
1 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CENTRO DE CIÊNCIAS APLICADAS E EDUCAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS 

CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valdeyres Dias da Silva 
 

 

 

 

 

 

 

As Concepções dos Professores de Matemática sobre a 

Prova Escrita 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio Tinto – PB 

2018  



2 
 

 

Valdeyres Dias da Silva 

 

 

 

As Concepções dos Professores de Matemática sobre a 

Prova Escrita 

 

 

 

 

 

 

Trabalho Monográfico apresentado à Coordenação 

do Curso de Licenciatura em Matemática como 

requisito parcial para obtenção do título de 

Licenciada em Matemática.   

 

Orientadora: Profª. Ma. Agnes Liliane Lima 

Soares de Santana  

Coorientadora: Profª Ma. Alissá Mariane Garcia 

Grymuza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio Tinto – PB 

2018 



3 
 

 

Valdeyres Dias da Silva 

 

 

As Concepções dos Professores de Matemática sobre a 

Prova Escrita 
 

 

 

 

Trabalho Monográfico apresentado à Coordenação do Curso de Licenciatura em Matemática 

como requisito parcial para obtenção do título de Licenciado em Matemática.  

 

Orientadora: Profa. Ma. Agnes Liliane Lima Soares de Santana  

Coorientadora: Profa. Ma. Alissá Mariane Garcia Grymuza 

 

Aprovado em: _____/______/______ 

 

 

BANCA EXAMINADORA  

 

 

 

__________________________________________________ 

Profa. Ma. Agnes Liliane Lima Soares de Santana 

Universidade Federal da Paraíba/Departamento de Educação 

 

 

__________________________________________________ 

 Profa. Ma. Alissá Mariane Garcia Grymuza (Coorientadora)  

Universidade Federal do Pernambuco/Departamento de Educação Matemática e Tecnologia 

  

 

__________________________________________________ 

Prof. Dr. Gilmar Leite Ferreira (Examinador) 

Universidade Federal da Paraíba/Departamento da Educação 

 

 

__________________________________________________ 

Profa. Dra. Claudilene Gomes da Costa (Examinadora) 

Universidade Federal da Paraíba/Departamento de Ciências Exatas 

  

 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais, pelo incentivo, 

carinho e apoio irrestrito, 

propiciando vitória nesta minha 

caminhada.  

 

 

 

 

 



5 
 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

 

A Deus, por todas as vitórias na minha vida, a Nossa Senhora por estar comigo nas 

horas mais difíceis.  

À minha mainha, Maria José Dias da Silva e meu painho, Paulo Tavares da Silva, por 

serem esses pais presentes e sempre me ensinando correr atrás dos meus sonhos e 

por toda dedicação e carinho que me dedicaram. 

À minha coorientadora, Alissá Grymuza, pelo incentivo e colaboração nessa trajetória 

sempre me mostrando o quanto sou capaz durante esse período, agradeço 

imensamente por todo ensinamento e pelas palavras de estímulo. 

À minha irmã, Vanúbia Dias da Silva, pelo sempre incentivo à minha carreira 

pedagógica e pelo carinho dedicado. 

Ao meu namorado, Raul Louiz, por todo apoio e carinho desejado a mim, pela 

compreensão e por muito incentivo para prosseguir com meus sonhos.  

Aos amigos que o curso de Licenciatura em Matemática me presenteou, em especial 

Daniele Souza, Natalia Cavalcante, Elissandra Viegas, Marilene Freitas, Luanna 

Mayara, José Arimatéa Júnior, Danielle Apolinário, Viviane Souza, Luanne Silva, 

Dayane Andrade. Vocês foram fundamentais nesta etapa alcançada! 

A todos os professores do curso que contribuíram para minha formação, em especial 

Fabrício Lima, Agnes Santana, Cristiane Souza, Givaldo de Lima, Jussara Paiva, 

Gilmar Leite, Hélio Pires, Claudia Kranz, Surama Ismael. Vocês além de grandes 

professores, são maravilhosas pessoas, sou muito grata pelos ensinamentos 

passados por vocês! 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tarefa do educador dialógico é, trabalhando 
em equipe interdisciplinar este universo 
temático recolhido na investigação, devolvê-
lo, como problema, não como dissertação 
[...]. 

Paulo Freire 

 

 

 

 

 



7 
 

RESUMO 

 

 

Este trabalho teve como finalidade mostrar as concepções dos professores de 

matemática dos anos finais de Ensino Fundamental sobre a prova escrita, de escolas 

Estaduais do município de Itapororoca/PB. Este estudo teve como objetivo averiguar 

as concepções dos professores sobre a prova escrita, bem como quais os 

conhecimentos que os professores possuem sobre o ato de avaliar no processo de 

ensino-aprendizagem e a importância da avaliação no processo do conhecimento 

matemático. Na fundamentação teórica apresenta a discussão acerca da avaliação 

de aprendizagem, em particular da matemática, bem como concepções sobre a prova 

escrita, para isso foi utilizada como apoio teórico Gatti (2009), Luckesi (2011), Valente 

(2008), Pinto (2008), PCN (1998) entre outros. Quanto à metodologia aplicada tratou-

se de uma pesquisa qualitativa do tipo exploratória, em que os dados foram coletados 

através de um questionário aplicados a três professores. Como resultado, foi apurado 

que a prova escrita é tida como ferramenta principal no campo avaliativo. A avaliação 

é um processo marcante e desencadeia inúmeros procedimentos que contribuem no 

ensino e aprendizagem dos discentes, assim é importante sabermos como lidar com 

os procedimentos, tendo em vista cada perfil de diversos discentes.   

Palavras-chave: Avaliação em Matemática. Prova Escrita. Concepções de 

Professores. 
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ABSTRACT 

 

This work aimed to show the conceptions of the mathematics teachers of the final years 

of Elementary School on the written test of State schools in the municipality of 

Itapororoca / PB. The purpose of this study was to investigate the teachers 

'conceptions about the written test, as well as the teachers' knowledge about the act 

of evaluating in the teaching-learning process and the importance of evaluation in the 

mathematical knowledge process. In the theoretical foundation, the discussion about 

the evaluation of learning, in particular of mathematics, as well as conceptions about 

the written test, was used as a theoretical support for Gatti (2009), Luckesi (2011), 

Valente (2008), Pinto ), PCN (1998) and others. The applied methodology was a 

qualitative research of the exploratory type, in which the data were collected through a 

questionnaire applied to three teachers. As a result, it was verified that the written test 

is considered as the main tool in the field of evaluation. The evaluation is a remarkable 

process and triggers numerous procedures that contribute to the teaching and learning 

of the students, so it is important to know how to deal with the procedures, taking into 

account each profile of several students. 

 

Keywords: Mathematics Assessment. Written test. Conceptions of teachers. 
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1 CONSIDERAÇÕES GERAIS DA PESQUISA 

 

 

1.1 APRESENTAÇÃO TEMA 

 

Desde muito tempo a avaliação é abordada como meio principal para a 

atribuição de “notas” e, desde então, tem sido esquecida qual o seu foco principal, em 

que ela deve contribuir no processo de ensino e aprendizagem. Sendo assim, a 

avaliação deve ser um meio para que todos estabeleçam conhecimentos satisfatórios 

no sistema educativo. 

Os resultados da avaliação tradicional trazem muitos conflitos no processo de 

ensino e aprendizagem, diversos processos já foram aplicados de forma que haja 

mudanças, para que assim seja feita a implementação de novas formas de avaliação. 

A avaliação mais presente em sala de aula é a prova escrita, trazendo com ela 

vários aspectos tanto positivos quanto negativos. Segundo Gatti (2009, p. 62) “as 

provas são vistas, pelos docentes como um instrumento que ‘mede’ a aprendizagem 

e são praticamente o único tipo de instrumento de que se valem para a avaliação”.  

Tendo em consideração a citação acima, a prova escrita não tem a função de 

se fazer uma avaliação realmente precisa do que o aluno necessita, ela tem o domínio 

de relatar alguns aspectos do que se aprendeu em sala de aula. 

Os professores devem buscar métodos avaliativos diversificados e que não 

atendam necessariamente o requisito prova, tendo em vista que todo o processo de 

conhecimento do aluno ocorre de forma contínua. Mediante a isso, os professores 

precisam trazer para sala de aula métodos que busquem o interesse dos alunos, já 

que a Matemática, em particular, é rotulada como a disciplina com alto índice de 

dificuldade. Vale salientar que as construções do conhecimento matemático não estão 

só presentes em sala de aula de forma individual, o trabalho vivenciado em grupo 

também proporciona aspectos positivos no processo de avaliação da aprendizagem. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN: 

 

A matemática pode dar sua contribuição à formação do cidadão ao 
desenvolver, metodologias que enfatizem a construção de estratégias, 
a comprovação e justificativa de resultados, a criatividade, a iniciativa 
pessoal, o trabalho coletivo é a autonomia advinda de confiança na 
própria capacidade para enfrentar desafios. (BRASIL, 1998, p. 27).  
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Os professores devem conduzir os alunos a ter um desenvolvimento coletivo 

trazendo benefícios para o processo ensino-aprendizagem, os resultados refletem na 

avaliação satisfatória atingindo o crescimento próprio construtivo. Os mesmos 

dispõem de diversas ferramentas de avaliação que podem assim estabelecer 

diferentes rendimentos no processo de construção do saber e na formação pessoal. 

O propósito central da avaliação é trazer melhoria a aprendizagem, uma vez 

que através da primeira, podemos mapear o desempenho da segunda. O educador 

tem que avaliar de acordo com a realidade de cada cotidiano, pois o aluno traz sua 

vivência. O professor pode avaliar, levando em consideração, os aspectos sociais, 

culturais e até emocionais, uma vez que estes são fatores, entre outros, que podem 

influenciar na aprendizagem. Para isso, há diversos tipos de concepções de ensino, 

as quais podem nortear o professor em sua prática pedagógica. 

De acordo com as concepções de ensino há diversos enfoques no âmbito 

educacional. Ao se falar sobre tipos de concepções trazidos pelos educadores, temos 

algumas que são mais citadas na literatura, entre elas, a concepção construtivista, 

concepção tradicional e concepção sócio interacionista.  

A concepção construtivista tem como significado os conhecimentos abordados 

através de experiências vividas, ou seja, sendo construído algo novo com o auxílio de 

ensinamentos já existentes (ONRUBIA; ROCHEIRA; BARBERÀ, 2004). Já a 

concepção tradicional é constituída pela forma expositiva em que o professor 

administra a aula ao aluno, consistindo na explanação de conteúdos, aplicação de 

exercícios e a memorização de fórmulas (BRASIL, 1998), a qual é a mais discutida 

atualmente devido à sua ampla presença em sala de aula.  

E o sócio interacionismo, de acordo com Pinto (2008), aborda contextos 

históricos, mostram o lado cultural da avaliação escolar deixando os alunos 

interessados, pelo fato de envolver sentimentos ocultos promovendo descobertas e 

novas estratégias de ensino, sendo assim, proporcionam um lado novo no ensino da 

matemática. 

As concepções mais usuais, se tratando de avaliação escolar, são 

diversificadas e aplicadas de acordo com cada particularidade. Tendo em vista que 

avaliar não se entende em julgar o que foi ensinado para os alunos em sala de aula. 

Nesse sentido Gatti (2009) afirma: 
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É preciso ter presente, também, que medir é diferente de avaliar. Ao 
medirmos algum fenômeno por intermédio de uma escala, de provas, 
de testes, de instrumentos calibrados ou por uma classificação ou 
categorização, apenas estamos levantando dados sobre a grandeza 
do fenômeno (GATTI, 2009, p. 110). 

 

As concepções e os saberes assumem um caráter coletivo significativo nas 

relações institucionais, em que o processo de avaliar tem a fundamental importância 

no crescimento conceitual, sendo assim, a avaliação se encaixa no processo de 

ensino e aprendizagem (GATTI, 2009). Ao se falar de avaliação matemática, os 

termos em questão são cálculos e fórmulas, esquecendo, dessa forma, que a 

matemática está presente em nosso cotidiano, podendo ser trabalhada de maneira 

diversificada. 

As concepções dos professores devem estar além, quando se trata de 

avaliação, pois o processo de avaliar não depende somente do professor ou quais 

ferramentas ele vai aplicar para que se tenha um crescimento satisfatório; o educador 

precisa ter em mente que o processo educacional depende de uma junção do docente 

e do discente em um trabalho colaborativo. 

 Luckesi (2011) aponta que há relatos de pesquisas que inúmeros professores 

apresentam resistência em aplicar novas práticas avaliativas, um exemplo notório 

disso são os docentes que lecionam há bastante tempo e, muitas vezes, eles têm 

receio de sair de sua zona de conforto pelo fato de até não saberem lidar com novas 

metodologias.  

Valente (2008) aponta que a ação avaliativa dos docentes da área de 

Matemática tem a necessidade de serem pesquisadas juntamente com o estudo do 

processo de ensino-aprendizagem dos variados níveis de ensino. Dessa forma, 

entende-se que o conceito de avaliação precisa ser modernizado. Os professores têm 

como propósito repensarem suas concepções sobre o ponto avaliar. 

A avaliação traz diversas discursões, pelo fato de ser constituída por vários 

fatores gerados no meio educacional. A mesma se propõe às pesquisas e pode ser 

atuada de maneira que se comporte como satisfatória de modo que seus resultados 

sejam dados como importantes no processo de aprendizagem. 
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1.2 PROBLEMÁTICA E JUSTIFICATIVA 

 

As ferramentas de avaliação devem constituir um processo contínuo no 

desenvolvimento do ensino-aprendizagem. O processo de avaliação traz consigo 

muito mais do que registros escolares, assim, pensando nessa proposta, a escolha 

do tema se deu pelo fato de vivenciar em sala de aula o desempenho dos alunos 

tomando rumos opostos, trazendo conflitos no processo educativo, pois ao se aplicar 

a avaliação tradicional não se tinha resultados satisfatórios mediante ao processo de 

aprendizagem, isso corresponde ao trabalho com métodos avaliativos tradicionais 

sendo ele a prova escrita.  

Em experiência em sala de aula, notamos que os alunos apresentam uma 

dificuldade imensa ao se tratar da prova escrita, tendo assim o impedimento nos seus 

respectivos processos de desenvolvimento da aprendizagem. Além disso, os índices 

são baixos trazendo consigo lacunas na construção do conhecimento. Segundo 

Mendes (2009) citando Fossa (2001), a avaliação tradicional da educação 

matemática, preserva os conceitos alegando que a prova é um instrumento 

insuficiente para expressar o pensamento do aluno, assim com essa declaração 

defende a perspectiva que o professor precisa despertar a curiosidade dos alunos 

para que eles obtenham um desenvolvimento satisfatório.  

Pelo comentário acima, temos que o professor precisa estimular os alunos a 

aprender a conhecer e a desenvolver o raciocínio, pois existem outros métodos 

utilizados em sala de aula como por exemplo a “cola” em que o aluno pode até 

conseguir atingir a pontuação boa, sem ter domínio o referido conteúdo. Com isso 

esse método não é um instrumento de exatidão no processo avaliativo, mesmo assim, 

a prova escrita reflete no processo de ensino através da avaliação. 

O sistema avaliativo não oferece apenas que o aluno memorize fórmulas e 

reproduza o que o professor fala em sala de aula; o discente tem que explorar o 

conhecimento do aluno dentro da realidade de cada ambiente. Segundo os PCN 

(BRASIL, 1998, p. 40), “[...] o saber matemático não se tem apresentado ao aluno 

como um conjunto de conceitos inter-relacionados, que lhes permite resolver um 

conjunto de problemas, mas como um interminável discurso simbólico, abstrato e 

incompreensível”. Visto esta concepção do processo de ensino-aprendizagem que os 

discentes assimilam por reprodução, por sua vez, o aluno compreende o método de 
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imitação vindo do professor, ou seja, ele passa a ser apenas um ouvinte em sala de 

aula.  

O professor tem um papel extremamente importante na construção o saber do 

aluno, é nessa perspectiva que cada professor tem suas particularidades, visando 

assim, a melhoria na educação e buscando novas oportunidades para um crescimento 

pessoal satisfatório. Muitos trabalham dentro do que a escola oferece em termos de 

avaliação, oferecendo assim, um aprendizado não tão satisfatório ao contexto do 

processo de ensino-aprendizagem.  

Ponte (1992), se referenciando a Thompson, aponta que: 

 

[...] há uma variedade de aspectos que devem ser tidos em 
consideração no estudo das concepções dos professores sobre o 
ensino-aprendizagem da Matemática, e que incluem o papel e o 
propósito da escola em geral, os objectivos desejáveis do ensino desta 
disciplina, as abordagens pedagógicas, o papel do professor, o 
controlo na sala de aula, a percepção do propósito das planificações, 
a sua noção do que são os procedimentos matemáticos legítimos, a 
sua perspectiva do que é o conhecimento matemático dos alunos, de 
como estes aprendem Matemática e o que são os resultados 
aceitáveis do ensino e o modo de avaliar os alunos (THOMPSON, 
1992, p. 21-22, apud PONTE, 1992, p. 20).  

 

A própria citação embasa que as concepções dos professores são 

extremamente amplas contemplando diversos aspectos, sendo gerada desde o 

próprio papel do professor até as dependências da escola. 

A concepção do professor está conectada ao papel do mesmo quanto aos 

propósitos da própria escola, tendo em vista suas práticas dentro de sala de aula. O 

conceito geral que o educador tende a atribuir é o pensamento do aluno, como cada 

um abstrai determinado conteúdo, e de qual forma isso foi atribuído, influenciando no 

crescimento do processo de aprendizagem. 

A avaliação matemática deve ser constituída de maneira construtiva, no 

entanto, a maneira mais usual de avaliar é por provas, conforme Gatti (2009, p. 65),  

 

[...] a importância atribuída pelos professores às provas na 
determinação da avaliação dos alunos é muito conhecida por estes. 
Em geral, uma grande ansiedade é desenvolvida na preparação para 
uma prova, na sua realização e na discussão dos resultados em sala 
de aula.  
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Logo, é sempre necessário rever medidas para um melhor desenvolvimento 

satisfatório da avaliação. O professor tem que buscar a melhoria para seus discentes, 

levando novas formas de avaliar dialogando com a turma. É importante que estes 

levem em considerações vários aspectos quando se utiliza a prova. Para Gatti (2009): 

 

[...] uma prova de classe será tanto melhor quanto for o mais possível 
válida e coerente dentro das condições do quotidiano da escola. Uma 
prova válida cobre não só o conteúdo de uma seqüência de 
aprendizagens, como também os variados tipos de aprendizagens que 
estão implícitas nas atividades de ensino tal como desenvolvidas em 
sala. Uma prova coerente dá resultados nos quais o professor pode 
confiar (GATTI, 2009, p. 107). 

 

Pela citação acima, a prova tem fatores a serem atendidos, ou seja, condições 

a serem cumpridas. A prova tem que se apresentar de forma coerente, para que 

assim, produza resultados satisfatórios tanto para o ensino do professor quanto para 

a aprendizagem do aluno. 

Como a avaliação é um processo de aprendizagem, em que o aluno cresce de 

maneira construtiva, buscamos pesquisar as concepções dos professores de 

Matemática sobre a prova escrita, elencando como problemática: Qual é o objetivo 

dos professores ao utilizar a prova escrita como método avaliativo e quais melhorias 

esse método proporciona no processo de ensino-aprendizagem? 

Com base nisso, definimos os objetivos desta pesquisa definidos, a seguir. 

 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Investigar as concepções dos professores de Matemática dos anos finais do 

Ensino Fundamental sobre a prova escrita. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Averiguar as concepções dos professores de Matemática sobre a prova escrita; 
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 Pesquisar sobre os conhecimentos que os professores possuem sobre o ato 

de avaliar no processo de ensino-aprendizagem; 

 Refletir sobre a importância da avaliação no processo do conhecimento 

Matemático. 

 

 

1.4 A METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa teve como objetivo investigar as concepções dos professores de 

Matemática do Ensino Fundamental sobre a prova escrita. Os sujeitos da pesquisa 

foram os professores de Matemática dos anos finais do Ensino Fundamental das 

escolas Estaduais do município de Itapororoca/PB. Para preservarmos a identidades 

dos professores participantes, os denominamos de: Professor A, Professor B e 

Professor C. 

No que se refere à metodologia utilizada, tratou-se de uma pesquisa de campo, 

por meio de um estudo exploratório, pois tem como objetivo fazer um levantamento 

das concepções dos professores de Matemática que, segundo Gil (2010, p. 35), “as 

pesquisas deste tipo caracterizam-se pela interrogação direta das pessoas cujo 

comportamento se deseja conhecer”, a qual visa explorar causas de certos indivíduos 

em situações reais. 

Refere-se a uma pesquisa qualitativa segundo os métodos empregados, 

tratando-se de qualidade e não só de quantidade. Podendo assim, analisar o perfil 

dos sujeitos envolvidos na pesquisa, a partir do diagnóstico de informações obtidas. 

Dessa forma, verificamos as concepções dos professores com relação à avaliação e 

a prova escrita em si. Segundo Gil (2010, p. 27) as pesquisas exploratórias “têm como 

propósito proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-los 

mais explícito ou a construir hipóteses”. 

A pesquisa se desenvolveu em três etapas: em um primeiro momento, foi feito 

um estudo teórico sobre avaliação da aprendizagem. Depois foi elaborado e aplicado 

um questionário com os professores. E por último, foram feitas as análises com base 

no referencial teórico dos dados coletados.  

Sendo a atuação voluntária dos professores no decorrer de todo o processo da 

pesquisa, de acordo com Gil (2010), um questionário consiste em transpassar os 
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definidos objetivos do que se deseja pesquisar, obtendo respostas diretas contendo 

as concepções pessoais dos envolvidos. 

O questionário aplicado aos professores participantes da pesquisa, teve o 

propósito de identificar o perfil dos mesmos, bem como, identificar, através de 

algumas perguntas mais gerais, a concepção que eles têm sobre avaliação 

matemática e sobre a prova escrita. Em síntese geral, o referido questionário foi 

dividido em três etapas: 1) perfil dos professores; 2) a concepção dos professores 

sobre a avaliação da aprendizagem e a avaliação matemática; 3) quais práticas 

avaliativas utilizadas pelos professores.  

Quanto à análise dos dados desta pesquisa, após a aplicação do questionário, 

a análise dos dados obtidos foi separada em três grupos, em que o primeiro apresenta 

o perfil dos professores entrevistados, delimitado pelas questões de 1 a 5 do 

questionário. O segundo grupo, compreende as questões 6 a 13 do questionário, as 

quais tratam da concepção de avaliação de aprendizagem e prova escrita. E o terceiro 

grupo traz uma discussão geral das respostas apresentadas pelos os professores de 

modo a entender a concepção deles sobre a prova escrita. 

 

 

1.5 A ESTRUTURA DO PRESENTE TRABALHO 

 

Para uma melhor apresentação da argumentação relativa ao presente estudo, 

foi estruturado em quatro Capítulos, sendo o primeiro este em que fazemos uma breve 

explicação de nossa temática e de nossos objetivos, bem como foi explicitado o 

contexto metodológico, com o percurso da pesquisa; bem como os instrumentos e os 

critérios de análise. 

O segundo Capítulo contém a discussão teórica pertinente das concepções dos 

professores de Matemática sobre a prova escrita. Em seguida trazemos quais 

concepções que estão presentes no campo educacional e um breve contexto histórico 

sobre a avaliação da aprendizagem. 

No terceiro Capítulo apresentamos e discutimos os resultados da pesquisa, 

considerando o referencial teórico que adotamos. Por último, trazemos nossas 

Considerações Finais sobre a pesquisa, além de apontarmos futuras investigações 

possíveis, sobre o contexto avaliativo que dispõe de um vasto campo na educação 

Matemática. 
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2 AVALIAÇÃO EM MATEMÁTICA 

 

 

2.1 AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 

Historicamente o processo de avaliação da aprendizagem sofreu mudanças, 

acarretando em um aumento gradativo de sua significância. A partir de 1930, os 

professores despertaram o interesse maior pela aprendizagem de seus alunos, em 

que foram traçadas metas a serem alcançadas, ou seja, foi designado etapas a serem 

seguidas e acompanhadas para que houvesse um crescimento do conhecimento. Os 

professores eram orientados a lecionar determinado conteúdo e em seguida fazer 

todo um acompanhamento do aluno, dessa forma poderia detectar onde estavam 

tendo dificuldades, já que, na época, estava havendo um altíssimo índice de 

reprovação escolar, isso a nível mundial. Já no Brasil, isso só foi despertado no início 

de 1970, havendo certo interesse na importância da avaliação, uma vez que só se 

tinha como avaliação os testes escolares. Com o passar dos tempos, houve 

mudanças ao se tratar de avaliação, pois o ato de avaliar não está vinculado apenas 

ao diagnóstico do que foi expresso em sala (LUCKESI, 2011). 

Como a avaliação está diretamente ligada à aprendizagem, então ela deve ser 

expressa de maneira que traga aspectos na sua execução que sejam direcionados 

aos discentes. Com isso deve ser discutida uma prática voltada os alunos, pois eles 

são os atingidos diretamente por essa prática.  

Luckesi (2011, p. 29) afirma que “estamos necessitando de “aprender a avaliar”, 

pois que, ainda, estamos mais examinando do que avaliando. Nosso senso comum, 

na vida escolar, é de examinadores e não de avaliadores”. Seguindo nessa linha de 

pensamento, o autor fala que verificar a aprendizagem se remete a medição, ou seja, 

quando os alunos adquiriram certo aspecto em termos de quantidade. O termo 

avaliação da aprendizagem, trata-se de análises do que foi proposto, atribuindo um 

crescimento conceitual, sendo assim, esse termo atua muitas vezes em situações 

distintas. 

Atualmente, as pesquisas na área da educação mostram uma deficiência 

significativa no processo avaliativo de muitos professores (LUCKESI, 2011). Quando 

esse processo é feito em boas condições, ou seja, a forma em que o professor 
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trabalha a maneira que ele elabora suas atividades, colocando o aluno como foco nas 

suas práticas, pode acarretar na contribuição de um rendimento muito satisfatório no 

processo da aprendizagem do discente, fazendo com que o discente cresça e alcance 

objetivo adotados por si próprio.  

O ato de avaliar depende de muitos fatores, tais como, aprender a avaliar e 

saber o que avaliar diante ao que foi pedido. De acordo com Gatti (2009), quando se 

fala em avaliar, existem muitas maneiras e vários contextos, sendo esses 

desenvolvidos de acordo com cada realidade. Mas quando os professores avaliam um 

determinado aluno, estão, de certa forma, analisando suas práticas, logo, estão sendo 

submetidos ao crescimento substancial pessoal do aluno. Ainda na visão de Gatti 

(2009), avaliar se constata no desenvolvimento do professor perante o seu 

planejamento escolar, ou seja, a avaliação se compõe de forma construtiva. 

A avaliação reflete as práticas obtidas em sala de aula (MENDES, 2009). 

Aprender a avaliar refere-se a entender suas próprias concepções e utilizá-las como 

uma ferramenta para uma construção de práticas que possibilitem fortalecer 

perspectivas para o futuro da avaliação, levando em consideração o compromisso 

com o rendimento escolar. 

Existem várias formas de avaliar, entre elas, destacamos a avaliação 

diagnóstica, a somativa e a formativa. 

Na avalição Diagnóstica o professor precisa utilizar avaliações que auxiliem o 

aluno no seu desenvolvimento. Segundo Luckesi (2011, p. 116), “a avaliação como 

um instrumento diagnóstico para o avanço e para tanto ela terá funções de auto 

compreensão do sistema de ensino, de auto compreensão do professor e de auto 

compreensão do aluno”. Diante dessa afirmação, o professor tem como verificar se 

seus objetivos estão sendo contemplados, se haverá um crescimento da 

aprendizagem de seus alunos. 

A avaliação Somativa propõe a análise quantitativa dos conhecimentos, ou 

seja, ela tem como processo o de avaliação pela quantidade, em que “esse tipo de 

avaliação é caracterizado pelo uso de provas como o principal instrumento avaliativo” 

(SILVA, 2015, p. 18).  

A avaliação Formativa visa a participação do professor sobre a capacidade da 

aprendizagem do aluno, por meio do rendimento em atividades propostas em sala de 

aula. Sobre isso, a Silva (2015, p. 18) aponta que “a avaliação deve ser utilizada desde 
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os primeiros dias de aulas, pois se trata de um processo contínuo que se depara com 

dificuldades, fracasso ou sucesso, mas que devemos entender como um ponto 

positivo”. 

De acordo com esses tipos de avaliação, são determinadas diversas 

informações que podem contribuir para a educação, cada realidade pode ser 

executada de diversas maneiras, contendo aspectos que desenvolvam as habilidades 

e o interesse dos alunos, assim, a avaliação está interligada ao cotidiano dos alunos. 

Dessa forma, o processo de avaliação está ligado ao desempenho dos 

discentes diante das práticas realizadas com eles em sala de aula. Tendo como umas 

das principais ferramentas utilizadas para a avaliação a prova escrita. No tópico a 

seguir é discutido esse processo avaliativo.   

 

 

2.2 A PROVA ESCRITA COMO FERRAMENTA BASE NO PROCESSO DE 

AVALIAÇÃO.  

 

A prova escrita desencadeia diversos tópicos que podem ser observados tanto 

pelo aluno quanto pelo professor. Essa ferramenta tradicional traz muitas discussões, 

uma delas, como afirma Gatti (2009, p. 104), é que “a prova do aluno dará ao professor 

uma ideia de quanto ele sabe sobre o conteúdo e não quanto ele sabe lidar com certo 

tipo de questão ou não”. Assim, a prova traz consigo mais do que mostrar o quanto se 

sabe sobre determinado conteúdo. 

Entendemos que a avaliação possui habilidades que ampliam o crescimento 

crítico do indivíduo. No processo avaliativo, sempre se espera o convencional, a prova 

escrita, Gatti (2009, p. 66) relata que “sentimentos negativos em relação as provas 

vão sendo desenvolvidos ao longo dos anos de escolarização e, indubitavelmente, se 

quiser mudá-las leva-se algum tempo”. Diversas providências podem ser tomadas 

para que haja pontos positivos para uma mudança da estrutura e elaboração das 

provas. 

Quando se fala de avaliação, o método mais pensado é a prova escrita, dessa 

forma, ela é a ferramenta base no contexto de avaliar. De imediato quando se avalia 

o importante é a nota, nem tão pouco se leva em questão como foi o processo em que 

o aluno chegou a tal resposta e quais foram os procedimentos adquiridos por ele para 
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obter aquele raciocínio. Inúmeros fatores devem ser levados em consideração, pois a 

forma de avaliar reflete no processo ensino-aprendizagem utilizado em sala de aula. 

A prova teria que ter uma estrutura que seja compreensível aos alunos, sendo 

abordadas questões que levassem ao pensamento lógico, como também, questões 

argumentativas para que eles pudessem expor suas opiniões individuais, ou até 

mesmo coletivas, dependendo de qual trabalho fosse explorado pelo professor 

(GATTI, 2009). 

Tem que ser verificado se a prova estabeleceu um grau de clareza satisfatória, 

para que os discentes entendam e consigam exercer seu principal objetivo diante as 

questões apontadas e se ela é objetiva nas suas questões (LUCKESI, 2011). 

Segundo Fischer (2008, p. 81,) “sabe-se que o momento das provas é, em 

geral, de tensão para o aluno, quando fica mais difícil que ele mantenha uma 

tranquilidade capaz de permitir que ocorram novas elaborações acerca de algum 

conteúdo conhecido”. Assim, o aluno pode estar preparado para fazer a respectiva 

prova, mas pelo fato de estar sob pressão ou nervoso, pode influenciar no seu 

desempenho, fazendo com que ele não consiga alcançar a pontuação esperada. 

Outro fator bem apresentado nos dias atuais é quanto ao perfil dos professores 

que, de acordo com Luckesi (2011, p. 85), “por ser “autoridade” assume a postura de 

poder exigir a conduta que quiser, quaisquer que sejam. Então, aparecem as 

“armadilhas” nos testes; surgem as questões para “pegar os despreparados”. Logo, 

existe um grupo numeroso de professores que assume uma posição autoritária, 

desfavorecendo grande parte dos estudantes. Diante desse fato, o processo de 

avaliação perde sua essência passando a ser um mero medidor de supostos 

conhecimentos. 

Ao se falar de conhecimento através da avaliação, tem que ter um pouco de 

cuidado, pois ter a compreensão de que vai se construindo ao longo do percurso, 

tendo maturação de todos os espaços estudados. Diante desse conceito, Mendes 

(2009, p. 167) aponta que “as teorias de aprendizagem centradas no conhecimento 

como uma construção pessoal de significados baseado nas experiências vivenciadas 

pelo aluno defendem uma avaliação que valorize as respostas reflexivas [...]”. Com 

base na fala deste autor, a avaliação se constrói com o auxílio da reflexão de modo 

que esse conceito seja associado ao um processo construtivo, logo, a prova escrita é 

vista pelos professores como ferramenta de avaliação. De acordo com Luckesi (2011, 
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p. 37) “[...] o estudante deverá se dedicar aos estudos não porque os conteúdos sejam 

importantes, significativos e prazerosos de serem aprendidos, mas sim porque estão 

ameaçados por uma prova. O medo os levará a estudar”. Nas palavras deste autor, 

os alunos tendem a ver a prova como um fator negativo na aprendizagem. 

A escola trata a avaliação como processo de verificação da aprendizagem, pois 

verificar reflete muito nas práticas pedagógicas aplicadas em sala de aula. Assim, 

verificação é quando se obtém uma síntese de dados (LUCKESI, 2011), ou seja, que 

só remete no que está correto ou incorreto. Já quando o processo avaliar é atribuído 

a um sentimento de realização, isto é, quando algo tem um objetivo, buscam-se ações 

de realização tornando um crescimento do indivíduo (GATTI, 2009). 

Se tratando da prova de matemática, devem ser discutidos fatores que 

agreguem os conhecimentos matemáticos, ou seja, os conhecimentos dos alunos 

sejam trabalhados de modo a ampliar suas habilidades. É necessário que o professor 

trabalhe com diversos métodos para que os alunos desenvolvam tais habilidades e 

aprendam a lidar com as diversas situações do conhecimento matemático, como 

afirmam Buriasco e Soares (2008).  

Mediante a questão da prova escrita, ela foi sendo aprimorada de acordo com 

o passar o tempo. O contexto da prova escrita na antiguidade era feita de forma em 

que só eram abordadas as operações fundamentais, bem como o que era permitido 

ser escrito nas provas, eram as supostas soluções e, com o passar dos tempos, 

aconteceram algumas mudanças na elaboração das provas escritas, constituindo 

assim, fragmentos de atos históricos e socioculturais da época que envolviam a 

matemática (PINTO, 2008). 

Desde a década de 1950, as provas escritas eram o meio de analisar o 

conhecimento matemático adquiridas em sala de aula expressas através de questões 

não contextualizadas. As provas, nesse percurso, tinham como finalidade mostrar que 

o aluno tivesse total domínio da leitura e o ato de fazer contas matemáticas e atribuir 

o conceito cultural, permitindo que a prova exerça o papel de apresentar quem 

realmente estaria apto a continuar nos estudos (PINTO, 2008). 

Atualmente, as provas de matemática vêm sendo reformuladas e adequadas 

visando o cotidiano de cada localidade, ou seja, cada vez mais a matemática é 

aplicada com grande influência no dia a dia. Os educadores estão procurando 

métodos que incluam a realidade dos alunos nos conteúdos matemáticos, 
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possibilitando assim uma melhor visualização dos possíveis avanços no processo de 

aprendizagem (VILLALOBOS, QUINTANA, 2015). Dessa forma, a avaliação 

matemática é diversificada e não é tachada como algo padrão, pois cada método 

avaliativo depende das práticas aplicadas por cada profissional. 

Já Pavanello e Nogueira (2006, citado por BASNIAK, 2012) apontam que a 

avaliação matemática muitas vezes não aborda questões sociais, ou seja, os 

professores atuam no que eles acham que seja relevante, vendo apenas as suas 

condições, enquanto docentes, o que são importantes em uma avaliação. 

Presentemente, as avaliações matemáticas acontecem de acordo com o 

contexto social de cada educador. Segundo Basniak (2012), para que o processo de 

avaliação seja alcançado em condições satisfatórias, o aluno tem que deixar de ser o 

instrumento avaliado e passar a ser o elemento no processo de avaliação matemática. 

É importante que as provas de matemáticas sejam aplicadas com questões 

discursivas abertas, com o intuito de que os professores averiguem como se deu o 

processo de desenvolvimento do pensamento de seus alunos, podendo perceber 

aonde houve dificuldades e possíveis erros, e também, quais foram os caminhos que 

os alunos utilizaram para chegar às respostas apresentadas (ANTUNES; DALTO, 

2016). Assim, o professor pode avaliar o processo de aprendizagem de cada aluno e 

também propor novas estratégias para a avaliação.  

Devido a essa abordagem, discutiremos a seguir as avaliações 

especificamente no âmbito da Matemática. 

 

 

2.3 AVALIAÇÃO EM MATEMÁTICA  

 

Relatos históricos do século XX descrevem a avaliação matemática sendo 

atribuída em um contexto rigoroso, em que sempre se tinha que seguir um ritual, ao 

se falar da metodologia empregada em sala de aula, podendo haver castigo se não 

fosse executado de forma correta. Um exemplo notório era o estudo da tabuada, logo 

ela era vista como primordial na aprendizagem dos alunos, os quais deveriam ter 

domínio dessa tarefa (PINTO, 2008). 

Segundo Pinto (2008) os alunos deviam ser organizados em suas tarefas, pois 

caso contrário, perderiam pontuação em suas tarefas escolares, sendo considerada 
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uma má conduta perante a sua classe. As aulas de Matemática eram sempre 

rotineiras, sendo abordada a aritmética e o cálculo mental, o qual era muito utilizado 

nesse período, pois os professores naquela época, acreditavam que dessa forma os 

alunos mostrariam as suas habilidades com os cálculos.   

Nas aulas de matemática, segundo Pinto (2008), apenas se trabalhava 

questões secas, ou seja, a matemática predominante era o cálculo puro, dessa forma, 

era a disciplina que causava muitos transtornos aos alunos, pois tudo a que se remetia 

a essa disciplina resultava em regras e cálculos. 

Os respectivos alunos eram orientados a seguir as normas no processo das 

avaliações, em que não se permitia errar. Quando se falava avaliar matematicamente 

não cabia o erro, as práticas empregadas naquele momento não concebiam o erro 

como forma de avaliação para um futuro acerto, processo tal, que permite a 

construção o conhecimento. 

Ao se falar em atividades matemáticas desenvolvidas na escola, tende a se 

pensar em fórmulas e resolução de respectivos problemas, tendo isso como rotina 

nas aulas de matemática, dessa forma os alunos passam a reproduzir tudo aquilo 

expressado pelo professor (PINTO, 2008).  

O pensamento e o desenvolvimento matemático precisam ser aprimorados 

para ser crítico visando conhecer conceitos e desencadear procedimentos 

educacionais, tendo como o professor peça fundamental para eu o aluno desenvolva 

um papel brilhante no processo de ensino-aprendizagem, o professor tende a buscar 

motivação aos seus alunos, para que eles possam desenvolver um caminho virtuoso 

na educação matemática (MENDES, 2009). 

É de extrema importância que a avaliação matemática seja enquadrada na 

escola como um método de pesquisa, sendo distribuída pelo discente e docente. 

Considerada um processo contínuo e que, por sua vez, haja um meio de construção 

da aprendizagem pela maneira de avaliar (BURIASCO; SOARES, 2008). 

De acordo com Buriasco e Soares (2008), a avaliação matemática ultrapassa 

processos básicos da educação, ela pode ajudar o aluno para que não seja reprodutor 

do que o professor faz em sala de aula, e sim, busca incentivar o pensamento crítico 

fazendo com que criem hipóteses e habilidades para o conhecimento. 

Devido às lacunas desenvolvidas no passado sobre a avaliação, os discentes 

não conseguem, muitas vezes, resolver questões contextualizadas. Dessa forma, a 
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maneira de avaliar é uma forte prática que dispõe de habilidades de raciocínio que 

nem sempre não foram despertadas pelos discentes. Com isso, o acompanhamento 

do professor pode ser relevante diante dessa prática. 

Buriasco (2002) aponta que a avaliação matemática é expressa por diversos 

aspectos: as formas que o aluno entendeu a resolução de determinada questão para 

responder; os caminhos feitos pelo aluno para lidar com a questão dada; quais os 

conceitos matemáticos que ele manuseou; dentre outras informações.  É através 

desses registros que o professor assimila suas concepções e verifica em que deve 

melhorar, bem como quais os objetivos que foram atingidos, para assim, planejar e 

desenvolver melhor sua prática pedagógica. 

O processo de avaliação matemática na atualidade apresenta uma ênfase 

significativa no sentido da prova, tendo como referência nas atividades realizadas em 

sala de aula. A avaliação tradicional na matemática, visa medir a inteligência e o 

processo grupal, por essa concepção o aluno não é avaliado de maneira didática. 

Segundo Mendes (2009): 

 

A avaliação é uma tentativa de vislumbrar a rede de significações 
conceituais construídas pelo aluno visando levá-lo a ampliar continua 
e amplamente essa construção, por meio de um processo diário 
estabelecido nas relações dialogadas efetivadas na sala de aula 
(MENDES, 2009, p. 165). 

 

Sendo assim, a avaliação é uma ligação dos conceitos adquiridos em sala de 

aula, tendo como foco a construção dos saberes através da metodologia, com o 

cotidiano. O aluno tem que desenvolver a capacidade individual ou coletiva tendo 

como referência sua criatividade e seu pensamento conceitual. 

 

 

2.3.1 O que dizem os documentos oficiais sobre a avaliação em matemática 

 

Os documentos oficiais indicam as formas de avaliação em matemática e as 

contribuições no processo de ensino aprendizagem do aluno, pois é através da 

avaliação que se podem averiguar quais foram os objetivos alcançados durante 

processo de avaliação dos alunos. Deste modo os PCN mostram que: 
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[...] atribui-se à avaliação a função de fornecer aos estudantes 
informações sobre o desenvolvimento das capacidades e 
competências que são exigidas socialmente, bem como auxiliar os 
professores a identificar quais objetivos foram atingidos, com vistas a 
reconhecer a capacidade matemática dos alunos, para que possam 
inserir-se no mercado de trabalho e participar da vida sociocultural 
(BRASIL, 1998, p. 54). 

 

Os PCN (BRASIL, 1998) apontam que as avaliações podem ser apresentadas 

por meios de reconhecimento de procedimentos utilizados em sala de aula podendo 

auxiliar na aprendizagem. Uma forma atuante é a observação o educador, dessa 

forma, a avaliação tem que ser vista de maneira flexível, isto é, podendo contribuir 

com diversas possibilidades de estratégias de aprendizado, colocando sempre em 

primeiro lugar o crescimento significativo do aluno. 

O mesmo documento aponta para os diversos princípios na área da Educação 

Matemática, sendo assim, ele tem como ponto de partida trabalhar uma nova 

realidade e, dentro desse contexto matemático, a aprendizagem depende 

exclusivamente do trabalho desempenhado pelo professor. 

 

A avaliação é parte do processo de ensino e aprendizagem. Ela incide 
sobre uma grande variedade de aspectos relativos ao desempenho dos 
alunos, como aquisição de conceitos, domínio de procedimentos e 
desenvolvimento de atitudes. Mas também devem ser avaliados 
aspectos como seleção e dimensionamento dos conteúdos, práticas 
pedagógicas, condições em que se processam o trabalho escolar e as 
próprias formas de avaliação (BRASIL, 1998, p. 57). 

 

Como os PCN (BRASIL, 1998) apontam para um trabalho de uma realidade 

marcada pelo conhecimento. A citação acima, relata que a avaliação se dá pelo 

processo que discute procedimentos e desenvolvimentos de atitudes juntamente com 

as práticas pedagógicas.  

A prática de avaliar é aplicada juntamente pela contribuição das ações e 

atitudes desenvolvidas nas práticas escolares de como o docente trabalhar em sala 

de aula causando impacto no processo da aprendizagem. 

Com a implementação da Base Nacional Comum Curricular – BNCC (BRASIL, 

2017) visa-se trazer melhorias no âmbito da aprendizagem da sociedade brasileira, 

buscando a igualdades de aprendizagem em diferentes ambientes. 

De acordo com a BNCC (BRASIL, 2017, p. 33) “a aprendizagem e 

desenvolvimento são processo contínuos que se referem a mudanças que se dão ao 
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longo da vida, integrando aspectos físicos, emocionais, afetivos, sociais e cognitivos. 

Ao tratar do direito de aprender e de desenvolver”. Nesse contexto a BNCC, propõe 

direitos de aprendizagem com igualdade para qualquer indivíduo, com isso faz um 

paralelo com a avaliação, pois visa atender os alunos de maneiras que destaquem os 

conhecimentos de cada um, mostrando o desenvolvimento dos princípios sociais  

A BNCC (BRASIL, 2017) contempla a avaliação de maneira que o aluno cresça 

socialmente, culturalmente em diálogo com a sociedade. Ela dispõe de habilidades 

que serão acolhidas de forma positiva no processo de ensino-aprendizagem, sendo 

abordada através de novas oportunidades lançadas para a educação, ela promove o 

direito da aprendizagem.  

Para complementar o contexto sobre avaliação, os Referenciais Curriculares 

da Paraíba – RC-PB (PARAÍBA, 2010) destacam quais são os conceitos a serem 

pontuados na hora de avaliar, de modo que mudanças devem ser adquiridas para que 

haja métodos mais eficazes que contribuam com o processo de ensino e 

aprendizagem. 

A avaliação é taxada para obter resultados rápidos que não oferecem 

finalidades para observação do processo de aprendizagem. Os RC-PB do Ensino 

Fundamental afirmam que:  

 

Em muitas escolas, a avaliação tem sido apenas usada como um 
instrumento de classificação que visa selecionar os estudantes aptos 
a aprovação e a reprovação. A avaliação é pautada na obtenção de 
resultados imediatos e não tem objetivo de promover a reflexão sobre 
o processo de ensino-aprendizagem (PARAÍBA, 2010, p. 89)  

 

As avaliações que trazem aspectos tradicionais precisam atingir fatores no 

processo de ensino que tragam benefícios à educação. Os Referenciais Curriculares 

da Paraíba (PARAÍBA, 2010) abordam que as avaliações remetem exclusivamente a 

resultados significativos e também discutem as diferentes formas de aplicar os três 

enfoques, que são os conceitos, os procedimentos e as atitudes a serem tomadas, de 

modo que as mesmas possam ser trabalhadas em diversas possibilidades. 

O conceito de avaliação não é tão simples, precisa ser discutido diversas 

maneiras que satisfaça o processo o conhecimento, contribuindo para um crescimento 

pessoal do aluno, os RC-PB (PARAÍBA, 2010, p. 92-93), mostram diversas formas de 

avaliação sendo elas “portfólio; diário; inventário; rubrica avaliativa; fichas avaliativas; 
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auto avaliações; entrevistas; conversas formais; provas; testes; trabalhos escritos; 

observações e registros”, que serão adequados dependendo de cada situação, mas 

não perdendo a capacidade de ser eficaz.  

A avaliação contribui no desenvolvimento dos alunos, os RC-PB (PARAÍBA, 

2010) afirmam que: 

 

[...] todo aluno é capaz de aprender o que está sendo ensinado, não 
devemos ensinar para testes, devemos identificar e ressaltar o 
trabalho com conceitos, procedimentos e atitudes centrais, precisaram 
usar várias estratégias e instrumentos para ensinar e avaliar os alunos 
(PARAÍBA, 2010, p. 96).  

 

É nessa visão que não devemos julgar o aluno quando se tem o erro, pois a 

ferramenta principal na avaliação é a reflexão do aluno, tem total favorecimento para 

outras práticas pedagógicas, permitindo que o aluno utilize seu erro como instrumento 

de aprendizagem. Desse modo, o aluno pode progredir a cada prática avaliativa 

diferenciada. 

 

 

2.4 CONCEPÇÕES DE PROFESSORES QUANTO À AVALIAÇÃO 

 

O processo histórico-cultural pode ser um aliado importante quando se trata em 

melhorar as práticas pedagógicas da Matemática, segundo Pinto (2008):  

 

Avaliar a aprendizagem do aluno na perspectiva de sua formação 
escolar é uma tarefa complexa que exige não só um olhar para os 
resultados objetivos das provas, mas sobre tudo voltar-se para os 
processos utilizados por esse aluno, seja na busca de respostas a um 
problema, seja na técnica algorítmica utilizada, nas tentativas de 
raciocínio, reveladas pelos rascunhos anexos (PINTO, 2008, p. 49). 

 

Assim o processo avaliativo visa muito além das notas atribuídas pelos exames 

ou provas escritas, flui dos contextos históricos adquiridos por pensamentos 

cognitivos. Essas práticas avaliativas geram um crescimento conceitual, podendo 

assim dispor de uma construção significativa do conhecimento matemático.  

O professor visa à avaliação como um processo de construção do saber 

assumindo um caráter formativo, os instrumentos de avaliação têm o compromisso de 

agregar força aos professores. O docente toma o conceito de desenvolvimento do 
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aluno, espera que ele cresça de maneira significativa tanto no campo social quanto 

ao emocional, e que habilite o progresso das estratégias para o seu próprio 

aprendizado (GATTI, 2009). 

Na Educação Matemática os professores esperam que os alunos estejam 

preparados para os cálculos e dispostos para as demonstrações abstratas. Essa 

concepção impõe aspectos puros da Matemática, esquecendo que essa disciplina 

também dispõe de contribuições sociais e culturais (PONTE, 1992). 

Com isso, as concepções dos professores estão ligadas ao que acontecem em 

suas práticas pedagógicas. Alguns docentes concluem seus conceitos através do 

comportamento de seus alunos em sala de aula. A avaliação matemática é tida como 

rigorosa no âmbito escolar. 

Tendo em vista o que foi abordado sobre concepções, existem algumas que 

são vistas com frequência na vida acadêmica atual. Iremos debater, em particular, a 

concepção tradicional, construtivista e sócio interacionista.  

A concepção tradicional trabalha de modo que o aluno reproduza o 

conhecimento postos pelo professor, nessa perspectiva que se tem e a preocupação 

de ser extremamente rigorosa ao ponto de só fazer as avaliações tradicionais visando 

o desempenho dos alunos diante a nota alcançada.  

Sendo assim, Mendes (2009, p. 166) afirma que “a concepção tradicional de 

aprendizagem defende a capacidade do aluno em reproduzir os conhecimentos 

transmitidos pelo professor e pelo livro-texto”. Outro lado que essa concepção tem, é 

que o erro não se detém como crescimento do seu conhecimento, ou seja, ela busca 

as respostas corretas e o aluno tem o dever de assimilar todos os acertos. 

A concepção tradicional no ensino da matemática tem como objetivo medir a 

inteligência e o progresso do aluno. Essa concepção gera importância no âmbito 

sociocultural, dessa forma a avaliação consiste na criação de conceitos se viabilizam 

a amplitude da construção de conhecimento educacional. 

A concepção construtivista abrange dilemas de construção do conhecimento, 

com isso aprimora novas práticas sobre conceitos existentes, gerando processo de 

diálogo entres ambas as partes, para que haja um crescimento da compreensão dos 

discentes. 

No construtivismo, segundo Coll, Marchesi e Palacios (2004), as provas são 

elaboradas através de um estudo feito pelos próprios alunos, sendo construídos por 
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perguntas já elaboradas e debatidas com o professor.  Partindo desse conceito, se 

considera a construção do conhecimento. 

Essa avaliação é decorrente de pesquisas trabalhadas com os alunos em sala 

de aula, refletindo no processo substancial da aprendizagem, por outro lado esse 

conceito também reflete nas práticas pedagógicas dos professores, eles se auto 

avaliam, procurando assim, agir da melhor maneira em suas práticas avaliativas.  

A concepção sócio interacionista visa à interação com meio social do indivíduo, 

promovendo a transição sociável para um crescimento satisfatório da reflexão. Sobre 

isso, Lima (2010, p. 259) aponta que: 

 

[...] os processos de aprendizagem são entendidos como resultados 
das relações sociais (interação com o outro) e com o ambiente, de 
forma proativa, colaborativa e solidária e não como armazenamento 
contínuo de informações adquiridas a partir de leituras, desafios, 
estudo (LIMA, 2010, p. 259).  

 

Mediante a essas concepções dispomos de inúmeras maneiras de obter esses 

conceitos, e vejamos quanto às concepções são diversificadas no âmbito educacional.  

Como apresentamos um breve contexto sobre concepções dos professores 

quanto à avaliação, a seguir daremos continuidade mencionando a relação do 

professor com o aluno, no processo de avaliação.  

 

 

2.4.1 A relação professor x aluno na avaliação 

 

A relação do professor com o aluno tem caráter diversificado, ao considerar 

inúmeros professores tratam seus discentes de forma precisamente acadêmica. Essa 

relação aluno e professor assume uma associação subjetiva, o posicionamento de 

ambas as partes influi diretamente no processo do conhecimento, tendo a visão que 

um é o complemento do outro. Essa perspectiva que a educação matemática tem 

proposito de dispor de questões históricas (PONTE,1992). 

Mediante as considerações de Fischer (2008), o autor, relata que o aluno vê a 

educação matemática como disciplina anexada a elementos metódicos e também 

como inflexíveis e que, muitas vezes, a relação do professor e aluno é vista como 

autoritária. Sendo assim, ao se realizar determinadas avaliações, o professor precisa 
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ser rígido com seus alunos, um exemplo claro disso é nas correções de suas provas, 

essa rigidez pode ser apresentada mostrando os erros e acertos (FISCHER, 2008). 

Muitas vezes, o discente precisa ter um choque de realidade diante das 

avaliações, o professor, por sua vez, como figura de companheirismo em sala de aula, 

está para mostrar a capacidade de cada aluno que, mesmo com os erros feitos, pode 

aprender, como afirma Hadji (2001, citado por VALENTE, 2008, p. 84) “o erro não é 

simplesmente um não-acerto, que deve ser lamentado, ou cujo absurdo deveria ser 

condenado”.  

Há inúmeros fatores que podem ser substituídos mediante à avaliação do 

professor ao aluno, para que se um crescimento do processo de aprendizagem seja 

bem sucedido. Sabemos que se o professor não aponta as falhas provavelmente será 

difícil progredir, no processo de aprendizagem (FISCHER, 2008).  

O professor tem como intuito de ser aliado da aprendizagem para que haja 

avanço nesse longo processo. Diversos relatos de professores apontam a 

programação estabelecida pela escola tem que ser comprida e, muitas vezes, não se 

leva em consideração o desenvolvimento do aluno no processo de aprendizagem. 

Sendo que esse processo é cobrado do professor pelo corpo da escola, porém não é 

vista como forma de aprendizagem pela comissão escolar (LUCKESI, 2011). 

Darsie (1996) aponta que a avaliação assumiu características de ação, assim, 

ela é entendida como um processo educativo sendo explorado como um instrumento 

na aprendizagem. As práticas educativas refletem no caráter sociocultural da 

educação, de modo que cada aluno, juntamente com o professor, pode contribuir com 

estratégias futuras. 

De acordo com Luckesi (2011, p. 85) “[...] pelo autoritarismo do professor e do 

sistema social vigente por dados que permitem o exercício do poder disciplinador. E 

assim, evidentemente, a avaliação é descaracterizada, mais uma vez, na sua 

constituição ontológica”. Assim, a avaliação está além da soberania, ela por si só, está 

contida no processo de aprendizado, garantindo assim que o professor seja mediador 

do conhecimento diante a sociedade.  

O educador tem que dispor de pleno de entendimento para ser passado para 

seus alunos, como afirmam Buriasco e Soares (2008): 

 

[...] cabe, portanto, ao professor, ter clareza sobre as finalidades do 
ensino que está dispensado a seus alunos, buscando sempre inventar 
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as diferentes interpretações que eles manifestam; e, ao aluno ter 
clareza sobre os objetivos de aprender aquele conteúdo e sobre os 
caminhos por ele trilhados nessa aprendizagem (BURIASCO; 
SOARES, 2008, p. 110). 

 

Com isso para uma boa aprendizagem aluno e professor precisam, caminhar 

juntos para uma educação de qualidade. 
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3 APRESENTAÇÃO DOS DADOS E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

Neste capítulo apresentaremos os dados coletados no questionário, bem como 

a análise dos mesmos com base no referencial teórico utilizado. 

O questionário foi elaborado com perguntas destinadas a três professores que 

lecionam no Ensino Fundamental, na rede Estadual na cidade de Itapororoca-PB. 

Com o intuito de investigar as concepções dos professores sobre a avaliação escrita 

e o que eles entendiam sobre avaliação matemática. Sendo assim, escolhemos 

perguntas que pudessem atingir o foco principal e nos traga as habilidades utilizadas 

pelos professores no contexto da avaliação matemática. A seguir serão apresentadas 

as questões do questionário e suas respectivas respostas. 

 

 

3.1 PERFIL DO PROFESSOR 

 

Diante as primeiras perguntas apresentadas aos professores foi atribuição da 

faixa etária, em que dois professores, sendo eles Professor A e Professor C, têm entre 

26 a 35 anos e ambos são egressos do curso de Licenciatura em Matemática da 

Universidade Federal da Paraíba - Campus IV. O Professor B está na faixa etária entre 

35 e 50 anos é licenciado em Matemática pela Universidade Lisboa, tem mestrado 

pelo Centro Integrado de Tecnologia e Pesquisa. Todos os professores lecionam no 

Ensino Fundamental Regular. 

O Professor A e o Professor B basicamente tem quase o mesmo tempo de 

atuação na área, sendo um com quatro anos e o outro com cinco anos; já o Professor 

C tem um tempo longo em comparação aos outros, possuindo 20 anos de profissão. 

Além disso, os três professores afirmam que fizeram e fazem curso de formação, e 

em relação a essa formação, eles relatam que é de grande importância para sua 

docência, apresentando um auxílio para aprimorar suas práticas pedagógicas. O 

professor B relatou que através desses cursos conseguiu desenvolver novas práticas 

de avaliação e ensino, que assim enriqueceu seus conceitos como educador. A fala 

do professor é reforçada por Francelino (2000, p. 112) que afirma que “[...] a formação 
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docente é fundamental e indispensável para uma boa atuação, no entanto, tem que 

estar unida a um compromisso pessoal com a prática escolar”.  

 

 

3.2 QUESTÕES SOBRE AVALIAÇÃO MATEMÁTICA 

 

As questões apresentadas no questionário tiveram como objetivo entender o 

que os professores participantes da pesquisa compreendem sobre a avaliação da 

aprendizagem, em particular, sobre avaliação matemática e trazer suas concepções 

sobre um método avaliativo bem conhecido e discutido que é a prova escrita, bem 

como eles exercem o processo avaliativo em sala de aula e quais os aspectos que 

cada um leva em consideração na sua metodologia. Para isso, será apresentada 

discussão das respostas dos professores por questão, para depois, analisá-las de 

modo geral. 

 

 

3.2.1 Questão: O que você compreende por avaliação da aprendizagem? 

  

A pergunta em questão foi apresentada com o intuito de observar quais 

concepções dos professores entrevistados dispõem no conceito avaliação da 

aprendizagem. Então a seguir serão expressas as falas de cada um. 

O Professor A compreende que avaliação da aprendizagem é uma avaliação 

transmitida para o discente, que serve para vermos o andamento da turma e o que 

podemos melhorar. Dessa forma, o mesmo traz a visão da concepção tradicional, que 

por sua vez, visa à transmissão de conhecimento do professor para o aluno, conforme 

as afirmações do professor, Fischer (2008, p. 76) afirma que “[..] o professor é o 

detentor do saber e espera que seu aluno reproduza o que lhe transmitiu, raramente 

havendo algum espaço para discussão ou para diferentes interpretações do que foi 

transmitido”. Assim, esse professor apresenta um perfil que é bastante comum, ou 

seja, o professor considera que através da maneira de transmissão do saber do 

professor para o aluno, ele consiga se desenvolver no campo educacional. 

O Professor B diz que a avaliação da aprendizagem é “[...] o discente expressa 

o que ele entendeu sobre o assunto abordado, ou até o ensino e seu conhecimento”, 
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pois de acordo com Luckesi (2011) o que se constitui em avaliação da aprendizagem 

é expresso pelo que o aluno consegue demonstrar, mediante as questões 

padronizadas. 

As colocações do professor, se assemelham à visão educacional que muito 

professores têm que é a avaliação como verificação da aprendizagem, a qual, 

segundo Luckesi (2011, p. 52) o“[...] processo de verificar configura-se pela a 

observação, obtenção, análise e síntese dos dados ou informação que delimitam o 

objeto ou ato com o qual se está trabalhando”. No entanto, avaliação da aprendizagem 

é muito mais ampla que isso: 

 

A avaliação, diferentemente da verificação, envolve um ato que 
ultrapassa a obtenção da configuração do objeto, exigindo decisão do 
que fazer ante ou com ele. A verificação é uma ação que “congela” o 
objeto; a avaliação, por sua vez, direciona o objeto numa trilha 
dinâmica de ação. (LUCHESI, 2011, p. 53) 

 

Já o Professor C relata sobre a avaliação da aprendizagem é “[...] 

aprendizagem é uma ferramenta para análise e reflexo de habilidades desenvolvidas 

e expressada pelos alunos no processo de ensino e aprendizagem”. De acordo com 

a reflexão do Professor C, o processo de avaliação da aprendizagem se comporta 

como uma ferramenta. Luckesi (2011) afirma que a avaliação da aprendizagem 

proporciona uma construção do conhecimento em conjunto com discente e o docente 

possibilitando crescimento da compreensão social. 

Em análise das respostas dos professores eles expressam de maneira 

parecida, mas com aspectos distintos, mesmo assim, há uma ligação diante a seus 

pensamentos. O processo de ensino e aprendizagem, de acordo com Luckesi (2011), 

trata-se da construção do saber, habilidades adquiridas pelos alunos de acordo com 

as práticas utilizadas pelos docentes, sendo assim os professores interligam as 

habilidades adquiridas no processo da aprendizagem.  
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3.2.2 Questão: O que você entende sobre avaliação matemática? 

 

A questão foi elaborada com a pretensão de saber o que os professores 

entendiam e o que eles tinham em mente sobre a avaliação matemática. E de como 

eles entendiam mediante a esse campo. 

O Professor A relata que a avaliação matemática é “verificar os conteúdos 

matemáticos ministrados, se a linguagem utilizada é de fácil entendimento”. Para este 

professor, a avaliação matemática dispõe de verificar se a matemática é passada com 

facilidade aos discentes, para que eles assimilem os conteúdos abordados, mas de 

acordo com os PCN (BRASIL, 1998) tem que a avaliação matemática deve fornecer 

informações que atribuam o desenvolvimento das habilidades dispostas a cada 

discente.  

O Professor B diz que é ”[...] observar o pré-conhecimento do discente sobre a 

temática a qual está sendo abordada”. Este profissional entende que avaliação 

matemática é apresentada de forma que o aluno atenda questões e conheça fatos 

matemáticos que contribuam na aprendizagem, assim como o ensino da matemática 

é uma construção de saberes, o professor afirma que o conhecimento prévio atende 

na avaliação matemática. No entanto, Buriasco e Soares (2008) afirmam que essa 

perspectiva sobre conhecimentos já estabelecidos, sejam eles crenças ou saberes 

adquiridos ao longo da experiência, sejam denominados saberes matemáticos. 

Já o professor C diz que a avaliação matemática é “o processo avaliativo que 

analisa o desenvolvimento dos conceitos e habilidades matemáticas do aluno”. A fala 

deste professor se aproxima com que os PCN (BRASIL, 1998) argumentam sobre 

avaliação matemática, pois esses documentos abordam que a matemática é 

constituída de maneira construtiva, fazendo com que os alunos disponham de 

habilidades que potencializam o seu conhecimento.  

Os professores talvez não apresentem de maneira tão clara, mas 

compreendem do que se trata a avaliação matemática de um modo geral, pois a 

avaliação matemática não está apenas associada às regras. Dessa forma, os PCN 

(BRASIL, 1998, p. 57) argumentam que “a aprendizagem em Matemática está ligada 

à compreensão, isto é, à atribuição e apreensão de significado; apreender o 

significado de um objeto ou acontecimento pressupõe identificar suas relações com 
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outros objetos e acontecimentos”. Assim a avaliação matemática dispõe de muitas 

formas que podem ser desenvolvidas. 

Quanto à avaliação matemática os PCN abordam que:  

 

[...] cabe à avaliação fornecer aos professores as informações sobre 
como está ocorrendo a aprendizagem: os conhecimentos adquiridos, 
os raciocínios desenvolvidos, as crenças, hábitos e valores 
incorporados, o domínio de certas estratégias, para que ele possa 
propor revisões e reelaborações de conceitos e procedimentos ainda 
parcialmente consolidados. (BRASIL, 1998, p.54) 

 

Dessa forma, a avaliação matemática dispõe de desenvolvimento de conceitos 

que causam efeitos em suas práticas. Os resultados atingidos mediante as práticas 

utilizadas podem ser de grande importância ao se falar sobre o desenvolvimento dos 

alunos e nas propostas trazidos pelo professor.   

 

 

3.2.3 Questão: Você acredita que sua prática avaliativa, de fato, avalia a 

assimilação dos alunos com relação aos conteúdos apresentados em sala de 

aula? 

 

A questão que apresentamos nesse tópico, tem como objetivo saber se os 

professores acreditam que suas práticas avaliativas, de fato, avaliam e o quanto os 

alunos absorvem os conteúdos desenvolvidos em sala de aula, podendo apresentar 

tão quanto essa prática tem alcance em seus respectivos alunos. 

Professor A diz que “Sim, pois, não apenas utilizo apenas provas. Mas, o 

desenvolvimento do aluno na disciplina”. O referido professor, não citou quais as 

outras práticas avaliativas desenvolvidas por ele em sala de aula, mesmo assim 

afirmou que não utiliza somente a prova. Este professor apresenta uma pequena 

lacuna em sua resposta, pois não conectou suas ideias, pois ao se considerar sua 

prática bem-sucedida, deveria ter apresentado um argumento sobre como essa 

prática se constitui. Com base nisso, Luckesi (2011, p. 139) diz que “[..] uma prática 

docente que seja, ao mesmo tempo, crítica e construtiva”. Ou seja, uma prática que 

se componha de processos constituintes de metodologias que desenvolvam os 

alunos. 

O Professor B diz que “Acredito não, pois buscar a aprendizagem não são todos 

os estudantes (estudar) sim alunos (estão presentes), ou seja, nem todos alunos estão 
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ali para aprender algo, alguns estão apenas de corpo presente, por isso eu não 

acredito”. Em suas palavras ele refere-se os diversos comportamentos de alunos, 

tratando-se de inúmeras personalidades existentes nessa área. 

Já o professor C diz que: 

 

[...] integral não. Visto que as avaliações em muitas ocasiões são 
subjetivas, pois muitos fatores interferem diretamente nessas 
informações. Mas acredito que minha prática avaliativa comtempla 
pelo menos o básico na concepção da aprendizagem dos alunos 
(PROFESSOR C).  

 

Este profissional dispõe de sua prática como um processo construtivo, sendo 

aprimorado de acordo com o desenvolvimento em sala de aula. O Professor C relata 

que as práticas avaliativas tendem a ser um complemento das aulas. Em 

consideração às práticas aplicadas em sala, Luckesi (2011, p. 157) afirma que 

“habilidades e hábitos não se desenvolvem sem atividade construtiva”. Ou seja, as 

práticas avaliativas exercem um papel significativo, com relação à construção do 

saber. Assim, o Professor C também considera importante às práticas adotadas em 

sala de aula.  

Os relatos acima mostram que temos diferentes perfis, uns tendo certeza de 

suas práticas e outros nem tanto, ao se tratar da prática exercida. De acordo com 

Luckesi (2011, p. 53) “a prática educacional brasileira opera, na quase totalidade das 

vezes, como verificação”. Em discussão a essa citação, a prática atualmente é 

vinculada à verificação da aprendizagem, e não na avaliação da aprendizagem, assim, 

muitos professores refletem apenas no que o aluno não tem domínio, e visa no que o 

aluno não sabe, com isso as práticas deve exercer o papel de auxílio para a avaliação. 

 

 

3.2.4 Questão: Quais são os tipos de avaliação que utiliza em sala de aula? Se 

utiliza mais de um tipo de avaliação, tem algum desses que prevalece em relação 

aos outros? 

 

Nesse tópico iremos mostrar quais os tipos de avaliação que os professores 

entrevistados mais utilizam em sala de aula. E qual método tem como foco principal 

mediante a avaliação.  
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Professor A diz que os tipos são “Avaliação contínua trabalhos e provas. Não 

priorizo nem um”. Mas o professor não especificou como ele utiliza as avaliações 

contínuas, apenas relatou que utiliza esse tipo e as formas tradicionais como a prova 

escrita.  

Professor B relata que “Avaliação contínua dentro do assunto abordado, provas 

escritas e orais e trabalhos em grupo. Priorizo as provas e os trabalhos”. 

Os dois professores acima citam a avaliação contínua como uma sequência de 

atividades propostas, tal definição se aproxima, de fato, à definição de avaliação 

somativa. Uma vez que, a avaliação contínua é entendida como. 

 

[...] sendo processual e contínua por estar intimamente ligada à 
concepção de conhecimento e currículo como construção histórica, 
singular e coletiva dos sujeitos, por ser ainda um processo permanente 
de ação-reflexão-ação, evidenciando seu aspecto contínuo por ocorrer 
durante o processo de aprendizagem dos alunos e não após. 
(ALMEID; ALMEIDA, 2008, p. 10) 

 

Professor C diz que “Exercício de sondagem, avaliações somativa contínua das 

atividades e conhecimentos demonstrados pelos alunos. Atividades em grupo, 

avaliação escrita. Busco contemplar todas as modalidades em equilíbrio, pois uma 

complementa as outras”. Mediante ao que o Professor C relatou, quando se fala da 

avaliação somativa consiste em quantidade, ou seja, na utilização da forma tradicional 

nas avaliações, em que faz parte do somatório de notas, juntamente com outras 

formas de avaliação para complementar a avaliação somativa (SILVA, 2015). 

Todos os professores utilizam a prova escrita como uns dos métodos 

avaliativos, mas também fazem o uso de outras ferramentas de avaliação. Na 

avaliação, a prova se apresenta como ferramenta principal, pois as falas dos 

professores acima, fazem o uso da prova escrita. Precisa-se ter uma certa precisão 

na exploração desse método, ele é constituído por muitos contextos. 

O Professor A não prioriza nenhum método específico, já o Professor B prioriza 

as provas pelo fato de que, o aluno precisa ser avaliado de maneira individual. O 

Professor C exerce diversas maneiras de avaliação, mas também prioriza a avaliação 

escrita. 

De acordo com Gatti (2009), cada professor tem que refletir suas práticas 

pedagógicas, e construir processos avaliativos que sejam de acordo com o cotidiano 
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de seus alunos e assim cada docente pode tanto ajustar como criar método de acordo 

com seu foco de ensino. Diante das ideias dos métodos utilizados pelos professores, 

o Professor A atende a concepção tradicionalista, uma vez que defende a parte de 

regras da avaliação matemática. 

Em avaliação mais ampla das concepções dos três professores sobre os 

métodos avaliativos, os referidos tendem a não contribuir com a avaliação da 

aprendizagem e sim a verificação da aprendizagem, pois o educador tem que refletir 

sobre qual caminho ele esta seguindo, se ele encontrará bons resultados ao se ir em 

frente, então, os métodos avaliativos refletem principalmente na aprendizagem dos 

alunos. 

 

 

3.2.5 Questão: Quais os critérios base você utiliza ao realizar a elaboração e 

correção das suas avaliações? 

 

Apresentaremos aqui quais critérios principais os professores utilizam quando 

eles fazem a elaboração das provas e quanto a correção das mesmas. Mostrando os 

pontos de vista de cada professor e suas particularidades. 

O Professor A diz que “Os descritores e habilidades relativas a cada questão”. 

Já o Professor B relata que “Os conceitos de cada conteúdo visto em sala”. De acordo 

com a fala desses professores, eles apontam que desenvolvem processos de 

avaliação conhecidos nos PCN (BRASIL, 1998), ou seja, o processo conceitual, 

procedimental e atitudinal, cada um desses citados constituem um trabalho 

complementar na educação. 

 

A avaliação de conceitos acontece por meio de atividades voltadas à 
compreensão de definições, ao estabelecimento de relações, ao 
reconhecimento de hierarquias, ao estabelecimento de critérios para 
fazer classificações e também à resolução de situações de aplicação 
envolvendo conceitos. A avaliação de procedimentos implica 
reconhecer como eles são construídos e utilizados. A avaliação de 
atitudes pode ser feita por meio da observação do professor e pela 
realização de auto-avaliações (BRASIL,1998, p. 55). 

 

Já o professor C diz que: 
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O planear e direcionar aos objetivos dos conteúdos em habilidades 
necessárias na aprendizagem e práticas matemáticas. A correção é 
feita de forma analítica e abrangente, visto que é necessário analisar 
o quê, como e quanto o aluno assimilou um conteúdo e como expressa 
sua aprendizagem (PROFESSOR C). 

 

Através da fala desse professor percebe-se a importância de ter critérios tanta 

na elaboração da avalição, quanto na sua correção. Com relação a isso os PCN 

(BRASIL, 1998) abordam que: 

 

É fundamental que na seleção desses critérios se contemple uma 
visão de Matemática como uma construção significativa, se 
reconheçam para cada conteúdo as possibilidades de conexões, se 
fomente um conhecimento flexível com várias possibilidades de 
aplicações, se inclua a valorização do progresso do aluno, tomando 
ele próprio como o referencial de análise, e não exclusivamente sua 
posição em relação à média de seu grupo classe (BRASIL,1998, p. 
55). 

 

De acordo com Gatti (2009) as correções das provas devem ser realizadas 

mostrando quais os pontos deveriam ser comtemplados, explicando onde ele não 

conseguiu assimilar o que foi pedido e o diálogo coletivo entre os alunos e o professor 

é essencial no processo de aprendizagem.  

 

 

3.2.6 Questão: Qual sua concepção em relação à aplicação da prova escrita 

como contexto de avaliação? 

 

Nesse tópico apresentaremos quais conceitos são abordados pelos 

professores ao se tratar da aplicação da prova escrita como o contexto avaliativo, 

apresentando diversas concepções. 

O Professor A diz que a prova escrita “Não avalia ninguém, pois existem outros 

fatores envolvidos”. Quanto à abordagem do Professor A, ele relata nessa discussão 

que prova não avalia ninguém, mas usa esse método com frequências através das 

discussões vistam acima. Diante a essa concepção, Gatti (2009) afirma que a prova 

escrita não traduz o que realmente o aluno apresenta, apenas mostra o quanto ele 

reproduz o conhecimento.  
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O Professor B diz sobre a prova escrita que “Verifica se eles entenderam o 

assunto no contexto abordado”. 

De acordo com o Professor C: 

 

Todo processo avaliativo contribui na promoção da aprendizagem, a 

prova escrita, em especial requer mais planejamento, focar mais 

especificas da assimilação dos conteúdos. Se todas questões não 

tiverem direcionamento com os objetivos do processo de ensino perde 

parte de suas ações avaliativas, visto que já não é uma avaliativa 

completa que pode variar com fatores externos emocionais, 

psicológicos, etc. e depende de um bom planejamento (PROFESSOR 

C) 

 

De acordo com Gatti (2009) existem pesquisas que apontam diversos 

professores que utilizam as provas como o mais importante método avaliativo para o 

ensino e aprendizagem. O Professor B tem a concepção de que os alunos mostram 

através das provas o que eles realmente entenderam sobre o conteúdo. Em questão 

sobre a prova, fica evidente de que ela possui um peso significativo com relação às 

outras atividades realizadas. 

Já o Professor C, como ele relata sobre diversos fatores podem influir nesse 

contexto, um quesito importe é o psicológico, dessa forma, o aluno pode estar tendo 

uma tensão emocional durante o período de provas, isso pode causar um efeito 

distorcido na assimilação das questões abordadas (GATTI, 2009).  

 

 

3.2.7 Questão: Você acha que a prova escrita é um método importante na 

avaliação? 

 

Nesse tópico traz a discussão dos três professores entrevistados dialogando e 

expondo suas opiniões sobre o que eles acham da prova escrita como método 

importante na avaliação. 

O Professor A diz “Sim, como todos, porém tem que ter cuidado como são 

formuladas”. O referido professor, ao se tratar da prova, na maneira “ter cuidado” 

refere-se na parte de como as questões estarão claras e quais são objetivos das 

perguntas, pois ao utilizar esse método, de acordo com Gatti (2009), as provas são 
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oferecidas como estratégia de ensino e devem conter uma estrutura de argumentos e 

diálogo mental. 

O Professor B relata que “Sim, temos que utilizar os métodos inovadores, mas 

não deixando o tradicional de lado”. Pela abordagem desse professor diz trabalhar o 

inovador, mas não identifica quais os métodos inovadores que utiliza, nem o que ele 

define como método inovador. Gatti (2009) diz que podemos ser inovadores no 

processo avaliativo, construindo uma maneira que trabalhe com os alunos de maneira 

construtiva, no entanto o Professor B não apresenta isso.  

O mesmo também faz o uso da prova escrita como método avaliativo, quando 

se refere ao tradicional. De acordo com Gatti (2009) e Fisher (2008), as avaliações 

tradicionais são compostas de inúmeros fatores que tanto podem influenciar quanto 

podem ser negativos no processo educacional e avaliativo. 

O Professor C diz que “Sim, pois contribui na aprendizagem do aluno e atinge 

diretamente a pratica de ensino de ensino do professor”. Porém, não basta para 

avaliar, analisar e refletir a aprendizagem. Como os professores abordaram a prova 

escrita, ambos aprovam, sendo ela um método importante na avaliação, mas podendo 

conter alguns critérios. 

De acordo com Gatti (2009), as provas podem ser aplicadas no contexto 

avaliativo trazendo pontos positivos nesse processo, pois a prova dispõe de muitas 

classificações, cabe cada professor procurar construir a prova de acordo com cada 

desenvolvimento alcançado nos conteúdos. Pois como o Professor C diz que muitas 

vezes o retorno da prova reflete em suas práticas executadas como professor. 

 

 

3.2.8 Questão: Como você acha que a avaliação matemática deve ser executada 

em sala de aula? 

 

Nesse tópico apresentaremos as opiniões dos professores sobre como deve 

ser executada a avaliação matemática em sala de aula, mostrando como os 

professores atendem essa estratégia. 

O Professor A diz que “Verificando os progressos dos alunos com relação à 

disciplina”. De acordo com o Professor A, a avaliação deve ser desenvolvida em um 

trabalho com os alunos que corresponde à observação do crescimento adquirido 

desses ao desenrolar da disciplina. Mediante a isso, Mendes (2009) afirma que os 
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professores precisam observar e caminhar juntamente com seus alunos para que haja 

um acompanhamento e aconteça um crescimento no campo matemático. 

O Professor B relata: “Tendo a observação dos alunos no contexto de 

progressão de cada um, sendo assim o próprio convívio em sala de aula pode 

influenciar na percepção dos conhecimentos”. Em relação à fala desse professor, ele 

faz a ligação do contexto de desenvolvimento dos alunos de acordo com o convívio 

obtido por eles, apresentados em sala de aula. Sendo assim, os PCN (BRASIL, 1998) 

abordam que esse convívio torna o crescimento mais significativo podendo ser 

aproveitado no processo de ensino e aprendizagem. 

O Professor C relata que: 

 

Antes de tudo deve ser bem planejada e com foco nos objetivos, 
conceitos e habilidades matemáticas, que permitam ao aluno através 
do raciocínio lógico, conceitos e as práticas matemáticas, solucionar 
situações problemas no cotidiano escolar e social (PROFESSOR C). 
 

De acordo com o Professor C, é necessário dispor de um planejamento do que 

será trabalhado, para que os alunos possam ter a noção do raciocínio matemático, 

isso e comtemplado nos PCN (BRASIL, 1998) que mostra que os alunos tendem a ser 

levados a raciocinar e a desenvolver praticas que ajudem no auxílio da aprendizagem. 

As falas os professores acima relatam que a avaliação matemática executada 

na sala de aula exerce um valor cultural. De acordo com esses documentos, a 

avaliação matemática pretende contribuir com os conceitos sociais, deixando de lado 

aquele processo calculista desenvolvido na matemática, podendo ser interdisciplinar 

em sua aplicação em sala de aula, atuando assim no desenvolvimento de habilidades 

e raciocínio. 

 

 

3.3 A CONCEPÇÃO DOS PROFESSORES SOBRE A PROVA ESCRITA DE 

MATEMÁTICA  

 

 

Neste tópico analisaremos as respostas dos professores participantes da 

pesquisa num contexto geral. Destacaremos quais concepções os professores têm ao 
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se tratar da prova escrita como ferramenta avaliativa e o que eles entendem sobre a 

avaliação matemática. 

 

 

Professor A 

 

O Professor A traz a avaliação como forma de transmissão de conteúdo, sendo 

visto por ele como maneira de desenvolvimento educacional. Com base nisso, a 

interpretação da avaliação matemática, apresentada por ele, dispõe de procedimentos 

que ocasionam a verificação da aprendizagem, não levando em consideração todo 

processo avaliativo, pois Luckesi (2011) afirma que o conceito avaliativo atribui a 

análise como processo de desenvolvimento contribuindo nos avanços dos envolvidos.  

Quanto às práticas avaliativas ele alega que são aptas no desenvolvimento dos 

discentes, mas fala que não utiliza obrigatoriamente provas e também não relata quais 

práticas de fato são utilizadas por ele. O Professor A afirma fazer avaliação contínua 

em sala de aula, em que ele considera uma avaliação contínua um processo de junção 

das provas com trabalhos, isto atende necessariamente a avaliação somativa, uma 

vez que a avaliação contínua se trata de reflexões sobre ações executadas 

(ALMEIDA, ALMEIDA, 2008). Porém, o professor diz abordar conceitos em suas 

avaliações de acordo com orientações dos documentos oficiais. 

Em relação a sua concepção sobre a prova escrita, ele declara que esse 

processo não possibilita a avaliação do indivíduo, porém, logo após ele traz a prova 

escrita como método importante na avaliação, com isso este profissional contradiz 

toda sua concepção. Assim, o Professor A dispõe de diferentes conceitos deixando 

uma lacuna em suas falas. 

Ao se tratar do processo avaliativo na matemática, o Professor A, ao trabalhar 

esse conceito em sala de aula, compreende que a progressão dos alunos é importante 

e que deve ser feito um acompanhamento de tudo que foi abordado em sala; dessa 

forma, Mendes (2009) traz que sua abordagem que os professores são peças 

fundamentais no crescimento conceitual dos alunos. 

Assim, o referido professor traz conceitos abrangentes, mas faz contradições 

de alguns aspectos que são de grande valia no processo avaliativo. Abordando em 

um contexto geral, esse professor apresenta uma concepção tradicional, pois de 
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acordo com Mendes (2009) “defende a capacidade do aluno em reproduzir os 

conhecimentos transmitidos pelo professor e pelo livro-texto”. 

 

 

Professor B  

 

Quanto à avaliação o Professor B se assemelha com a concepção do Professor 

A, que retrata a avaliação como forma de verificação, assim, de acordo com Luchesi 

(2011) o ato de verificação se dá pela análise de alguma informação, assim o 

professor dispõe de processo tradicionalista.  

Na avaliação matemática o Professor B defende que é preciso obter 

conhecimentos matemáticos trazidos por momentos já vivenciados, dessa forma, o 

processo é bastante importante pelo envolvimento da cultura ou até de crenças que 

podem trazer consigo grande contribuição nesse processo. Quanto a isso, Pinto 

(2008) afirma que o resgate de conceitos culturais reflete na construção de novas 

perspectivas e ajuda no desenvolvimento do indivíduo.  

Em relação à prática avaliativa, o professor aponta que não se tem o resultado 

significativo na aplicação de suas práticas avaliativas, assim o Professor B não tem 

segurança em sua metodologia, abrindo um espaço para que suas avaliações não 

correspondam com pontos tão reflexivos assim. Quanto aos métodos utilizados por 

ele, consiste em uma avaliação contínua, mas o mesmo define uma avaliação 

contínua como avaliação somativa, pois ele agrega somatório na condução das 

avaliações. Mediante as colocações deste professor, é difícil identificar como 

realmente ele trabalha. 

Com base na análise sobre os conceitos das avaliações, este professor traz 

sua abordagem em sala de aula de forma semelhante a que é apresentada nos PCN 

(BRASIL, 1998) em que a avaliação dispõe da compreensão de cada aluno mediante 

aos conceitos, procedimentos e atitudes.  

Como a prova se encaixa no contexto avaliativo, o Professor B tem como 

concepção que a mesma realmente expressa o que o aluno assimilou em sala de aula. 

Essa abordagem se aproxima em pesquisas feitas por Gatti (2009) afirmando que as 

provas escritas assumem um espaço importante no campo avaliativo.  
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As afirmações feitas pelo Professor B deixa claro sobre os conceitos abordados 

por ele em sala de aula, e quanto a avaliação matemática executada em sala de aula, 

ele aponta que o convívio dos alunos afeta diretamente no desenvolvimento da 

avaliação matemática contida em sala.   

Dispondo dos relatos apresentados nessa pesquisa sobre Professor B sua 

concepção se aproxima da concepção construtivista, embora que ele trabalhe com a 

construção de pensamentos matemáticos, apresenta em suas avaliações forma 

tradicionalista. 

 

 

Professor C  

 

O Professor C apresenta uma concepção sobre a avaliação que contribui no 

processo de aprendizagem, pelo relato apresentado, assim se assemelha ao que 

Luckesi (2011) apresenta que tem como finalidade de construção do já existe em algo 

renovado partir do que já se tem conhecimento. Isso se atribui a conhecimentos já 

vividos.  

No processo da avaliação matemática, o Professor C assume uma visão ampla 

mencionando o desenvolvimento conceitual dos alunos, isso é um fator importante no 

processo avaliativo. Essa abordagem se aproxima nos conceitos apresentados nos 

documentos oficiais que contribui no desenvolvimento do discente. 

Como o Professor C utiliza o fator construção como foco nas avaliações, ele 

define que suas práticas atribuem um valor satisfatório diante dos conceitos vistos em 

sala de aula. Em decorrência da fala, ele assume uma concepção que Luckesi (2011, 

p.158) traz que “a exercitação é a forma pela qual o educando internaliza 

reprodutivamente os conteúdos e constrói suas capacitações”. Ou seja, a 

implementação das práticas trabalhadas pelo docente constituirá capacidades de 

absorção dos conteúdos tornando-os constantes. 

Assim, este professor tem conhecimento dos critérios que consiste na 

elaboração das avaliações, e sua concepção sobre prova escrita envolvida no 

processo avaliativo. O mesmo tem que prova compreende a um processo avaliativo, 

porém precisa ser realizada de forma que o aluno consiga expressar seus 
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conhecimentos, então ele trabalha a prova escrita como análise dos conhecimentos 

vistos em sala. 

O Professor C apresentando concepção contribuinte à formação do senso 

crítico dos alunos, relata que a prova escrita também pode ser um método importante 

na avaliação, pois de acordo com ele a prova pode apresentar como as práticas dos 

professores estão sendo desenvolvidas mediante o processo avaliativo, assim a 

matemática deve ser trabalhada em sala de aula pelo raciocínio dos alunos e para 

ação cultural envolvida em seu cotidiano. 

De forma geral, este professor foi coerente em suas falas apresentando suas 

concepções sobre o caminho avaliativo e mostrando as características visualizadas 

por ele nesse processo de avaliação. Diante aos relatos deste professor, sua 

concepção se aproxima da concepção construtivista, sendo desenvolvida com traços 

do sócio interacionista, sendo atribuído um poder cultural no processo de ensino e 

aprendizagem.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Ainda nos dias de hoje a prova escrita estabelece um pleno domínio no campo 

avaliativo, sendo tratada como método avaliativo principal pelos professores. Dessa 

forma, a presente pesquisa apresenta quais concepções os professores têm sobre a 

prova escrita no processo de avaliação matemática. E com base nessas concepções 

de como os professores lidam com esse aspecto. 

Com o propósito de compreender essa questão, procuramos investigar as 

concepções dos professores de matemática nos anos finais do Ensino Fundamental, 

tendo a prova escrita como ferramenta base nas avaliações. Utilizamos o estudo 

exploratório para analisar cada perfil dos professores. 

Quanto à análise de dados da pesquisa, percebe-se que alguns professores 

conhecem os documentos oficiais, que contemplam os conceitos abordados nesses 

documentos, mas também utilizam o método tradicional nas suas práticas 

pedagógicas. Sabemos que, quanto aos alunos, tem restrição sobre a avaliação 

escrita, pois ela precisa ter a abordagem correta, ou seja, conter aspectos que possam 

fluir o desenvolvimento social e cultural do aluno.  

Como a prova lidera o campo avaliativo, ela precisa ser constituída de maneira 

que avalie os diferentes níveis, ou seja, a prova precisa contemplar tanto o processo 

conceitual, procedimental e atitudinal do discente, com base nesses processos, os 

conceitos sociais e culturais podem também contribuir de maneira satisfatória no 

processo avaliativo.  

Diante a pesquisa realizada o campo educacional apresenta perfis distintos de 

professores, sendo conceituados com tradicionalista e construtivista, podendo 

caracterizar de tal forma ao se apresentar a avaliação matemática.  

É importante que saibamos como o processo avaliativo é necessário para que 

os discentes desenvolvam seu intelecto, dessa forma, a avaliação é um processo 

marcante e desencadeia inúmeros procedimentos.  

Vale salientar que temos a consciência da delimitação do nosso trabalho no 

significado do que foi analisado e discutido em suporte do questionário. 

Nossos objetivos foram alcançados, pois analisamos quais concepções dos 

professores sobre a prova escrita é o processo avaliativo. Mostramos as concepções 
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trazidas por diferentes professores que compõem um corpo docente na mesma 

instituição, mostrando a diversidade de perfil dos professores participantes. 

O professor necessita ter a plena convicção que é importante estar sempre 

atualizado com o campo educacional, aprimorando suas práticas pedagógicas para 

que obtenham resultados futuros satisfatórios.  

Os professores precisam conhecer melhor quais aspectos cercam a avaliação, 

uma vez que o ato de avaliar dispõe de muitos fatores. Mediante a avaliação, esse 

conceito é caracterizado por tantos elementos, tendo como consequência a 

aprendizagem dos alunos. A avaliação vai ao encontro do aluno, a critérios que muitas 

vezes são invertidos pelos professores, ou seja, a avaliação não pode ser vinculada 

apenas a verificação do que é investido em sala de aula, ela tem que romper espaços 

construtivos. Assim a avaliação deve contribuir no campo da aprendizagem a partir do 

momento que o aluno é avaliado através do seu desenvolvimento, ou seja, o processo 

de absorção de cada aluno é individual. Dessa forma, a avaliação compreende um 

campo que necessariamente precisa dispor do desenvolvimento de habilidades de 

raciocínio vindas de conceitos sociais e culturais. 

O aluno precisa-se ser avaliado mediante ao seu nível de desenvolvimento 

atribuído através das práticas desenvolvidas pelos seus respectivos professores, pois 

cada discente tem capacidades distintas sobre qualquer situação avaliativa, sendo 

elas causadas por processos emocionais ou sociais. 

Esta pesquisa tem o intuito de servir para concepções futuras, propõe-se 

desenvolvimento de práticas avaliativas futuras, bem como para os professores 

participantes como uma forma de repensarem suas práticas adotadas e reavaliem 

seus objetivos enquanto docentes.  
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APÊNDICES 

 

 

APÊNDICE A – Carta de autorização da escola  

 
 

AUTORIZAÇÃO 

 

 

 

Eu,______________________________________________________, abaixo 

assinado, responsável pela Escola Estadual de Ensino fundamental Isaura Fernandes de 

Souza, autorizo a realização da pesquisa,  As concepções dos professores de matemática 

sobre a prova escrita, nas turma dos anos finais no Ensino Fundamental, a ser conduzida pela 

pesquisadora Valdeyres Dias da Silva. Fui informado (a) pela responsável do estudo sobre as 

características e objetivos da pesquisa, bem como das atividades que serão realizadas na 

instituição a qual represento. 

Esta instituição está ciente de suas corresponsabilidades como instituição 

coparticipante do presente projeto de pesquisa e de seu compromisso no resguardo da 

segurança e bem-estar dos sujeitos de pesquisa nela recrutados, dispondo de infraestrutura 

necessária para a garantia de tal segurança e bem-estar. 

 

 

 Itapororoca,........ de ...................................de 20....... 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura e carimbo do responsável institucional 
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APÊNDICE B – Termo de consentimento do professor  

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

 

 

             Prezado (a) Senhor (a)    

 

Esta pesquisa é sobre as concepções dos professores de matemática sobre a 

prova escrita nos anos finais do ensino fundamental, e está sendo desenvolvida pela 

pesquisadora Valdeyres Dias da Silva, aluna de Graduação na Universidade Federal 

da Paraíba, sob a orientação da Profa. Alissá Mariane Garcia Grymuza. 

O objetivo do estudo é Investigar as concepções dos professores de 

Matemática dos anos finais do Ensino Fundamental sobre a prova escrita.  

A finalidade deste trabalho é contribuir para identificar quais os conhecimentos 

que os professores possuem sobre o ato de avaliar e qual a importância desse 

processo para o conhecimento matemático. 

Solicitamos a sua colaboração para realizarmos a aplicação de um 

questionário, de uma entrevista e observar uma aula sua do referido conteúdo, como 

também sua autorização para apresentar os resultados deste estudo em eventos da 

área de educação e publicar em revista científica (se for o caso). Por ocasião da 

publicação dos resultados, seu nome será mantido em sigilo.  Informamos que essa 

pesquisa não oferece riscos, previsíveis, para a sua integridade física e moral.   

Esclarecemos que sua participação no estudo é voluntária e, portanto, o(a) 

senhor(a) não é obrigado(a) a fornecer as informações e/ou colaborar com as 

atividades solicitadas pela Pesquisadora. Caso decida não participar do estudo, ou 

resolver a qualquer momento desistir do mesmo, não sofrerá nenhum dano, nem 

haverá modificação na assistência que vem recebendo na Instituição (se for o caso). 

A pesquisadora estará a sua disposição para qualquer esclarecimento que 

considere necessário em qualquer etapa da pesquisa. 
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Diante do exposto, declaro que fui devidamente esclarecido(a) e dou o meu 

consentimento para participar da pesquisa e para publicação dos resultados. Estou 

ciente que receberei uma cópia desse documento. 

 

                             ______________________________________ 

                                     Assinatura do Participante da Pesquisa  

                                               

 

 

______________________________________ 

Assinatura da Testemunha 

    

 

 

Contato da Pesquisadora Responsável:  

Caso necessite de maiores informações sobre o presente estudo, favor entrar em contato 

com a pesquisadora Valdeyres Dias da Silva  

Endereço eletrônico: yresdyaz@gmail.com 

Telefone: (83) 988487888 / (83) 998431229 

 

Atenciosamente, 

___________________________________________ 

Assinatura da Pesquisadora Responsável –  

 

APÊNDICE C – Questionário aplicado aos professores 

 

 
QUESTIONÁRIO 

Este questionário faz parte de uma pesquisa desenvolvida para o trabalho de 

conclusão de curso da Universidade Federal da Paraíba, para tanto, estamos realizando uma 

pesquisa com o intuito de saber quais as concepções dos professores de Matemática têm 
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sobre a prova escrita nos anos finais do Ensino Fundamental que lecionam na escola estadual 

da cidade de Itapororoca-Pb. 

Gostaríamos de contar com a sua participação voluntária, sabendo-se que a qualquer 

momento você poderá interromper suas respostas sem que haja qualquer dano a você ou a 

esta instituição de ensino. Se houver qualquer dúvida na sua participação ou nas perguntas 

deste questionário, favor se dirigir à pesquisadora. 

Agradecemos, antecipadamente, a sua atenção em responder a este questionário. 

 

Dados de identificação 

1. Qual a sua faixa etária? 

(   ) entre 18 e 25 anos  (   ) entre 26 e 35 anos   (   )  entre 36 e 50 anos   (   ) maior que 50 

anos 

 

2. Qual sua formação acadêmica? 

(   ) Ensino Superior Incompleto Qual? ___________________________________________ 

Em qual Instituição de Ensino? ________________________________________________ 

(   ) Ensino Superior Completo Qual? ____________________________________________ 

Em qual Instituição de Ensino? _________________________________________________ 

(   ) Pós-Graduação em _______________________________________________________ 

Em qual Instituição de Ensino? _________________________________________________ 

 

3. Ano(s) do Ensino Fundamental em que leciona atualmente:  

(   ) 6° EF    (  ) 7°  EF   (  ) 8°  EF    (   ) 9° EF     

 

 

4. Tempo de atuação como professor/a do Ensino Fundamental: ________________ 

 

5. Você fez (ou faz) algum curso de formação?   (   ) Sim           (   ) Não 

5.1. Em caso afirmativo, você acha que o(s) curso(s) de formação ajudaram na sua prática?  

(   ) Sim        (   ) Não 

 

Ensino de Matemática 

 

6. O que você compreende por avaliação da aprendizagem? 
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7. O que você entende sobre avaliação matemática? 

 

 

8. Você acredita que sua prática avaliativa, de fato, avalia a assimilação dos alunos com 

relação aos conteúdos apresentados em sala de aula?  

 

 

9. Quais são os tipos de avaliação que utiliza em sala de aula?  

 

 

9.1. Se utiliza mais de um tipo de avaliação, tem algum desses que prevalece em 

relação aos outros? 

 

 

10. Quais os critérios base você utiliza ao realizar a elaboração e correção das suas 

avaliações? 

 

 

11. Qual sua concepção em relação à aplicação da prova escrita como contexto de 

avaliação?  

 

12. Você acha que a prova escrita é um método importante na avaliação? 

 

 

13. Como você acha que a avaliação matemática deve ser executada em sala de aula? 

 

 

 

 

APÊNDICE D – Quadro de respostas dos professores 

 

PERGUNTAS PROFESSOR  A PROFESSOR B PROFESSOR C 

1.Qual a sua faixa 
etária? 
 

Entre 26 e 35 anos Entre 36 e 50 anos Entre 26 e 35 anos 
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2.Qual sua formação 
acadêmica? Em qual 
instituição? 
 

Licenciatura em 
Matemática, no 
campus IV. 

Licenciatura em 
matemática, na 
universidade 
Lisboa. 

Licenciatura em Matemática, no 
campus IV. 

3.Ano(s) do Ensino 
Fundamental em que 
leciona atualmente? 
 

6º ano Do 6º ao 9º ano. Do 7º ao 9º ano. 

4.Tempo de atuação 
como professor/a do 
Ensino Fundamental? 
 

4 anos 20 anos. 5 anos 

5.Você fez (ou faz) 
algum curso de 
formação? 
Em caso afirmativo, 
você acha que o(s) 
curso(s) de formação 
ajudaram na sua 
prática? 
 

Sim, com certeza . Sim, com certeza. Sim, com certeza. 

6.O que você 
compreende por 
avaliação da 
aprendizagem? 

 

A avaliação que foi 
transmitida para o 
discente, que serve 
para vermos o 
andamento da 
turma e o que 
podemos melhorar. 

O discente 
expressa o que ele 
entendeu sobre o 
assunto abordado, 
ou ate o ensino e 
seu conhecimento. 

Aprendizagem e uma 
ferramenta para análise e 
reflexo de habilidades 
desenvolvidas e expressada 
pelos alunos no processo de 
ensino e aprendizagem. 
 

7.O que você entende 
sobre avaliação 
matemática? 

 

Serve para verificar 
os conteúdos 
matemáticos 
ministrados, se a 
linguagem utilizada 
é de fácil 
entendimento. 

Observa  o pré 
conhecimento  do 
discente sobre a 
temática a qual esta 
sendo abordada. 

E o processo avaliativo que 
analisa o desenvolvimento dos 
conceitos e habilidades 
matemáticas do aluno. 
 

8.Você acredita que sua 
prática avaliativa, de 
fato, avalia a 
assimilação dos alunos 
com relação aos 
conteúdos 
apresentados em sala 
de aula? 

 

Sim, pois, não 
apenas utilizo 
apenas provas. 
Mas, o 
desenvolvimento 
do aluno na 
disciplina. 

Acredito não, pois 
buscar a 
aprendizagem não 
são todos os 
estudantes 
(estudar) sim 
alunos (estão 
presentes) ou seja, 
nem todos alunos 
estão ali para 
aprender algo, 
alguns estão 
apenas de corpo 
presente, por isso 
eu não acredito. 

Integral não. Visto que as 
avaliações em muitas ocasiões 
são subjetivas, pois muitos 
fatores interferem diretamente 
nessas informações. Mas 
acredito que minha pratica 
avaliativa comtempla pelo 
menos o básico na concepção 
da aprendizagem dos alunos. 
 

9.Quais são os tipos de 
avaliação que utiliza em 
sala de aula?  Se utiliza 
mais de um tipo de 
avaliação, tem algum 
desses que prevalece 
em relação aos outros? 
 

Avaliação continua 
trabalhos e provas. 
Não priorizo nem 
um. 

Avaliação continua 
dentro do assunto 
abordado, provas 
escritas e orais e 
trabalhos em grupo. 
Priorizo as provas e 
os trabalhos. 

Exercício de sondagem, 
avaliações somativa continua 
das atividades e conhecimentos 
demonstrados pelos alunos. 
Atividades em grupo, avaliação 
escrita. Busco contemplar todas 
as modalidades em equilíbrio, 
pois uma complementa as 
outras. 
 

10. Quais os critérios 
base você utiliza ao 
realizara elaboração e 
correção das  suas 
avaliações? 
 

Os descritores e 
habilidades 
relativas a cada 
questão. 

Os conceitos de 
cada conteúdo visto 
em sala. 

O planear e direcionar aos 
objetivos dos conteúdos em 
habilidades necessárias na 
aprendizagem e práticas 
matemáticas. A correção é feita 
de forma analítica e abrangente, 
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visto que é necessário analisar o 
quê, como e quanto o aluno 
assimilou um conteúdo e como 
expressa sua aprendizagem. 
 

11. Qual sua concepção 
em relação à aplicação 
da prova escrita como 
contexto de avaliação? 

Não avalia 
ninguém, pois 
existem  outros 
fatores envolvidos. 

Verificar se eles 
entenderam o 
assunto no contexto 
abordado. 

Todo processo avaliativo 
contribui na promoção da 
aprendizagem, a prova escrita, 
em especial requer mais 
planejamento, focar mais 
especificas da assimilação dos 
conteúdos. Se todas questões 
não tiverem direcionamento com 
os objetivos do processo de 
ensino perde parte de suas 
ações avaliativas, visto que já 
não é uma avaliativa completa 
que pode variar com fatores 
externos emocionais, 
psicológicos, etc. e depende de 
um bom planejamento. 
 

12. Você acha que a 
prova escrita é um 
método importante na 
avaliação? 
 

Sim, como todos, 
porém tem que ter 
cuidado como são 
formuladas. 

Sim, temos que 
utilizar os métodos 
inovadores, mas 
não deixando o 
tradicional de lado. 

Sim, pois contribui na 
aprendizagem do auno e atinge 
diretamente a pratica de ensino 
de ensino do professor. Porém 
não basta para avaliar, analisar 
e refletir a aprendizagem. 
 

13. Como você acha 
que a avaliação 
matemática deve ser 
executada em sala de 
aula? 
 

Verificando os 
progressos dos 
alunos com relação 
à disciplina. 

Tendo a 
observação dos 
alunos no contexto 
de progressão de 
cada um, sendo 
assim o próprio 
convívio em sala de 
aula pode 
influenciar na 
percepção dos 
conhecimentos. 

Antes de tudo deve ser bem 
planejada e com foco nos 
objetivos, conceitos e 
habilidades matemáticas, que 
permitam ao aluno através do 
raciocínio lógico, conceitos e 
praticas matemáticas solucionar 
situações problemas no 
cotidiano escolar e social. 
 

 


