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RESUMO 

O presente artigo sintetiza a pesquisa em andamento sobre a avaliação em Matemática e a 
forma como esta tem sido aplicada para a concretização do ensino, apresentando algumas 
ideias sobre os erros e as emoções provenientes de tal prática. E ressaltando que a avaliação 
escolar dever ser repensada visto que o conhecimento não é algo quantitativo e classificatório. 
Porém ela é inevitável, está presente em todos os campos da atividade humana e desempenha 
um papel relevante na área de educação, isso porque constitui um conjunto de técnicas 
sistematizadas, que possibilitam o julgamento de valores quanto à absorção do conhecimento. 
Além do que avaliação deve ser concebida como um momento de ensino-aprendizagem, que 
não apenas mensure conhecimento por de nota, mas analise o processo de construção do 
mesmo. 
PALAVRAS-CHAVES: Avaliação em Matemática. Ensino-aprendizagem. Erros. 

ABSTRACT 

This article summarizes the ongoing research on assessment in mathematics and how it has 
been applied to the achievement of education, presenting some ideas about the errors and 
emotions from that practice. And noting that the school evaluation should be reconsidered 
because the knowledge is not something quantitative and classification. But it is inevitable, is 
present in all fields of human activity and plays an important role in education, because it is a 
systematic set of techniques that enable value judgments as to the absorption of knowledge. In 
addition to evaluation should be designed as a time of teaching and learning, not only to 
measure knowledge of the grade, but analyze the process of constructing of the same. 
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INTRODUÇÃO 

Há uma constante discussão da qualidade do processo de ensino-aprendizagem, 

principalmente em Matemática, disciplina idealizada como vilã dos processos avaliativos e, 

pensa-se, que por meio da avaliação é possível mensurar essa qualidade. No contexto escolar 

a avaliação mais usual é a quantitativa (somativa), vista unicamente como instrumento 

classificatório e estático, cujo caráter é de aprovar ou reprovar, delimitando muitas vezes, o 

processo de crescimento do conhecimento. E dessa forma, não atende efetivamente as 

recomendações de documentos oficiais tais como: os Parâmetros Curriculares Nacionais para 

o Ensino Médio (PCNEM), as Orientações Curriculares Nacionais entre outras.  

A avaliação educacional é ainda utilizada como forma de acompanhamento do 

processo de ensino-aprendizagem, o seu resultado é utilizado como parâmetro da 

concretização deste processo. Diante disso pergunta-se: o que é avaliar? Há várias respostas 

possíveis, dentre elas pode-se dizer que é verificar de forma crítica o contexto do processo de 

ensino-aprendizagem. Para tanto é necessário definir pressupostos e critérios em relação aos 

objetivos a serem alcançados e o caminho escolhido para seguir. Portanto, não possui 

unicamente o caráter de verificação do rendimento escolar ou uma mera atribuição de nota, 

mas deve identificar as dificuldades e os êxitos desse processo, essa vertente da margem a 

discussão da analise de erros. 

 Assim, analisar o processo avaliativo e suas contribuições para o ensino-aprendizagem 

em Matemática de forma a identificar se os aspectos emocionais influenciam ou não nos 

resultados obtidos e analisar os erros pode ser uma alternativa a ser seguida para a melhoria 

da compreensão do contexto avaliativo ressaltando sua relevância na formação crítica dos 

cidadãos.  

 

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA E PRESSUPOSTOS AVALIATIVOS 

A visão da Matemática como um sistema fechado, perfeito contribui para o 

desenvolvimento da cultura humana e da seletividade do conhecimento, porém com o 

objetivo de tornar esse conhecimento acessível surge a Educação Matemática para simplificar 

o significado da Matemática, que de acordo com Fiorentini (1995), não pode ser mais 
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concebida como um saber pronto e acabado, mas como construído coletivamente para suprir 

as necessidades da humanidade. 

Assim o conhecimento matemático deve ser contextualizado possibilitando a 

compreensão do mundo segundo enfatiza os PCNEM, que significa estimular os aspectos 

cognitivos, e ideológicos presentes na produção do conhecimento de cada ser, porém o que 

tem ocorrido no contexto educacional referentes ao ensino da Matemática, segundo 

D’Ambrosio (1985) tem sido um absurdo, pois não há atenção ao pensar do aluno, 

principalmente em avaliações, nas quais se exige mais que os alunos demonstrem que 

decoraram determinado conteúdo do que realmente aprenderam, porque existe um modismo 

na elaboração de questões para teste e provas, os professores em sua maioria passam questões 

semelhantes às trabalhadas em sala de aula com intuito de “facilitar” para o aluno, além do 

que há uma corrente que avaliação é trabalhada como algo obrigatório para satisfazer as 

exigências do sistema educacional tornando-se algo sem prazer para o professor tão quanto 

para o aluno. 

 Essas atitudes restringem a aprendizagem e implicam em resultados insatisfatórios em 

avaliações. Por isso nas últimas décadas a avaliação tem sido discutida em razão de sua 

complexidade e abrangência, mais efetivamente a partir da década de noventa em eventos tais 

como: seminário organizado pela International Commission on Mathematical Instruction 

(ICMI) 1991, Seminário da Universidade de Santa Úrsula, 1995, e o IX Seminário 

Internacional da Escola Vila, 1997, estes movimentos intensos de debates fizeram com que os 

educadores matemáticos elaborassem um objetivo sobre a avaliação delimitando de acordo 

com Maciel (2003) uma nova forma de pensar a avaliação, diversificando instrumentos e 

exaltando os cognitivos dos alunos. 

A área de Educação Matemática tem estudado infinitas alternativas para dinamizar o 

processo avaliativo e colocá-lo a favor do ensino-aprendizagem, para que os estudantes 

modifiquem sua concepção da disciplina Matemática. 

AVALIAÇÃO: UM MECANISMO DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

A avaliação é um ato fundamental e intrínseco a educação, porque o ser humano avalia 

constantemente seu conhecimento e suas decisões. Logo a avaliação deste século necessita ser 

desvinculada do caráter classificatório, de acordo com Fernandes (2006), ela não pode ser 
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excludente, ou fonte de traumas para os alunos, numa educação vista como democrática tal 

prática é inconcebível.  

[...] avaliar é mais do que aferir resultados finais ou definir sucesso e 
fracasso, pois significa acompanhar o processo de aprendizagem e os 
progressos de cada aluno, percebendo dificuldades e procurando contorná-
las ou superá-las continuamente (BRASIL, 2000, p.136). 

 

Avaliar não é apenas um mecanismo simples de atribuição de notas sobre a retenção 

do conhecimento pelo aluno, é uma analise profunda de um processo de reflexão sobre as 

práticas pedagógicas aplicadas ao processo de ensino e aprendizagem, porém trabalhar com 

tal tema é muito delicado, uma vez que ultrapassa aspectos técnicos e metodológicos.  

Novos conceitos foram construídos e práticas desenvolvidas para impulsionar a 

educação nas últimas décadas, mas por que a avaliação não foi transformada? Por que ainda é 

utilizada como quantitativa? Concebida, segundo Vianna (1989), como medida de rendimento 

escolar atribuindo-se nota para tal ação. Sendo que a nota não mensura conhecimento algum, 

simplesmente porque o conhecimento não é mensurável. Por isso o ato de avaliar o saber 

provoca tantas reações negativas, pois é desconfortável para o avaliado (aluno) e obrigatório 

para o avaliador (professor). 

 Claro que pensar em avaliação implica repensar o papel social da escola e atitudes dos 

professores e de alunos, pois a avaliação da aprendizagem escolar deve ser definida em 

consonante com Furlan (2007) como um mecanismo para a obtenção de informações sobre 

avanços e dificuldades dos alunos orientando o planejamento dos professores contribuindo 

para o processo educacional, deixando de ser um ato isolado do processo educacional. Visto 

que a concepção do professor sobre a avaliação é muito importante, porque de acordo com 

essa definição norteará seus trabalhos para a melhor aprendizagem de seus alunos, entretanto 

se o professor não possuir essa definição promoverá uma avaliação sem sentido para a 

concretização do processo de ensino, mas também de aprendizagem. 

Como também estabelece Demo (2005), à finalidade da avaliação é a aprendizagem 

qualitativa e a verificação da utilidade dos instrumentos empregados pelo professor para 

transmissão efetiva do conhecimento. Ao contrário do que atualmente é praticado, porque se 

avalia em um único dia todo um processo e para isso atribuir-se uma nota, essa prática não 

configura um processo de ensino-aprendizagem. 
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Para que uma prática possa ser definida como avaliação, de acordo com Perrenoud 

(1999), é necessário que tenha explicita os seguintes pressupostos: possibilite um olhar 

observador; desenvolva a autonomia; inclusão do conhecimento; linguagem adequada; 

preserve a auto-estima favorável ao conhecimento. É crucial que os professores tenham claro 

que os princípios avaliativos estão desvinculados da classificação mediante atribuição de nota, 

que é mais importante determinar qual o grau de retenção de conhecimento e determinar se as 

metodologias empregadas, durante o processo foram eficientes ou não, ou seja, conforme 

Brasil (2000) o professor deve ter como seu objetivo principal desenvolver nos seus alunos 

competências que contribuam para a formação crítica. 

 Nessa vertente uma possível solução seria aplicar nas salas de aula as avaliações 

formativas que enfatizam a interação professor-aluno, além do que 

Em seu papel formativo, a Matemática contribui para o desenvolvimento de 
processos de pensamento e a aquisição de atitudes, cuja utilidade e alcance 
transcendem o âmbito da própria Matemática, podendo formar no aluno a 
capacidade de resolver problemas genuínos, gerando hábitos de investigação 
(BRASIL, 1999, p.40)  

 

Vale ressaltar ainda que a avaliação formativa também tem o caráter somativo, pois 

ainda é obrigatório e necessário para sistema educacional brasileiro uma atribuição de nota 

que classifica e seleciona o aluno. Logo avaliar é verificar constantemente a trajetória, de 

forma crítica, levando em conta todos os elementos envolvidos no processo. 

 

AVALIAÇÃO FORMATIVA 

A avaliação, na perspectiva formativa, será concebida com uma prática contínua que 

contribui para a melhoria da aprendizagem, ou uma contribuição efetiva e não para a 

regulação da aprendizagem durante todo o ano escolar. Segundo Perrenoud (1999) a ideia de 

avaliação formativa induz o professor a observar sistematicamente os alunos para adaptar as 

metodologias de forma que o ensino do conteúdo (conjunto de tópicos abordados de forma 

sistemática para possibilitar aquisição de conhecimento) torne-se significativo. 

O ensino de uma disciplina dentre as chamadas “disciplinas duras” como a 

Matemática necessita ser diferenciado, pois ela “tem sido conceituada como a ciência dos 
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números e das formas, das relações e das medidas, das inferências e suas características 

apontam para precisão e rigor” (D’AMBROSIO, 2002, p.16), seu processo avaliativo 

também.  

 Há inúmeros pressupostos de que uma demonstração comprovada matematicamente é 

algo inquestionável, porém o que acontece no processo avaliativo quando se induz o aluno a 

“comprovar” sua assimilação do conhecimento numa prova em que será taxado por uma nota 

é questionável, pois 

 

Sendo assim, a avaliação, absolutamente empobrecida, deixa de ser processo 
e passa a ser apenas uma etapa final, pouco ligada ao antes e completamente 
desligada do depois, que consiste em apenas verificar a retenção ou não dos 
conteúdos trabalhados. Com isso, fica a avaliação destituída de suas funções 
principais que dizem respeito a aprimorar o processo de ensino-
aprendizagem (BURIASCO, 1999, p.72). 

  

É certo que o sistema educacional brasileiro prever que o aluno necessitar ser avaliado, 

mas não apenas quantitativamente. Isso também deve ocorrer de modo qualitativo associado 

ao quantitativo.  

A lei prevista na LBD/9.394 de 20 de dezembro de 1996 é clara ao dispor como dever 

ser tratada a avaliação do rendimento escolar. “Avaliação contínua e cumulativa do 

desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos 

resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais.” (SOUZA; SILVA, 1997, 

p.39). 

Portanto, a avaliação formativa em Matemática é uma realidade ─ mesmo que pouco 

aplicada, por exigir mais tempo do professor e dedicação do aluno. Ela deve ser aplicada 

seguindo o princípio da formação orientada para a aprendizagem, eficaz do conhecimento. 

Advertindo que a viabilidade da avaliação nesse gênero é coletar informações sobre a eficácia 

do processo, pois esses dados nortearam o professor quanto à elaboração do método de 

ensino, mas também diagnosticar os pontos de assimilação (ou não) dos conteúdos pelos 

alunos. Assim detectará quais pontos necessitam ser refletidos para melhorar a aprendizagem. 

Logo a característica principal da avaliação formativa 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

 11 

 

É a de ser integrada na ação de “formação”, de ser incorporada no próprio 
ato de ensino. Tem por objetivo contribuir para melhorar a aprendizagem em 
curso, informando o professor sobre as condições em que está a decorrer 
essa aprendizagem e instruindo o aprendente sobre o seu próprio percurso, 
os seus êxitos e as suas dificuldades (HADJI, 1994, p.63). 

 

É importante salientar que essa perspectiva avaliativa dará sentido à nota (entendida 

como processo de construção do conhecimento). Tornando dessa forma a aprendizagem um 

ato prazeroso e significativo para o amadurecimento intelectual do aluno (aprendente), além 

de inserir o aluno no processo avaliativo, pois ele construirá formas efetivas de aprendizagem. 

Entretanto essa forma avaliativa ainda possibilita a analise os erros e o que a há por trás deles, 

pois o senso comum exalta o erro como algo humano, mas por que o erro numa avaliação não 

é entendido da mesma forma? Por que ele muitas vezes frustra o aluno e o professor?   

 

O QUE HÁ POR TRÁS DOS ERROS? 

Avaliar é algo difícil, pois é um ato que exige imparcialidade do avaliador, mas como 

avaliar com imparcialidade um processo que ele ajudou a construir? Além do que avaliar é 

um ato de amoroso de acordo com Luckesi (2006), porque diagnóstica e inclui o aluno 

demonstrando caminhos para encontrar o sucesso escolar. E sendo assim como um professor 

não ficar frustrado com o péssimo desempenho de um aluno que assimilou o conhecimento, 

mas por falta de controle emocional não provou que tinha conhecimento, errou. E na 

perspectiva do aluno, como não fica desmotivado a estudar com um resultado negativo?  

É evidente que os erros fazem parte do processo educacional, e mais aceitável ainda 

em Matemática, pois é comum para a sociedade que nem todos aprendem facilmente tal 

disciplina, que não ter sucesso nela é um fato, mas se o conhecimento é democrático como 

continuar banalizando concepções tão “racistas”, o conhecimento é para todos e por mais que 

seja difícil de compreender errando também se aprende e segundo Oliveira (2009) é 

necessário compreendermos como as pessoas aprendem e em quais condições. 

 Avaliar requer mais do que a distinção do certo do errado, é preciso analisar os erros, 

mas não somente demonstrar para o aluno em que ponto errou, ou seja, justificar para o aluno 
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o erro é ir mais além, é compreender que algo falhou naquele momento e que pode ter sido 

influenciado pelas emoções. Sim claro leitor poderia questionar emoções? Sim elas influem 

na aprendizagem e podem relaciona-se com os erros. 

Ao falar em emoções e relacionados à avaliação Matemática é necessário salientar que 

tal buscou-se subsídio na pedagogia afetiva do ensino e na psicologia da educação para 

contextualizar tais práticas. No que se refere à Educação Matemática de acordo com Bortoloti 

(2003) as emoções são um conjunto de componentes afetivos (sentimentos), de atitudes e 

crenças não observáveis. Essas crenças influem diretamente o processo de ensino-

aprendizagem, pois se os alunos desenvolverem crenças negativas diante da Matemática terá 

rejeição ao seu conhecimento e tornará o processo algo traumatizante podendo levar a 

ocorrência do erro, visto que muitos alunos por nervosismo bloquearam o conhecimento e 

erram em determinada prova entre inúmeras outras situações, portanto avaliar e detectar assim 

erros ou não implica diagnosticar e analisar um processo complexo que se bem tratado pode 

contribuir para a valorização e mudança de concepções sobre a disciplina matemática.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Verifica-se assim que a avaliação contribui para o afloramento do lado emocional dos 

indivíduos, pois gera um clima de tensão: ansiedade, nervosismo culminando em um alívio ou 

uma decepção, qualquer que seja o resultado desse processo, a auto-estima do avaliado 

(aluno) e do avaliador (professor) sofre uma alteração.  

Quantos alunos mesmos após esforçarem-se para entender determinado conteúdo não 

conseguiram obter uma nota razoável numa avaliação, porque ficaram ansiosos na hora de 

resolver uma questão comentando assim um erro e quantos professores já não se sentiram 

incompetentes ao corrigir as avaliações de seus alunos e perceberem que não conseguiram 

seus objetivos. Dessa forma, a avaliação também está relacionada com a emoção e analise do 

erro. Portanto delega-se aos futuros profissionais da educação matemática acabar com o senso 

comum instaurado na sociedade e desmistificar as avaliações em matemática para a melhoria 

da educação. 
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