulo: Libertad, 2007. 
 

Bibliografia Complementar: 

[5] AFONSO, A. J., Avaliação Educacional: regulação e emancipação, São Paulo: Cortez Editora. 

[6] AZEVEDO, J. M. L., A educação como política pública. 2ª Edição. Campinas: Autores 

Associados, 2001. (Coleção Polêmicas do Nosso Tempo). 

[7] FREIRE, P., Política e educação. 5ª Edição. São Paulo: Cortez, 2001. (coleção Questões da Nossa 

Época, 23). 

[8] GANDI, D., Planejamento como pratica educativa. São Paulo: Edições Loyola, 1993. (ABC do 

Brasil). 

[9] PADILHA, P. R., Planejamento dialógico: como construir o projeto político-pedagógico da escola. 

2ª Edição. São Paulo: Cortez, 2002. 

[10] VEIGA, I. P. A., (org.). Projeto político da escola: uma construção possível. Campinas: Papirus, 

1995. 

[11] VIEIRA, S. L., E ALBUQUERQUE, M. G. M., Política e planejamento educacional. Fortaleza: 

Edições Demócrito Rocha, 2001. 

_____ /______/ ________ 

_______________________________ 

Carimbo e assinatura do Coordenador 

_____/ ______ / ________ 

____________________________ 

Carimbo e assinatura do Diretor da 

FACIP 

APROVAÇÃO 

http://www.facip.ufu.br/sites/facip.ufu.br/files/Anexos/Bookpage/OPP%20-

%20Planejamento%20e%20Avalia%C3%A7%C3%A3o%20Educacional.pdf 

 

 

http://www.facip.ufu.br/sites/facip.ufu.br/files/Anexos/Bookpage/OPP%20-%20Planejamento%20e%20Avalia%C3%A7%C3%A3o%20Educacional.pdf
http://www.facip.ufu.br/sites/facip.ufu.br/files/Anexos/Bookpage/OPP%20-%20Planejamento%20e%20Avalia%C3%A7%C3%A3o%20Educacional.pdf
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ANEXO 6 

EMENTAS DAS DIVERSAS DISCIPLINAS E PPPs CITADOS 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade Federal de Alfenas. UNIFAL-MG 

 

Rua Gabriel Monteiro da Silva, 700 . Alfenas/MG . CEP 37130-000 

Fone: (35) 3299-1000 . Fax: (35) 3299-1063 

 

Quarto Período 

Disciplina: Didática 

Pré-requisitos: não possui 

 

C.H. total: 90 Teórica: 60 Prática Labor.: Prática Pedag.:30 Estágio: 

 

EMENTA. Prática educativa. Pedagogia e Didática. Didática e democratização do ensino. 

Didática: teoria da instrução e do ensino. O processo de ensino na escola. O processo de 

ensino e o estudo ativo. Os objetivos e conteúdos do ensino. Os métodos de ensino. A aula 

como forma de organização do ensino. A avaliação escolar. O planejamento escolar. Relações 

professor-aluno na sala de aula. 

 

USP - CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA 

Disciplina Didática para o 6º Período  

 

Júpiter - Sistema de Graduação 

 

Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação 
Desenvolver, junto aos licenciandos, uma postura crítico-reflexiva em relação ao ensino, 

bem como competências básicas que os habilitem a planejar, organizar, orientar e avaliar o 

processo de ensino e aprendizagem. 

Promover uma análise das reais condições das escolas brasileiras e buscar formas de atuação 

simples e efetivas, de maneira a motivar o aprendizado e a formação plena do aluno, no 

exercício de sua cidadania e no conhecimento de sua personalidade 

Matemática 
  

Disciplina: SMA0339 – Didática 

Créditos Aula: 4 

Créditos Trabalho: 2 

Carga Horária Total: 120 h ( Práticas como Componentes Curriculares = 90 h ) 

Tipo: Semestral 

Ativação: 01/01/2010 

 

Objetivos 
  

Programa Resumido 
Método de Ensino. Planejamento. Avaliação das atividades didáticas. Utilização de recursos 

tecnológicos 
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Programa 
Relações entre Filosofia, Educação, Pedagogia e Didática. Os métodos de ensino: as várias 

abordagens do processo sob o ponto de vista didático. Planejamento (plano da escola, plano 

de ensino e plano de aula). Avaliação das atividades didáticas (avaliação classificatória e 

avaliação formativa, auto-avaliação). Ética e cidadania no exercício pedagógico e suas 

relações com a didática. Novos recursos tecnológicos e sua influência sobre o "fazer 

pedagógico". Observação e intervenção na prática escolar para a aproximação dos conteúdos 

anteriores com a prática docente e suas possibilidades de mudança. Projetos Integrados. 

  

Avaliação 
      Método 

Aulas expositivas, discussões orientadas e seminários. Leituras recomendadas, pesquisa 

bibliográfica. Acompanhamento e pesquisa da prática escolar . 

Critério 

Avaliação por meio de provas escritas, trabalhos e seminários. 

Norma de Recuperação 

Número de provas: no mínimo uma (01) e no máximo duas (02) provas. 

Critério de aprovação: a nota final (MF) do aluno que realizou provas de recuperação 

dependerá da média do semestre (MS) e da média das provas de recuperação (MR), 

como segue: 

MF=5 se 5 <= MR <= 10 - MS;  

MF = (MS + MR) / 2 se MR 10 - MS 

MF = MS se MR 5. 
 

  

Bibliografia 
      

 

Livros-Textos: 

·HAYDT, R.C.C. Curso de Didática Geral. São Paulo: Ática, 1994. 

·LIBANEO, J.C., Didática. São Paulo: Cortez, 1991. 

·CANDAU, V.M. (org.) A Didática em questão. 8ed., Petrópolis: Vozes, 1989 

· Rumo a uma nova didática. 2ed., Petrópolis: Vozes, 1989. 

·LUCKESI, C.C. Filosofia da Educação. São Paulo: Cortez, 1991. 

·PERRENOUD, P. Dez novas competências para ensinar. Porto Alegre: Artes Médicas, 

2000. 

 

Complementares: 

·FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido. 17ed., Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. 

·------------- Pedagogia da Autonomia. São Paulo: Paz e Terra, 1996. 

·MISUKAMI, M.G.N. Ensino: as abordagens do processo. São Paulo: EPU, 1986. 

·SAVIANI, D. Escola e democracia. São Paulo: Cortez, 1984. 

·GADOTTI, M. História das Idéias Pedagógicas. Série Educação, São Paulo: Ática, 

1993. 

·CASTRO, A.D. de & Carvalho, A.M.P. de (org.). Ensinar a ensinar: didática para a 

escola fundamental e média. São Paulo: Pioneira, 2001.  

·PARRA, N. & Parra, I.C.C. Técnicas Audiovisuais de Educação. 5ed., São Paulo: 

Pioneira, 1985. 

·VASCONCELLOS, C.S. Planejamento: projeto de ensino-aprendizagem e projetos 

políticos pedagógicos. 7ed., São Paulo: Libertad, 2000. 

·VEIGA, I.P.A. (org.) Técnicas de ensino: por que não? Campinas: Papirus, 1996. 
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·ABRECHT, R. Avaliação formativa. Portugal: ASA, 1994. 

·SAVIANI, D. Pedagogia histórico-crítica: primeiras aproximações. São Paulo: Cortez, 

1991. 
  

 

https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/obterDisciplina?sgldis=SMA0339&codcur=55030&codha

b=300 

 

UNICAMP - LICENCIATURA EM MATEMÁTICA 

EL 755 - PRÁTICA DE ENSINO DE MATEMÁTICA E 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO I 

Professora Responsável: 

Prof.ª Dr.ª Dione Lucchesi de Carvalho 

1º período de 2002 - curso diurno – turma B 

 

PLANO DE ENSINO 

 1.   Objetivos 

1.1.          Refletir sobre, questionar e talvez reelaborar as próprias concepções de ensino de 

Matemática “dialogando” com a bibliografia, com textos produzidos pelos próprios alunos em 

seu diário de campo reflexivo e em suas narrativas de memórias escolares.  

1.2.          Analisar as relações e as interações que se estabelecem no cotidiano escolar 

destacando as referentes ao processo de ensino/aprendizagem da Matemática. 

1.3.   Analisar documentos escolares relativos às aulas de Matemática, tais como 

planejamento escolar, plano de curso, textos que os professores leem, estatísticas de 

composição das classes, etc. 

1.4.   Experienciar reflexivamente situações docentes tais como: monitorias; atendimento 

complementar a alunos com dificuldade em Matemática; preparo de material didático para a 

escola ou para a classe onde está estagiando; elaboração de um projeto a ser desenvolvido em 

conjunto com o(a) professor(a) de Matemática que está recebendo o(a) aluno(a) como 

estagiário(a). 

2.   Temas 

2.1. A escola enquanto instituição com destaque para as interações entre os diversos 

profissionais diretamente relacionadas ao cotidiano da sala de aula de Matemática. 

https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/obterDisciplina?sgldis=SMA0339&codcur=55030&codhab=300
https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/obterDisciplina?sgldis=SMA0339&codcur=55030&codhab=300
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2.2. A prática pedagógica do ensino de Matemática: as relações com a instituição escola; 

interações internas à sala de aula. 

2.3. O planejamento escolar: relações com as propostas de ensino; análise do cotidiano da 

própria prática; detalhamento e operacionalização da programação realizada a priori. 

2.4. A dinâmica da sala de aula: comunicação, argumentação e discussão nas aulas de 

Matemática em pequenos grupos e em plenária. 

2.5. Avaliação da aprendizagem escolar de Matemática. 

3.   Atividades previstas 

3.1. Seminários onde serão realizadas: 

3.1.1. Discussões baseadas em leituras que fundamentam teoricamente o estudo da 

escola enquanto instituição, do cotidiano escolar e da prática pedagógica do 

professor de Matemática. 

3.1.2. Discussão sobre o desenvolvimento do trabalho de campo que está se 

realizando na escola objeto de estágio. 

3.1.3. Socialização das situações docentes experienciadas e analisadas. 

3.2. Estudo e caracterização: do ambiente da escola onde será realizado o estágio; da prática 

pedagógica do(a) professor(a) de Matemática que o(a) está recebendo; e da relação que os 

alunos da classe onde está estagiando têm com o estudo, a Matemática, a escola. Este estudo 

deverá ser realizado em trios ou duplas, sendo que, em cada classe, deverão estagiar no 

máximo dois alunos. 

Esta atividade compreende cinco tipos de ações: 

3.2.1. observação e levantamento de informações que deverá contemplar entrevistas 

e/ou questionários com alunos(as) e com o(a) professor(a) de Matemática que 

está recebendo o(a) aluno(a) como estagiário(a); 

3.2.2. elaboração de um diário de campo reflexivo para registrar as observações feitas 

e as situações experienciadas (cada componente da dupla, ou trio, deve elaborar 

o seu diário); 

3.2.3. realização de entrevistas com o(a) professor(a) de Matemática que o(a) está 

recebendo e com os alunos da classe alvo do seu estudo; 

3.2.4. análise do material registrado; 

3.2.5. elaboração de trabalhos escritos que apresentem um relato crítico do estudo 

realizado. 
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3.3. Sessões de acompanhamento de estágio e de leitura dos diários de campo elaborado pelo 

aluno que ocorrerão às 6as. feiras, no Cempem, na FE-Unicamp, em uma parte de nossos 

encontros. 

3.4. Monitoria ao (à) professor(a) de Matemática que está recebendo o(a) aluno(a) como 

estagiário(a). Este trabalho compreende: acompanhamento das aulas de Matemática de uma 

classe da escola durante todo o semestre; preparação de material didático para o professor ou 

para a escola; elaboração de um projeto a ser desenvolvido em conjunto com o(a) 

professor(a). 

4.   Avaliação 

4.1. O aluno será avaliado através: 

a)    do seu desempenho e assiduidade aos trabalhos em plenária, sejam estudos de 

aprofundamento teórico, sejam sessões de acompanhamento de estágio, sejam 

seminários de aprofundamento ou de socialização; 

b) de sua participação em todas as atividades desenvolvidas na escola onde se realiza 

seu estágio; 

c) de seu desempenho na apresentação dos seminários sob sua responsabilidade; 

d) da qualidade dos trabalhos escritos que apresentar; 

e) da frequência às atividades do curso. 

Obs.: Para a aprovação, será exigida frequência mínima de 75% em todas as atividades 

previstas. 

4.2.  Os trabalhos escritos a serem apresentados serão de dois tipos: 

4.2.1. Individuais (narrativas de memórias docentes, próprias ou de colegas, diário de 

campo reflexivo, resenhas sobre alguns textos básicos); 

4.2.2. Em duplas ou trios (A. caracterização da classe no qual está se desenvolvendo 

o estágio contendo o perfil o(a) professor(a) de Matemática que o(a) está 

recebendo, o perfil dos alunos – faixa etária, escolarização anterior, relação com 

a Matemática – e , explicitamente, as relações com o ambiente da escola, com os 

demais profissionais envolvidos que interagem neste ambiente; 

B. caracterização da prática pedagógica do(a) professor(a) de Matemática que 

o(a) está recebendo, mencionando: i) o livro didático que ele utiliza – e como o 

utiliza –, os textos de Educação Matemática que ele mencionar que usa para o 

preparo das aulas ou de outro tipo de material que surgir durante o trabalho de 

campo; ii) suas transformações no semestre, se ocorrerem; iii) a relação 

professor(a)/aluno(a) que ele(a) estabelece dentro e fora da sala de aula; iv) 

análise do planejamento de Matemática do(a) professor(a) e suas relações com o 

da série e da escola; v) análise do sistema de avaliação utilizado pelo(a) 

professor(a) e suas relações com o da série e da escola; C. esboço do estágio de 

docência.) 
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Obs. Os trabalhos em duplas ou trios devem conter trechos da bibliografia que se 

relacionam com o tema do estudo em andamento e menção explícita a episódios 

registrados no diário de campo reflexivo. 

5.   Bibliografia básica 

ABRANTES, Paulo. “Avaliação como parte integrante do processo de aprendizagem 

matemática”. In Avaliação e Educação Matemática. Rio de Janeiro, GEPEM, 1995, pp. 9-20. 

CORAZZA, Sandra Mara. Planejamento de ensino como estratégia de política cultural. In: 

MOREIRA, Antônio Flavio B. (org.) Currículo: questões atuais. Campinas: Papirus, 2000. 

GIROUX, Henry A. Professores como Intelectuais Transformadores. In: Os Professores como 

Intelectuais. Rumo a uma pedagogia crítica. Porto Alegre: Artes Médicas, trad. Daniel 

Bueno, 1997. 

GRILLO, Marlene. Prática docente: referência para a formação do educador. In: CURY, 

Helena N. (org.). Formação de Professores de Matemática: uma visão multifacetada. Porto 

Alegre: Artes Médicas, 2001. 

LÜDKE, Menga & ANDRÉ, Marli E. D. A. Pesquisa em Educação: abordagens qualitativas. 

São Paulo: EPU, 1986. 

OLIVEIRA, Fernando B. de. A gestão pedagógica na escola: a intenção e a realidade das 

HTPC’s (Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo) nas Escolas Públicas do Ensino 

Fundamental de Capinas, Iniciação Científica realizada na FE/Unicamp, sob a orientação do 

Prof. Dr. César Nunes, com apoio do PIBIC/CNPq em 2001 (Adaptado), texto não publicado. 

PONTE, João Pedro da [et al]. A dinâmica da aula de Matemática. In: Didática da 

matemática: matemática – ensino secundário. Lisboa. Editorial do Ministério da Educação. 

1997. 

SILVA, Élcio O. da & MOREIRA, Mariano & GRANDO, Neiva Ignez. O contrato didático e 

o currículo oculto: um duplo olhar sobre o fazer pedagógico. In: Zetetiké, Campinas, v.4, n.6, 

p. 9-23, jul./dez. 1996. 

  Cronograma definido em 08/03/2002 

DATAS ATIVIDADES 

08/03 
1

ª
 PARTE: Apresentação dos Alunos da Turma. 

                  Uma bula para a Matemática (em grupos). 

2
ª
 PARTE: Narrar a experiência docente que mais marcou sua vida até hoje, 

que lhe trouxe maior número de questionamentos. Destacar como 

esta experiência se relaciona com a concepção de Matemática que 

você tem e com a sua escolha pelo curso de Licenciatura. Escolher, 

de preferência, uma experiência em que você tenha sido 

professor(a) e que não seja aula particular. 

15/03 
1

ª
 PARTE: Atividade sobre o texto de Henry Giroux, Professores como 
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Intelectuais Transformadores. 

2
ª
 PARTE: Preparação do roteiro para entrevista com o professor e do 

questionário para elaborar o perfil dos alunos. 

22/03 
1

ª
 PARTE: Atividade sobre o texto de Marlene Grillo, Prática docente: 

referência para a formação do educador. 

2
ª
 PARTE: “Leitura” dos diários de campo: a primeira visita à escola. 

05/04 
1

ª
 PARTE: Seminário sobre a Dinâmica da aula de Matemática (Ponte, 1997). 

2
ª
 PARTE: Relatos sobre a dinâmica da sala de aula da classe onde o estágio 

está se desenvolvendo, com destaque a passagens do diário de 

campo. 

12/04 
1

ª
 PARTE: Seminário sobre o Contrato didático (Silva, Moreira & Grando, 

1996). 

2
ª
 PARTE: Relatos sobre a dinâmica da sala de aula e sobre o contrato didático 

vigente na classe onde o estágio está se desenvolvendo, com 

destaque a passagens do diário de campo. 

19/04 
1

ª
 PARTE: Seminário sobre HTPCs, sob a coordenação de Fernando Bonadia 

de Oliveira (Oliveira, 2001). 

2
ª
 PARTE: Relatos sobre como o(a) professor(a) de Mat. vê as HTPCs na 

escola onde o estágio está se desenvolvendo, com destaque a 

passagens do diário de campo. 

26/04 
1

ª
 PARTE: Seminário sobre Planejamento de ensino de Matemática (Corazza, 

2000). 

2
ª
 PARTE: Relatos sobre o planejamento de Matemática do(a) professor(a) e 

suas relações com o da série e da escola onde o estágio está se 

desenvolvendo, com destaque a passagens do diário de campo. 

03/05 1
ª
 PARTE: Seminário sobre Avaliação da aprendizagem de 

Matemática (Abrantes, 1995). 

2
ª
 PARTE: Relatos sobre o sistema de avaliação utilizado pelo(a) professor(a) 

e suas relações com o da série e da escola onde o estágio está se 

desenvolvendo, com destaque a passagens do diário de campo. 

Entrega do trabalho escrito em dupla (ou trio) A 

  

10/05 
1

ª
 PARTE: Relatos sobre a dinâmica da sala de aula, sobre o contrato didático 

vigente, sobre o planejamento de Matemática e sobre o sistema de 

avaliação utilizado pelo(a) professor(a) e suas relações com o da 

série e da escola onde o estágio está se desenvolvendo, com 

destaque a passagens do diário de campo. 

2
ª
 PARTE: Continuação da 1

ª
 parte. 

17/05 
1

ª
 PARTE: Relatos sobre a dinâmica da sala de aula, sobre o contrato didático 

vigente, sobre o planejamento de Matemática e sobre o sistema de 

avaliação utilizado pelo(a) professor(a) e suas relações com o da 

série e da escola onde o estágio está se desenvolvendo, com 

destaque a passagens do diário de campo. 
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2
ª
 PARTE: Continuação da 1

ª
 parte. 

24/05 
1

ª
 PARTE: Seminários de socialização das reflexões sobre o estágio 

2
ª
 PARTE: Seminários de socialização das reflexões sobre o estágio 

07/06 
1

ª
 PARTE: Seminários de socialização das reflexões sobre o estágio 

2
ª
 PARTE: Seminários de socialização das reflexões sobre o estágio 

14/06 
1

ª
 PARTE: Seminários de socialização das reflexões sobre o estágio 

2
ª
 PARTE: Seminários de socialização das reflexões sobre o estágio 

21/06 
1

ª
 PARTE: Seminários de socialização das reflexões sobre o estágio 

2
ª
 PARTE: Seminários de socialização das reflexões sobre o estágio 

28/06 1
ª
 PARTE: Seminários de socialização das reflexões sobre o estágio 

2
ª
 PARTE: Seminários de socialização das reflexões sobre o estágio 

Último dia de entrega de todos os trabalhos escritos 

 

http://www.cempem.fae.unicamp.br/cursos/homepagedione/PLANOENSINO.htm 

 

 

 

 

 

 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

Instituto Multidisciplinar 

Departamento de Tecnologias e Linguagens 

Coordenação de Matemática 

Disciplina: Didática Geral 

Código: IM 148 Pré-requisitos: Nenhum 

Carga Horária: 60 h Créditos: Teóricos = 4 Práticos = 0 
 

Ementa 
 

Ensino, Aprendizagem e Didática. Principais modelos de ensino e suas implicações didáticas. 

A educação e a didática no contexto das relações entre a educação e sociedade. A didática e a 

educação profissional. Planejamento de ensino: conceitos e tipos de planos. 
 

Conteúdo Programático 
 

UNIDADE I 

1. O papel da Didática na formação de educadores; 

2. Função social da escola e dos professores; a relação professor-aluno; 

3. Pressupostos teóricos da Didática. A didática e a relação ensino-aprendizagem; 

4. A estruturação do trabalho docente. 
 

UNIDADE II 

1. A evolução do ideário pedagógico e a adoção de modelos de ensino; 

2. Modelo de ensino orientado para a modificação do comportamento (Skinner); 

3. Modelo de ensino orientado para a pessoa (Rogers); 

4. Modelo de ensino orientado para o processamento de informações (Piaget); 

5. Paulo Freire, a pedagogia do oprimido, a educação não-formal e a extensão rural; 

http://www.cempem.fae.unicamp.br/cursos/homepagedione/PLANOENSINO.htm
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6. O construtivismo; conceito e implicações pedagógicas; 

7. As teorias da Educação e o problema da marginalidade social (Saviani); 

8. A década de 90 e a concepção de professor reflexivo. 
 

UNIDADE III 

1. Contribuições didáticas e suas implicações na prática pedagógica; 

2. Relações professor-aluno na sala de aula. A aula como forma de sistematização do ensino. 

3. Conceito de Planejamento de ensino. Tipos de plano de ensino; 

4. Fases do planejamento de ensino. Estruturação de plano de curso, unidade e aula. 
 

Bibliografia 

1. ABRAMOWICZ, A., MOLL, J. (org.). Para além do fracasso escolar. São Paulo: Papirus, 

1997. 

2. BERBAUM, J. Aprendizagem e Formação. Porto: Porto Ed., 1993. 

3. BICUDO, M.A.V; SILVA JR, C.A. (org.). Formação do Educador e Avaliação 

Educacional. Vol. 2 e vol. 3, São Paulo: Unesp, 1999. 

4. BRANDÃO, Z. (org.). A crise dos paradigmas e a educação. São Paulo: Cortez, 1996. 

5. CANDAU, V.M.F. (org.). A didática em questão. Rio de Janeiro: Vozes, 1984. 

6. CASTRO, A.D. (e Outros). Didática para a escola de 1º e 2º graus. São Paulo: Pioneira, 

1976. 

7. CASTRO, C.M. e CARNOY,M. Como anda a reforma da educação na América Latina? 

Rio de Janeiro: FGV, 1997. 

Universidade Federal de Minas Gerais 
Instituto de Ciências Exatas 

Colegiado de Graduação em Matemática 

Disciplina: Didática da Licenciatura 

Código: MTE101 

Carga Horária: 60 

Créditos: 4 

Pré-Requisitos: - 
 

Ementa:  

Processo de ensino: abordagens, fundamentos e componentes operacionais. Procedimentos de 

ensino. Relação professor-aluno-conhecimento. Planejamento de ensino e avaliação. 

Metodologia e didática: construção de proposta alternativa de ensino. 
 

Programa:  

1. Didática e o processo de ensino-aprendizagem: concepções 

2. Finalidades da educação e planejamento de ensino 

3. Organização do processo de ensino-aprendizagem 

3.1. Relação objetivo e prática pedagógica 

3.2. Relação conteúdo, método e recursos tecnológicos 

3.3. Relação pedagógica e conhecimento 

3.4. Relação processo de ensino e avaliação da aprendizagem 

4. Sala de aula: espaço de mediação sócio-cultural, produção e apropriação do conhecimento. 

Proposta metodológica: 

Os temas serão trabalhados em momentos complementares, conforme as necessidades que 

emergem do grupo, em cada turma. 

Esses momentos se caracterizarão entre outras possibilidades por: 

- Síntese (inicial ou final) do conhecimento produzido em relação a cada tema; 

- Leitura e estudo individual dos textos, visando a contextualização e a adoção de um 

posicionamento crítico; 
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- Discussão em pequenos grupos para esclarecimento de dúvidas e identificação de questões 

centrais sobre a prática nas escolas; 

- Discussão geral, envolvendo toda a turma, para coletivizar as reflexões. 

- Organização do conteúdo e das formas utilizadas no estudo de cada tema 
 

Bibliografia:  

AMARAL, Ana Lúcia. O plano de desenvolvimento da escola. AMAE Educando. Ano 

XXIX, no. 261, agosto/96, p. 16-21. 

____. As correntes pedagógicas e suas implicações didáticas. FAE/UFMG (mimeo). 

BARBOSA FRANCO, M.L.P. Pressupostos epistemológicos da avaliação 2 educacional. In: 

SOUSA, C.P. (org.) Avaliação do rendimento escolar. Campinas: Papirus, p. 13-26, 1991. 

BLOOM, B. e outros. Taxionomia de objetivos educacional 1; domínio cognitivo. Porto 

Alegre: Globo, 1973. 

____. Taxionomia de objetivos educacional 2; domínio cognitivo. Porto Alegre: Globo. 

BORDENAVE, J.D. & PEREIRA, A.M. Estratégias de ensino-aprendizagem. Petrópolis: 

Vozes, 1977. 

CALDEIRA, A.M.S. La práctica cotidiana de uma maestra y el processo de apropriación de 

su saber: un estudio etnologico. Departamento de Pedagogia, Universidade de Barcelona 

(Tese de doutorado), 1993. 

CANDAU, V.M. (org.) A didática em questão. Petrópolis: Vozes, 1996. 

CANIATO, R. Ato de fé ou conquista do conhecimento? Educação e Sociedade, 7 (21): 83-

91, 1985. 

DALBEN, A.M.L.F. Avaliação e conselhos de classe. Campinas: Papirus, 1996. 

FREIRE, P. Considerações em torno do ato de estudar. In: Ação cultural para a liberdade. Rio 

de Janeiro: Paz e Terra, 1977. 

FUSARI, J.C. O planejamento educacional e a prática dos educadores. In: Revista da ANDE., 

4(8):32-35, 1984. 

GARCIA, G. A relação pedagógica como vínculo libertador. Uma experiência de formação 

docente. In: PATTO, M.H.S. (org.).  Introdução à psicologia escolar. São Paulo: Queiroz, p. 

342-360, 1991. 

GONÇALVES, F.S. Vida, trabalho e conhecimento: metodologia para a elaboração coletiva e 

interdisciplinar do conhecimento fundado no trabalho como princípio educativo - uma 

contribuição para a formação do professor. FAE/USP (tese de doutorado), 1995. 

____. Interdisciplinaridade e construção do conhecimento: concepção pedagógica 

desafiadora. In: Educação e Sociedade, 15(49):468-484, 1994. 

____. Avaliação: atividade consciente e produtiva. In: Presença Pedagógica , v. 3, no. 13, 

jan/fev., p. 93-95, 1997. 

LIBÂNEO, J.C. Democratização da escola pública: a pedagogia crítico-social dos conteúdos. 

São Paulo: Loyola, 1985. 

LEITE, S.B. Considerações em torno do significado do conhecimento. In: MOREIRA, A.F.B. 

(org.) Conhecimento Educacional  e Formação do Professor. São Paulo: Papirus, 11-26, 1994. 

LUCKESI, C.C. Avaliação da aprendizagem escolar. São Paulo: Cortez, 1985. 

MAGER, R. A formação de objetivos de ensino. Porto Alegre: Globo, 1976. 

MRECH, L.M. O ato didático e o enfoque psicopedagógico da relação professor-aluno. São 

Paulo: USP. (mimeo). 

MARTINS, P.L.O. Didática teórica - Didática prática: para além do confronto. São Paulo: 

Loyola, 1989. 

OLIVEIRA, M.R.N.S. O conteúdo da didática: um discurso da neutralidade. Belo Horizonte: 

UFMG, 1988. 

PALACIOS, J. Tendências contemporâneas para una escuela diferente. Cuadernos de 

Pedagogia, Barcelona, 5(51): 3-13, mar., 1979. 
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PERNALETE, L. Hacia una didactica popular de la historia. Cuadernos de Educación, 

Caracas (48), sept./oct. 1977, (tradução para uso interno). 

PREFEITURA MUNICIPAL. Escola Plural; proposta político pedagógica. Rede Municipal 

de Educação. Belo Horizonte: Secretaria Municipal de Educação, 1994. 

RAYS, O.A. Planejamento de ensino: um ato político-pedagógico. (texto apresentado no IV 

Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino, 1987. 

ROCA, A.C.C. & ESCOBAR, V.F. Aula expositiva. Técnicas pedagógicas: domesticação ou 

desafio. Rio de Janeiro: Vozes, p. 85-100, 1980. 

SANTOS, O.S. A questão da produção e a distribuição do conhecimento. In: Educação em 

Revista, 2:4-7, Belo Horizonte, 1985. 

SAVIANI, D. Educação e democracia. São Paulo: Cortez, 1983. 

SCALCO, G. A entrada na cena da aula. Memorial de passagem. São Paulo: USP (tese de 

doutorado), 1993. 

TURRA, C.M.G. et al. Planejamento de ensino e avaliação. Porto Alegre: PUC-EMMA. 

VEIGA, I.P.A. Técnicas de ensino: por que não. Campinas: Papirus, 1991. 

____. Repensando a didática. Campinas: Papirus, 1993. 

____. Didática: o ensino e suas relações. Campinas: Papirus, 1996. 

 

 
UNIFAL – EMENTAS DAS DISCIPLINAS 

 

Disciplina: Laboratório de Ensino de Matemática I 

Pré-requisitos: não possui 

C.H. total:165 Teórica:45 Prática Labor.: Prática Pedag.:30 Estágio: 90 

 

EMENTA. A escola, o contexto escolar e o ensino de Matemática. O espaço escolar, seu 

entorno, a organização interna do espaço escolar e o ensino de Matemática. O currículo de 

Matemática no Ensino Fundamental. Planejamento de atividades didáticas. Avaliação da 

Aprendizagem. Elaboração de material didático para o Ensino de Matemática. 

 

Disciplina: Didática 

Pré-requisitos: não possui 

C.H. total: 90 Teórica: 60 Prática Labor.: Prática Pedag.:30 Estágio: 

 

EMENTA. Prática educativa. Pedagogia e Didática. Didática e democratização do ensino. 

Didática: teoria da instrução e do ensino. O processo de ensino na escola. O processo de 

ensino e o estudo ativo. Os objetivos e conteúdos do ensino. Os métodos de ensino. A aula 

como forma de organização do ensino. A avaliação escolar. O planejamento escolar. Relações 

professor-aluno na sala de aula. 


