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RESUMO 
 

 

Este trabalho tem por objetivo levantar e analisar algumas concepções sobre a 
avaliação escolar em Matemática e sobre a Avaliação em Matemática do Sistema de 
Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (SARESP), procurando 
desvendar a realidade que é encontrada nas escolas paulistas referente à avaliação 
dessa disciplina. O intuito é verificar os pontos de vista dos alunos, professores, 
gestores escolares, família e especialistas para articular uma organização escolar 
que desenvolva um processo permanente de construção do conhecimento. Para 
verificar quais as concepções referentes às avaliações já citadas foram adotadas 
entrevistas, questionários e desenhos realizados pelos alunos, mostrando o que 
pensam sobre as avaliações previamente aplicadas. As entrevistas somente foram 
aplicadas aos discentes, pois seus depoimentos são fundamentais para a pesquisa. 
Para a concretização destas entrevistas foi solicitado aos alunos à produção de 
desenhos que representassem o que são as avaliações já mencionadas 
anteriormente. Levantamos uma grande quantidade de informações a partir desses 
depoimentos e desenhos sobre as avaliações pesquisadas, a opinião que possuem 
sobre a escola, seus professores de Matemática, de como são ministradas as aulas 
e também sobre a forma de avaliar dos professores. Os questionários foram dirigidos 
ao corpo docente de Matemática, diretor, vice-diretor, professor coordenador, 
supervisor de ensino, família e especialistas em Educação, Psicologia da Educação 
e Matemática para verificar também sua concepção sobre avaliação escolar em 
Matemática e sobre a prova de Matemática do SARESP, que fazem parte 
fundamental de todo o processo de avaliação, pois, direta ou indiretamente, estão 
ligados a ela e são responsáveis pelos seus resultados. Na análise dos dados 
obtidos foram destacados, nos depoimentos dos questionários e das entrevistas, as 
unidades significativas referentes aos processos de avaliações pesquisadas, para 
com isso analisarmos e verificarmos quais são as opiniões e fatos que podem ajudar 
ou atrapalhar todo o processo de Avaliação em Matemática, tanto o escolar quanto o 
de grande escala como o SARESP. Também foram analisados o que os alunos 
representaram na produção dos desenhos. As imagens adquiridas demonstraram 
muitas informações sobre o que os discentes pensam sobre a Avaliação em 
Matemática ao desenhar monstros, corações, números e até mesmo pontos de 
exclamação e de interrogação. Este estudo foi desenvolvido em uma escola pública 
da rede Estadual de ensino do Estado de São Paulo. Essa pesquisa investiga o que 
realmente está acontecendo em todo o processo de Avaliação em Matemática, 
possibilitando identificar no que cada sujeito envolvido neste processo pode 
contribuir ou atrapalhar para sua concretização, evidenciando assim áreas críticas e 
favoráveis sobre a tão temida e polêmica Avaliação em Matemática.  
 

Palavras-chave: Avaliação em Matemática. SARESP. Educação Básica – São 

Paulo. Sistemas de Avaliações. Educação Matemática. 



ABSTRACT 

 

 

This paper aims to raise and examines some ideas about school assessment in 
Mathematics and the assessment in Mathematics Assessment System Education 
Achievement of São Paulo (SARESP, acronym in portuguese), trying to uncover the 
reality that is found in schools in São Paulo about the evaluation of this discipline. 
The aim is to check the views of the students, teachers, school managers, family and 
experts in articulation of organizations that develop permanent process of knowledge 
construction. Interviews, questionnaires and drawings carried through for the pupils 
were adopted to verify which conceptions referents to the evaluations above 
mentioned, showing what they think about the evaluations previously applied. The 
interviews were only applied to the students, therefore its depositions are basic for 
the research. For concretion of these interviews, the production of drawings that 
represented what the evaluations previously mentioned are for them were requested 
to the pupils. We raise a large amount of informations from these depositions and 
drawings about the searched evaluations, the opinion that they possess about the 
school, their teachers of Mathematics, the way the lessons are given and also about 
the form to evaluate of the professors. The questionnaires were sent to the teachers 
of mathematics, director, vice-director, coordinating professor, supervisor of 
education, family and specialists in education, Psychology of the Education and 
Mathematics in order to verify their conception about the school evaluation in 
Mathematics and the test of Mathematics of the SARESP, that is basic part of all the 
evaluation process, since direct or indirectly, they are linked to it and they are 
responsible for its results. In the analysis of the acquired data were detached, in the 
depositions of the questionnaires and of the interviews, the significant units referring 
to the searched processes of evaluation, so with this analyzing and to verify which 
are the opinions and facts that can help or confuse all the process of evaluation in 
Mathematics, either the pertaining to school and of large scale as the SARESP. Also 
was analyzed what the pupils had represented in the production of the drawings. The 
acquired images demonstrated many informations about what the students think 
about the evaluation in Mathematics when drawing monsters, hearts, numbers and 
even though interrogation and exclamation points. This study was developed in a 
public school of the State of São Paulo. This research investigates what really is 
happening in all the process of evaluation in Mathematics, making possible to identify 
in what each involved citizen in this process can contribute or confuse for its 
concretion, thus evidencing critical and favorable areas about so feared and 
controversial evaluation in Mathematics. 
 
 
Key-words: Evaluation in Mathematics. SARESP. Basic education - São Paulo. 

Systems of Evaluations. Mathematical education. 



LISTA DE FIGURAS 

 

 

Figura 1 – Relações entre habilidades, conteúdos e competências como 
avaliadas e expressas nos níveis de desempenho da Escala de Proficiência do 
SARESP nas disciplinas de Matemática e Língua Portuguesa, Ciências da 
Natureza e Ciências Humanas. ................................................................................. 88 

Figura 2 – Grupos de competências avaliadas nas provas do SARESP e as 
funções (observar, realizar e compreender) valorizadas ........................................... 91 

Figura 3 – Gráfico de Percentual de Alunos nos Níveis da Escala de 
Desempenho por Escore Verdadeiro Matemática – 8ª Série do EF ........................ 107 

Figura 4 – Gráfico Média de proficiência em Matemática, Saresp 2007, Saeb 
2005 (Brasil e São Paulo/Rede Estadual) ............................................................... 117 

Figura 5 – Desenho realizado por aluno(a) da 6ª série do Ensino 
Fundamental da Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2008. ....................... 134 

Figura 6 – Desenho realizado por aluno(a) da 6ª série do Ensino 
Fundamental da Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2008. ....................... 135 

Figura 7 – Desenho realizado por aluno(a) da 6ª série do Ensino 
Fundamental da Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2008. ....................... 136 

Figura 8 – Desenho realizado por aluno(a) da 6ª série do Ensino 
Fundamental da Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2008. ....................... 137 

Figura 9 – Desenho realizado por aluno(a) da 6ª série do Ensino 
Fundamental da Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2008. ....................... 138 

Figura 10 – Desenho realizado por aluno(a) da 6ª série do Ensino 
Fundamental da Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2008. ....................... 139 

Figura 11 – Desenho realizado por aluno(a) da 6ª série do Ensino 
Fundamental da Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2008. ....................... 140 

Figura 12 – Desenho realizado por aluno(a) da 6ª série do Ensino 
Fundamental da Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2008. ....................... 141 

Figura 13 – Desenho realizado por aluno(a) da 6ª série do Ensino 
Fundamental da Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2008. ....................... 143 

Figura 14 – Desenho realizado por aluno(a) da 6ª série do Ensino Fundamental 
da Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2008. ............................................. 144 

Figura 15 – Desenho realizado por aluno(a) da 6ª série do Ensino 
Fundamental da Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2008. ....................... 145 

Figura 16 – Desenho realizado por aluno(a) da 6ª série do Ensino 
Fundamental da Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2008. ....................... 146 

Figura 17 – Desenho realizado por aluno(a) da 6ª série do Ensino 
Fundamental da Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2008. ....................... 148 

Figura 18 – Desenho realizado por aluno(a) da 6ª série do Ensino 
Fundamental da Escola escolhida para a pesquisa, no ano de 2008. .................... 149 



Figura 19 – Desenho realizado por aluno(a) da 6ª série do Ensino 
Fundamental da Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2008. ....................... 150 

Figura 20 – Desenho realizado por aluno(a) da 6ª série do Ensino 
Fundamental da Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2008. ....................... 152 

Figura 21 – Desenho realizado por aluno(a) da 6ª série do Ensino 
Fundamental da Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2008, o aluno 
possui necessidades especiais, pois é portador de Síndrome de Down. ................ 153 

Figura 22 – Desenho realizado por aluno(a) da 6ª série do Ensino 
Fundamental da Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2008. ....................... 154 

Figura 23 – Desenho realizado por aluno(a) da 6ª série do Ensino 
Fundamental da Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2008. ....................... 155 

Figura 24 – Desenho realizado por aluno(a) da 6ª série do Ensino 
Fundamental da Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2008. ....................... 156 

Figura 25 – Desenho realizado por aluno(a) da 6ª série do Ensino 
Fundamental da Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2008. ....................... 157 

Figura 26 – Desenho realizado por aluno(a) da 6ª série do Ensino 
Fundamental da Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2008. ....................... 158 

Figura 27 – Desenho realizado por aluno(a) da 6ª série do Ensino 
Fundamental da Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2008. ....................... 159 

Figura 28 – Desenho realizado por aluno(a) da 7ª série do Ensino 
Fundamental da Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2009. ....................... 160 

Figura 29 – Desenho realizado por aluno(a) da 7ª série do Ensino 
Fundamental da Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2009. ....................... 161 

Figura 30 – Desenho realizado por aluno(a) da 7ª série do Ensino 
Fundamental da Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2009. ....................... 162 

Figura 31 – Desenho realizado por aluno(a) da 7ª série do Ensino 
Fundamental da Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2009. ....................... 163 

Figura 32 – Desenho realizado por aluno(a) da 7ª série do Ensino 
Fundamental da Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2009. ....................... 164 

Figura 33 – Desenho realizado por aluno(a) da 7ª série do Ensino 
Fundamental da Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2009. ....................... 165 

Figura 34 – Desenho realizado por aluno(a) da 7ª série do Ensino 
Fundamental da Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2009. ....................... 166 

Figura 35 – Desenho realizado por aluno(a) da 7ª série do Ensino 
Fundamental da Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2009. ....................... 167 

Figura 36 – Desenho realizado por aluno(a) da 7ª série do Ensino 
Fundamental da Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2009, o aluno 
possui necessídades especiais pois é portador de Síndrome de Down. ................. 169 

Figura 37 – Desenho realizado por aluno(a) da 7ª série do Ensino 
Fundamental da Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2009. ....................... 170 

Figura 38 – Desenho realizado por aluno(a) da 7ª série do Ensino 
Fundamental da Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2009. ....................... 171 



Figura 39 – Desenho realizado por aluno(a) da 7ª série do Ensino 
Fundamental da Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2009. ....................... 172 

Figura 40 – Desenho realizado por aluno(a) da 7ª série do Ensino 
Fundamental da Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2009. ....................... 174 

Figura 41 – Desenho realizado por aluno(a) da 7ª série do Ensino 
Fundamental da Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2009. ....................... 175 

Figura 42 – Desenho realizado por aluno(a) da 7ª série do Ensino 
Fundamental da Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2009. ....................... 176 

Figura 43 – Desenho realizado por aluno(a) da 7ª série do Ensino 
Fundamental da Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2009. ....................... 177 

Figura 44 – Desenho realizado por aluno(a) da 7ª série do Ensino 
Fundamental da Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2009. ....................... 178 

Figura 45 – Desenho realizado por aluno(a) da 7ª série do Ensino 
Fundamental da Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2009. ....................... 180 

Figura 46 – Desenho realizado pelo aluno(a) Bia da 6ª série do Ensino 
Fundamental da Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2008, 
referente à Avaliação em Matemática escolar. ........................................................ 285 

Figura 47 – Desenho realizado pelo aluno(a) Bia da 7ª série do Ensino 
Fundamental da Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2009, 
referente à Avaliação em Matemática do SARESP. ................................................ 286 

Figura 48 – Desenho realizado pelo aluno(a) Keke da 6ª série do Ensino 
Fundamental da Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2008, referente à 
Avaliação em Matemática escolar. .......................................................................... 288 

Figura 49 – Desenho realizado pelo aluno(a) Keke da 7ª série do Ensino 
Fundamental da Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2009, referente à 
Avaliação em Matemática do SARESP. .................................................................. 289 

Figura 50 – Desenho realizado pelo aluno(a) Kaká da 6ª série do Ensino 
Fundamental da Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2008, referente à 
Avaliação em Matemática escolar ........................................................................... 291 

Figura 51 – Desenho realizado pelo aluno(a) Kaká da 7ª série do Ensino 
Fundamental da Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2009, referente à 
Avaliação em Matemática do SARESP. .................................................................. 292 

Figura 52 – Desenho realizado pelo aluno(a) Bruka da 6ª série do Ensino 
Fundamental da Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2008, referente à 
Avaliação em Matemática escolar. .......................................................................... 294 

Figura 53 – Desenho realizado pelo aluno(a) Bruka da 7ª série do Ensino 
Fundamental da Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2009, referente à 
Avaliação em Matemática do SARESP. .................................................................. 296 

Figura 54 – Desenho realizado pelo aluno(a) Nonucho da 6ª série do Ensino 
Fundamental da Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2008, referente à 
Avaliação em Matemática escolar . ......................................................................... 298 

Figura 55 – Desenho realizado pelo aluno(a) Nonucho da 7ª série do Ensino 
Fundamental da Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2009, referente à 



Avaliação em Matemática do SARESP. .................................................................. 299 

Figura 56 – Desenho realizado pelo aluno(a) Gomes da 6ª série do Ensino 
Fundamental da Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2008, referente à 
Avaliação em Matemática escolar. .......................................................................... 301 

Figura 57 – Desenho realizado pelo aluno(a) Gomes da 7ª série do Ensino 
Fundamental da Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2009, referente à 
Avaliação em Matemática do SARESP ................................................................... 303 

Figura 58 – Desenho realizado pelo aluno(a) Gatinha da 6ª série do Ensino 
Fundamental da Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2008, referente à 
Avaliação em Matemática escolar ........................................................................... 305 

Figura 59 – Desenho realizado pelo aluno(a) Gatinha da 7ª série do Ensino 
Fundamental da Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2009, referente à 
Avaliação em Matemática do SARESP ................................................................... 306 

Figura 60 – Desenho realizado pelo aluno(a) Asterix da 6ª série do Ensino 
Fundamental da Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2008, referente à 
Avaliação em Matemática escolar ........................................................................... 308 

Figura 61 – Desenho realizado pelo aluno(a) Asterix da 7ª série do Ensino 
Fundamental da Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2009, referente à 
Avaliação em Matemática do SARESP ................................................................... 309 

Figura 62 – Desenho realizado pelo aluno(a) Estrela da 6ª série do Ensino 
Fundamental da Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2008, referente à 
Avaliação em Matemática escolar. .......................................................................... 311 

Figura 63 – Desenho realizado pelo aluno(a) Estrela da 7ª série do Ensino 
Fundamental da Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2009, referente à 
Avaliação em Matemática do SARESP . ................................................................. 312 

Figura 64 – Desenho realizado pelo aluno(a) Bebê da 6ª série do Ensino 
Fundamental da Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2008, referente à 
Avaliação em Matemática escolar. .......................................................................... 313 

Figura 65 – Desenho realizado pelo aluno(a) Bebê da 7ª série do Ensino 
Fundamental da Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2009, referente à 
Avaliação em Matemática do SARESP. .................................................................. 315 

Figura 66 – Gráfico de Percentual de Alunos nos Níveis de Desempenho por 
Escore Verdadeiro Matemática – 5ª Série do EF .................................................... 407 

Figura 67 – Gráfico de Percentual de Alunos nos Níveis da Escala de 
Desempenho por Escore Verdadeiro Matemática – 6ª Série do EF ........................ 409 

Figura 68 – Gráfico de Percentual de Alunos nos Níveis da Escala de 
Desempenho por Escore Verdadeiro Matemática – 7ª Série do EF ........................ 411 

 



LISTA DE QUADROS 
 

 

Quadro 1 - SARESP ao longo de suas edições ........................................................ 79 

Quadro 2 - Habilidades que constituem o Grupo I .................................................... 92 

Quadro 3 - Habilidades que constituem o Grupo II ................................................... 93 

Quadro 4 - Habilidades que constituem o Grupo III .................................................. 94 

Quadro 5 - Escala de Desempenho de Matemática – 8ª Série do EF ..................... 108 

Quadro 6 - Questão 1 – O que você entende sobre a avaliação em 
Matemática? ............................................................................................................ 187 

Quadro 7 - Questão 2 – O que você acha da Avaliação em Matemática do 
SARESP? ................................................................................................................ 193 

Quadro 8 - Questão 1 – O que você entende sobre a avaliação em 
Matemática? ............................................................................................................ 198 

Quadro 9 - Questão 2 – O que você acha da Avaliação em Matemática do 
SARESP? ................................................................................................................ 203 

Quadro 10 - Questão 1 – O que você entende sobre avaliação em 
Matemática? ............................................................................................................ 209 

Quadro 11 - Questão 2 – O que você acha da Avaliação em Matemática do 
SARESP? ................................................................................................................ 213 

Quadro 12 - Questão 1 – O que você entende sobre a avaliação em 
Matemática? ............................................................................................................ 218 

Quadro 13 - Questão 2 – Você sabe o que é SARESP .......................................... 222 

Quadro 14 - Questão 3 – O que você acha da Avaliação em Matemática do 
SARESP? ................................................................................................................ 225 

Quadro 15 - Questão 2 – Há quanto tempo você estuda nesta unidade 
escolar? ................................................................................................................... 230 

Quadro 16 - Questão 1 – A escola, para você, é algo prazeroso? .......................... 232 

Quadro 17 - Questão 3 – Expresse sua opinião sobre os seus professores de 
Matemática .............................................................................................................. 236 

Quadro 18 - Questão 4 – Descreva suas aulas de Matemática .............................. 241 

Quadro 19 - Questão 5 – Faça suas considerações sobre a maneira de como 
o seu professor de Matemática o avalia .................................................................. 244 

Quadro 20 - Questão 6 – O que você entende sobre avaliação em 
Matemática? ............................................................................................................ 249 

Quadro 21 - Questão 7 – Qual a sua reação ao passar por uma avaliação em 
Matemática? ............................................................................................................ 251 

Quadro 22 - Questão 8 – Quais suas expectativas em relação à avaliação em 
Matemática? ............................................................................................................ 255 



Quadro 23 - Questão 13 – Se pudesse, como gostaria que fossem as 
avaliações em Matemática? .................................................................................... 257 

Quadro 24 - Questão 14 – O que há de diferente na Avaliação em Matemática 
em comparação com as outras disciplinas? ............................................................ 260 

Quadro 25 - Questão 9 – Você tem conhecimento do que é a avaliação do 
SARESP? ................................................................................................................ 265 

Quadro 26 - Questão 10 – Opine sua visão em relação à avaliação em 
Matemática do SARESP ......................................................................................... 269 

Quadro 27 - Questão 15 – Comparando a Avaliação em Matemática do 
SARESP de 2008 com a de outras disciplinas que foram avaliadas, quais são 
as diferenças entre: ................................................................................................. 273 

Quadro 28 - Questão 16 – Você tem conhecimento do seu resultado na 
avaliação do SARESP? ........................................................................................... 278 

Quadro 29 - Questão 17 – Também sabe o resultado de sua escola na 
avaliação do SARESP? ........................................................................................... 280 

Quadro 30 - Questão 11 – Quais as razões que o levaram a fazer estes 
desenhos, e o que eles representam para você? .................................................... 282 

Quadro 31 - Questão 12 – Ao realizar os dois desenhos propostos, qual é a 
reação que você percebe entre um e outro? ........................................................... 283 

Quadro 32 - Questão 18 – Mudanças que os alunos gostariam ............................. 317 

Quadro 33 - Escala de Desempenho de Matemática – 5ª Série do EF ................... 408 

Quadro 34 - Escala de Desempenho de Matemática – 6ª Série do EF ................... 410 

Quadro 35 - Escala de Desempenho de Matemática – 7ª Série do EF ................... 412 

Quadro 36 - Competência e Habilidades de Área 1 – 6ª Série do EF 
(Matemática) ........................................................................................................... 413 

Quadro 37 - Competência e Habilidades de Área 2 – 6ª Série do EF 
(Matemática) ........................................................................................................... 414 

Quadro 38 - Competência e Habilidades de Área 3 – 6ª Série do EF 
(Matemática) ........................................................................................................... 415 

Quadro 39 - Competência e Habilidades de Área 4 – 6ª Série do EF 
(Matemática) ........................................................................................................... 416 

Quadro 40 - Competência e Habilidades de Área 1 – 8ª Série do EF 
(Matemática) ........................................................................................................... 417 

Quadro 41 - Competência e Habilidades de Área 2 – 8ª Série do EF 
(Matemática) ........................................................................................................... 419 

Quadro 42 - Competência e Habilidades de Área 3 – 8ª Série do EF 
(Matemática) ........................................................................................................... 420 

Quadro 43 - Competência e Habilidades de Área 4 – 8ª Série do EF 
(Matemática) ........................................................................................................... 421 



LISTA DE SIGLAS E ABREVIAÇÕES 
 

 

SARESP: Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo 

SAEB: Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica 

IDESP: Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo 

UNESP: Universidade Estadual Paulista 

NAECIM: Núcleo de Apoio ao Ensino de Ciências e Matemática. 

LDB: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

PCNs: Parâmetros Curriculares Nacionais 

MEC: Ministério de Educação e Cultura 

INEP: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

SEE/SP: Secretaria Estadual de Educação do Estado de São Paulo 

DES: Diretoria Regional de Ensino 

CENP: Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas 

CEI: Coordenação de Ensino do Interior 

COGSP: Coordenadoria de Ensino da Região Metropolitana da Grande São Paulo 

OFA: Ocupante de Função Atividade 

ACT: Admitido em Caráter Temporário 

UNICAMP: Universidade Estadual de Campinas 

UNISINOS: Universidade do Vale do Rio dos Sinos 

USP: Universidade de São Paulo 



SUMÁRIO 

 

 

INTRODUÇÃO .......................................................................................................... 18 

1 AVALIAÇÕES DO SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO .............................. 31 

1.1 AVALIAÇÃO EDUCACIONAL ............................................................................. 32 

1.1.1 Avaliação Institucional ...................................................................................... 37 

1.1.2 Avaliação Escolar ............................................................................................. 39 

1.1.2.1 Tipos de avaliação escolar ............................................................................ 43 

1.1.2.1.1 Avaliação diagnóstica ................................................................................. 45 

1.1.2.1.2 Avaliação formativa .................................................................................... 46 

1.1.2.1.3 Avaliação somativa..................................................................................... 47 

1.1.3 O Sistema Nacional De Avaliação Da Educação Básica (SAEB) ..................... 49 

2 AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM EM MATEMÁTICA....................................... 52 

2.1 O ENSINO DA MATEMÁTICA ............................................................................ 53 

2.2 AVALIAÇÃO EM MATEMÁTICA ......................................................................... 59 

2.3 A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE MATEMÁTICA ........................................ 64 

2.4 A LINGUAGEM MATEMÁTICA ........................................................................... 68 

2.5 O SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO RENDIMENTO ESCOLAR DO ESTADO 
DE SÃO PAULO (SARESP) ...................................................................................... 72 

2.5.1 Características e Objetivos da Avaliação do SARESP ..................................... 77 

2.5.2 Histórico das Edições da Avaliação do SARESP ............................................. 79 

2.5.3 Matrizes de Referência da Avaliação do SARESP ........................................... 85 

2.5.3.1 A nova proposta curricular do Estado de São Paulo ..................................... 86 

2.5.3.2 Competências e habilidades da avaliação do SARESP ................................ 87 

2.5.3.2.1 Habilidades ................................................................................................. 89 

2.5.3.2.2 Competências ............................................................................................ 90 

2.5.4 Instrumento de Aplicação da Avaliação do Saresp .......................................... 95 

2.5.5 Abrangência da Avaliação do SARESP ........................................................... 97 

2.6 RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DO SARESP ................................................... 98 

2.6.1 A Importância dos Resultados ........................................................................ 100 

2.6.2 Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo (IDESP) . 101 

2.6.3 Teoria dos Modelos Lineares Hierárquicos .................................................... 103 

2.6.4 Teoria de Resposta ao Item ........................................................................... 105 

2.7 DESEMPENHO DOS ALUNOS NA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA DO 
ENSINO FUNDAMENTAL CICLO II ........................................................................ 109 

3 TRAJETÓRIAS METODOLÓGICAS DA PESQUISA ......................................... 125 

3.1 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS .................................................. 126 

3.1.1 Professores de Matemática ............................................................................ 127 

3.1.2 Gestores Escolares ........................................................................................ 128 

3.1.3 Família dos Alunos ......................................................................................... 129 

3.1.4 Especialistas .................................................................................................. 130 

3.1.5 Contextualizando a Turma Escolhida para a Pesquisa .................................. 131 

3.2 OS DESENHOS DOS ALUNOS ........................................................................ 132 

3.3 OS ALUNOS ENTREVISTADOS ...................................................................... 181 

3.4 PROCEDIMENTOS PARA A ANÁLISE DOS DADOS ...................................... 183 

4 PONTOS DE VISTA DOS SUJEITOS DA PESQUISA ........................................ 186 



[CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................... 325 

REFERÊNCIAS ....................................................................................................... 334 

OBRAS CONSULTADAS ....................................................................................... 342 

APÊNDICE A – MODELO DE QUESTIONÁRIO (GESTORES ESCOLARES, 
DOCENTES DE MATEMÁTICA) ............................................................................. 346 

APÊNDICE B – ROTEIRO DE QUESTÕES PARA REALIZAÇÃO DAS 
ENTREVISTAS COM OS ALUNOS ........................................................................ 356 

ANEXO A – ENTREVISTAS NA ÍNTEGRA ............................................................ 359 

ANEXO I – AS ESCALAS E OS GRÁFICOS DE DESEMPENHO DE 
MATEMÁTICA E OS NÍVEIS DA 5ª, 6ª E 7ª SÉRIE DO ENSINO 
FUNDAMENTAL CICLO II....................................................................................... 407 

ANEXO II – AS HABILIDADES E AS COMPETÊNCIAS RELACIONADAS AOS 
CONTEÚDOS QUE SÃO AVALIADOS NA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA NA 
6ª SÉRIE E 8ª SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL CICLO II QUE SE 
ENCONTRA NA MATRIZ DE REFERÊNCIA PARA A AVALIAÇÃO DO SARESP . 413 

 



18 

INTRODUÇÃO 

 

 

Com a constatação de tantos problemas pelos quais a educação no Brasil 

vem passando e devido aos baixos índices dos resultados dos sistemas de 

avaliação brasileiros, podemos afirmar que a maioria dos alunos possui deficiência 

no processo ensino-aprendizagem correspondente às disciplinas constituídas no 

currículo escolar das escolas de todo país. Entretanto, a que mais apresenta 

dificuldade para os alunos em sua aprendizagem é Matemática. Os alunos 

acreditam, muitas vezes, não serem capazes de aprender qualquer conteúdo que 

esteja relacionado à disciplina, devido a experiências desastrosas relacionadas a 

situações de desmotivação para os estudos, desinteresse pelos conteúdos e até 

mesmo a tão terrível e temida ―Avaliação em Matemática‖. 

Moretto (2008) confirma que muitos professores atribuem os fatos acima 

ao processo de avaliação. Isso leva os alunos a desenvolverem um certo medo e 

desconforto somente em ouvirem dizer que, na próxima aula, haverá prova. Fica 

explícito quando diz: ―Tem-se a impressão de que alguns professores acham que a 

avaliação é feita para ‗obrigar o aluno a estudar‘ e, por isso mesmo, ele deve ficar na 

expectativa do que será perguntado‖ (p. 46). 

Devido a citação anterior, apresentarei a construção de seu caminho e 

interesse pela Matemática, seu ensino e o seu processo de avaliação. 

Meus estudos foram iniciados no Ensino Fundamental, na década de 

1990, período de grandes transformações na Educação de todo o Brasil. O começo 

da 1ª série do Ensino Fundamental Ciclo I deu-se no ano de 1990, em uma escola 

pública da rede estadual no interior do Estado de São Paulo que, neste momento, 

passava por grandes reformulações e implantações de políticas públicas de ensino 

em toda sua rede. A mais relevante foi a reorganização das escolas em ciclos e a 

implantação da política da progressão continuada. Costumo dizer que fui fruto da 

progressão continuada, tão discriminada, mal entendida e confusa em toda a rede 

de ensino paulista. 

O ensino básico ciclo I e ciclo II foi cursado em uma unidade que oferecia 

apenas o Ensino Fundamental. Essa escola localiza-se em um município do interior 

paulista. Possuía um ambiente familiar que atendia, na medida de suas 

possibilidades, as necessidades da população local. Tal escola fora construída na 
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década de 1940. Meus pais e familiares haviam estudado lá, fato  comum na história 

de vida da maioria dos alunos. 

Na minha permanência, durante os oito anos do Ensino Fundamental, era 

um aluno tipicamente caracterizado como comum, pois não mostrava grande 

empenho em nenhuma das disciplinas do currículo escolar, visto que nada me 

interessava. Dedicava-me o suficiente para conseguir as notas ou conceitos 

necessários para a  aprovação. Somente no ano de 1997, cursando então a 8ª série 

do Ensino Fundamental, despertou-me a atenção à disciplina de Matemática. 

Passei, a partir daí, a ter gosto por ela. Particularmente, esse sentimento deu-se 

quando estudava equação do 2º grau. Achava extremamente interessante como era 

o processo de resolução pela fórmula de Báskara e como uma única equação tinha 

duas respostas. Isso me fascinava e me estimulava cada vez mais a querer resolver 

equações, e o interesse pela Matemática aumentava a cada equação resolvida. 

Em seu percurso escolar no Ensino Fundamental Ciclo II, tive como 

professor de Matemática o Paulo. Suas aulas eram divertidas e dinâmicas. O 

professor tocava violão e cantava músicas de sua autoria referentes aos conteúdos 

Matemáticos. Desde então, cada vez mais ia me apropriando e me aprofundando 

nos estudos referentes a essa disciplina. 

Ao terminar a 8ª série, tive de mudar de escola, pois, como já mencionado 

anteriormente, a escola em que estudava somente oferecia o Ensino Fundamental. 

No ano seguinte, em 1998, fui para a 1ª série do Ensino Médio em outra escola, 

também localizada no mesmo município no interior paulista. Lá, tudo seria novo e 

diferente. Iniciei bastante assustado, uma vez que agora estava nos três últimos 

anos de minha  vida escolar elementar e, como morava em uma cidade do interior, 

todos já me questionavam sobre que profissão e que curso iria estudar na faculdade. 

Nessa escola, foi prazeroso ter como professora uma pessoa maravilhosa 

que me fez gostar ainda mais de Matemática, a Tânia. Era muito comprometida e 

competente em seu trabalho como formadora. Sua postura em sala, suas atitudes, 

sua didática e suas aulas me deixavam fascinado e cada vez mais interessado pela 

Matemática. Nunca esqueci a maneira como a professora ministrava suas aulas, a 

metodologia que utilizava, sempre voltada ao aluno, com uma linguagem muito 

simples e de fácil compreensão, que atendia todo o contexto escolar e local dos 

discentes. 

D‘ Ambrosio (2007) formaliza bem o acima mencionado ao dizer: 
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Sempre guardamos na nossa lembrança a imagem de um mestre 
curioso, sempre querendo conhecer mais, e também do mestre 
amigo, dedicado aos seus alunos, interessado nos seus problemas. 
E dizemos que o bom professor reúne essas qualidades (p. 106). 

 

Na 3ª série do Ensino Médio, por um concurso público, houve mudança 

de professor. Eu e os demais alunos perdemos a citada professora, pois ela não era 

efetiva. Todos sentiram imensamente sua falta, uma vez que a nova professora não 

possuía a mesma didática e experiência da anterior. Mas se empenhava e era uma 

pessoa adorável. 

Ao terminar a 3ª série do Ensino Médio, tive de escolher uma profissão e 

prestar o vestibular. Sem dúvida, optei pelo curso de Matemática. Queria ser um 

discípulo seguidor da professora Tânia. No ano de 2001, iniciei a faculdade em 

Matemática. Decidi dedicar-me amplamente ao curso. 

Hoje, refletindo sobre a minha trajetória escolar e a relação com seus 

professores de Matemática, entendo a reflexão de D‘ Ambrosio (2007): 

 

Ninguém poderá ser um bom professor sem dedicação, preocupação 
com o próximo, sem amor num sentido amplo. O professor passa ao 
próximo aquilo que ninguém pode tirar de alguém, que é 
conhecimento (p. 84). 

 

Nos anos em que cursava Matemática, despertei-me para outras 

preocupações em relação ao Ensino, à Formação dos Professores e a sua forma de 

Avaliação da Aprendizagem de Matemática. Por tais indagações, direcionou meus 

estudos a procurar respostas e caminhos para as inúmeras dúvidas. Tal fato induziu 

meu interesse em cursar um programa de Pós-Graduação Stricto Sensu para obter 

o título de mestre . Inicialmente, não sabia se seria em Matemática ou em Educação. 

Na faculdade, uma professora, que ministrava aulas de Cálculo, sempre conversava 

comigo assuntos relacionados à Matemática. Sempre me incentivava, e a outros 

alunos, a cursarem um programa de Pós-Graduação. 

Quando aluno, fui buscar respostas para as tantas perguntas e verificar 

se realmente queria cursar um Programa de Mestrado. No primeiro momento, fui 

aluno especial do Programa de Mestrado em Matemática Aplicada da UNESP de 

São José do Rio Preto. Cursei uma disciplina chamada Álgebra Linear que apreciei 

muito, porém ao final, tinha certeza que não desejava cursar o Programa de 

Mestrado em Matemática. Resolvi, então, buscar outros percursos, agora totalmente 
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relacionados à Educação ou Educação Matemática, áreas de grandes preocupações 

e com as quais me identificava muito. 

No ano de 2004, último período do curso, fui convidado a participar de um 

grupo de pesquisa relacionado ao Programa de Mestrado em Ensino de Ciências e 

Matemática da UNESP de Bauru. Os encontros eram mensais e realizados sempre 

no último sábado de cada mês no campus da mesma Universidade, mas na cidade 

de Ilha Solteira, na Faculdade de Engenharia, em um Núcleo de Apoio ao Ensino de 

Ciências e Matemática (NAECIM). Lá se discutiam vários assuntos relacionados à 

escola, ao ensino, às avaliações e também sobre a formação dos professores, não 

somente de Matemática, mas sim, de todas as Ciências como Física, Biologia e 

Química. A partir daí, decidiu procurar um programa de Mestrado em Educação. 

Recebi a notícia de que no dia 13/12/2004, iria escolher um cargo de 

professor efetivo na disciplina de Matemática na rede estadual paulista, cargo 

relacionado a um concurso público que prestara no ano de 2003. 

Ainda em fase de formatura, vim para São Paulo escolher meu cargo, não 

possuindo, portanto, os dispositivos legais para assumir as novas responsabilidades 

que o mesmo exigia. A escolha fora no dia 13/12/2004. Três dias depois 16/12/2004, 

seria minha colação de grau. 

Novamente minha vida se encontrou com a da professora Tânia, que 

também iria escolher seu cargo. Combinaram escolher a mesma escola, ou alguma 

próxima, para que pudessem ficar perto e enfrentar juntos os novos desafios que 

viriam à frente. Não aconteceu desta forma. Fui para o município de Mauá e ela para 

o município de Poá. 

Em 2005, iniciei minha carreira como professor de Matemática em uma 

escola de periferia com muitos empecilhos. Mesmo com pouca experiência, pois 

apenas fora professor eventual no ano anterior, ao chegar à escola para assumir 

minha posição, cheio de força e de vontade de desenvolver o melhor trabalho 

possível e colocar em prática tudo aquilo que sabia, buscando respostas para suas 

indagações. Deparei-me com uma escola em uma região muito pobre, onde as 

crianças viam a escola como o lugar em que, muitas delas, iriam ter a única refeição 

do dia. Contudo, esta escola foi muito gratificante para minha vida profissional como 

docente, visto que neste ano me foram atribuídas quatro 5ªs séries do Ensino 

Fundamental, em que ministrava aulas de Matemática e em quatro 3ªs séries do 

Ensino Médio, ministrava aulas de Física. Sem dúvida dois extremos e duas 
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realidades muito diferentes. No começo do ano sentia-me atemorizado diante dos 

alunos. Nunca me esqueci de um fato: uma aluna de uma das 5ªs séries desmaiou 

de fome. Fui desesperado e a peguei no colo. Sai correndo pelos corredores em 

busca de socorro. Tive ainda o prazer de conhecer dois outros alunos especiais. Os 

mesmos eram discentes da 3ª série do Ensino Médio: um era deficiente físico 

(cadeirante) e outro portador de distúrbios mentais. Jamais me esquecerei desta 

escola e daqueles alunos que  auxiliaram em meu início de carreira como professor. 

Pode-se afirmar que aprendi muito com cada um, com cada rosto e gesto de cada 

aluno daquela escola e até mesmo com a comunidade escolar. Guardo, até hoje, um 

cartão que recebi da aluna mencionada da 5º série, como um prêmio, porque nesta 

época, tive a percepção de que aqueles alunos não iam à escola em busca de 

conteúdo ou conhecimento, e sim em busca de comida, carinho e um pouco de 

atenção. 

No ano de 2006 fui transferido para outra escola, agora no município de 

São Paulo. Queria voltar a estudar e continuar a buscar suas respostas referentes 

ao Ensino de Matemática. Nesta nova escola a realidade era diferente. Também era 

muito presente a falta de interesse e a desmotivação pelo ensino, não somente de 

Matemática, mas em todas as áreas do conhecimento. 

A partir do momento que começei minha vida como professor de 

Matemática, busquei cursos de formação continuada por acreditar que só é possível 

mudar a situação do Ensino ao aprimorarmos mais nossos conhecimentos. Para 

tanto, cursei, nos anos de 2005 e 2007, o Programa de Formação Continuada Teia 

do Saber, oferecido pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo referente 

à disciplina de Matemática. Ainda no ano de 2007, cursei um programa de Pós-

Graduação Lato Sensu, nível de especialização em Metodologia do Ensino da 

Matemática. 

Em 2008, ingressei no Programa de Mestrado em Educação. Agora, 

como professor de Matemática, cheio de preocupações a respeito de problemas da 

marginalização dos alunos referentes aos conhecimentos matemáticos, procuro 

identificar fatores da não-aprendizagem. Estabeleci, no primeiro momento, algumas 

perguntas-problema que mais me incomodavam: 

 Por que tantos alunos não obtêm êxito na aprendizagem da 

Matemática? 
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 Por que o Ensino da Matemática apresenta índices de resultados tão 

baixos? 

 O que os alunos acham do processo de Avaliação em Matemática e 

como são avaliados? 

Embasado nestas três indagações,  busquei um referencial teórico sobre 

o assunto. Na ocasião, uma amiga do Mestrado, a aluna Ana Lucia, indicou-me o 

livro Prova, um momento privilegiado de estudo, não um acerto de contas de autoria 

de Vasco Pedro Moretto. A partir da citada leitura tive a certeza de que minha 

dissertação de Mestrado seria pautada na terceira pergunta- problema anteriormente 

mencionado. 

Assim, nesta dissertação, resolvi focar na concepção do aluno referente à 

Avaliação em Matemática. Considerei, então, relevante a citação de D‘ Ambrosio 

(2007), que formaliza o professor-pesquisador. Agora passo a ser um professor-

pesquisador que busca, junto aos alunos, referências que possam ser relevantes 

para a pesquisa em questão: 

 

De fato, o professor-pesquisador vem se mostrando como o novo 
perfil do docente. Pesquisador em ambas as direções: buscar o 
novo, junto com seus alunos, e conhecer o aluno, em suas 
características emocionais e culturais (p. 106). 

 

A elaboração desta pesquisa deu-se através de um estudo de natureza 

qualitativa que envolve pesquisa bibliográfica e trabalho de campo com alunos do 

Ensino Fundamental Ciclo II, professores de Matemática, gestores escolares, família 

dos alunos e especialistas em Educação e Educação Matemática. Procurou-se 

entender a visão dos alunos entrevistados no que se refere à Avaliação em 

Matemática Escolar. Para aprofundar a pesquisa, foi utilizado como exemplo a Prova 

em Matemática do Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São 

Paulo (SARESP). Explicando melhor a pesquisa, ela foi estruturada em quatro 

capítulos, a saber: 

 Capítulo 1: Avaliações do Sistema Educacional Brasileiro 

Nesse capítulo, procura-se formalizar uma breve contextualização dos 

programas de avaliações do Sistema Educacional Brasileiro, abordando legislações 

e finalidades de cada sistema que ampara o processo, sendo os seguintes: 

 Avaliação Educacional; 
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 Avaliação Institucional; 

 Avaliação Escolar e os tipos de avaliações utilizadas na escola como : 

Diagnóstica, Formativa e  Somativa; e 

 Para terminar, utiliza-se como exemplo o Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Básica (SAEB) para formalizar um sistema de 

avaliação em grande escala nacional. 

 Capítulo 2: Avaliação da Aprendizagem em Matemática 

Neste capítulo, objetiva-se focalizar a avaliação escolar da aprendizagem 

em Matemática e o seu ensino, verificando quais os motivos que levam a 

Matemática a ser considerada como um ―monstro‖ e como andam os índices dos 

resultados na aprendizagem dos discentes referentes a esta disciplina. Esse capítulo 

é constituído pelos seguintes itens: 

 Avaliação em Matemática, suas finalidades e objetivos; 

 O Ensino da Matemática, a Formação do docente de Matemática e a 

Linguagem Matemática utilizada no contexto escolar e o fato de ser 

considerada a disciplina mais difícil; e 

 Para ampliar a discussão, apresentou-se o Sistema de Avaliação do 

Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (SARESP), sua trajetória 

histórica, finalidades, objetivos, características, metodologia, conteúdos 

abordados e os índices dos resultados da Avaliação em Matemática 

dos alunos do Ensino Fundamental Ciclo II. 

 Capítulo 3: Trajetórias Metodológicas da Pesquisa 

Nesse capítulo, apresenta-se todo o processo metodológico que foi 

utilizado para elaborar a presente dissertação, sendo a mesma uma pesquisa de 

natureza qualitativa que apresenta um estudo sobre a concepção dos discentes de 

uma escola da rede estadual de ensino paulista sobre o processo de Avaliação em 

Matemática e todos os sujeitos que constituem sua execução. Sujeitos esses que 

são os professores de Matemática, os gestores escolares, a família dos alunos 

entrevistados e os especialistas, que contribuíram com suas concepções sobre a 

avaliação já mencionada. Para a elaboração deste capítulo buscou-se um referencial 

teórico-metodológico sobre o processo de Avaliação em Matemática, como realizar 

um pesquisa sobre avaliações educacionais, pesquisas referentes à educação 

Matemática e também como analisar os dados das informações obtidas nos 

questionários e entrevistas. Também foram realizadas algumas leituras para 
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amparar melhor a estruturação desse capítulo. A estruturação constituiu-se da 

seguinte forma: 

 Procedimentos de coleta de dados: 

Aplicou-se um questionário para os gestores escolares (diretor, vice-

diretor, professor-coordenador e supervisor de ensino), para os docentes de 

Matemática da unidade escolar, para os responsáveis legais dos alunos escolhidos 

para a entrevista e para os especialistas em Educação e Educação Matemática. 

Tudo com o intuito de verificar a opinião de todos os componentes e responsáveis 

envolvidos no processo do ensino e avaliação dos alunos. Também foi aplicado um 

questionário sobre o perfil de cada sujeito. No perfil dos professores de Matemática, 

gestores escolares e especialistas foram levantadas as seguintes informações: 

formação, tempo de magistério, idade e qual função exerce na instituição em que 

trabalham. Já os responsáveis legais dos alunos perguntou-se: profissão, formação 

e grau de parentesco com o discente. Esse levantamento do perfil apresenta-nos 

uma melhor visão das características dos sujeitos da pesquisa e ajuda-nos a uma 

melhor análise dos dados obtidos. Também é apresentada uma breve 

contextualização sobre a sala de aula escolhida para efetuar a pesquisa, com o 

intuito de informar como são os alunos, seus comportamentos e convívio escolar. 

 Os desenhos dos alunos: 

Solicitou-se aos discentes a confecção de dois desenhos em momentos 

diferentes. O primeiro desenho representaria a Avaliação em Matemática Escolar. O 

segundo, a Avaliação em Matemática do SARESP. Há que se considerar que o 

desenho é uma grande fonte de informação e apresenta aspectos fundamentais 

sobre as concepções dos mesmos. Esses desenhos também foram questionados e 

utilizados no momento da entrevista para a elucidação de seus significados. E, com 

isso, obteve-se o maior número de informações possíveis sobre a confecção dos 

mesmos e o porquê das referidas imagens como corações, monstros e números 

mediante o processo de Avaliação em Matemática, foco da presente pesquisa, pois 

os desenhos podem trazer  maior credibilidade aos dados obtidos nas respostas das 

entrevistas feitas aos alunos. 

 Os alunos entrevistados: 

Os alunos que foram entrevistados frequentam, atualmente, a 8ª série do 

Ensino Fundamental. Mas, no momento em que a pesquisa começou a ser 

realizada, os discentes frequentavam a 6ª série do Ensino Fundamental. Foram 
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entrevistados 10 alunos com o intuito de verificar qual a concepção sobre a 

Avaliação em Matemática daqueles sujeitos que vivem verdadeiramente este 

processo. Para a escolha dos 10 alunos já mencionados foi, primeiramente, 

constituída uma conversa para verificar disponibilidade, logo em seguida houve o 

contato com os responsáveis legais. Depois de tudo isso somente 10 alunos 

manifestaram interesse em participar da pesquisa em questão. Também foi aplicado 

um questionário sobre o perfil dos alunos, sobre a série em que estudavam, se já 

haviam repetido alguma série escolar, se somente estudaram em escola pública e a 

escolha de um apelido para serem nomeados na pesquisa. Esse levantamento do 

perfil ajuda a fazer uma análise coerente nas informações obtidas pelos discentes. A 

entrevista não é somente constituída de perguntas relacionada à Avaliação em 

Matemática, mas sim, ao que os mesmos acham da escola, de seus professores, 

quanto tempo estudam nesta unidade escolar e até mesmo uma pergunta referente 

ao que eles gostariam que mudasse na escola.  

 Procedimento para a Análise dos dados: 

Para analisar os dados, procuraram-se diversas referências teóricas que 

pudessem auxiliar na compreensão das respostas obtidas nos questionários e nas 

entrevistas. Mediante tais respostas, foi elaborado um quadro no qual fosse possível 

comparar as diversas concepções de todos os sujeitos envolvidos na pesquisa. Para 

a elaboração e análise dos dados utilizou-se a metodologia de pesquisa proposta 

por Szymanski; Almeida e Brandini (2004), que auxilia a constituição de captar os 

sentidos das unidades significativas do discurso dos sujeitos da pesquisa. Também 

buscou-se identificar nos desenhos dos alunos o que cada imagem pudesse 

representar, sendo muito presentes figuras como corações, monstros e números. Os 

desenhos foram estruturados em blocos de semelhanças para fazer uma melhor 

análise junto das respostas obtidas na entrevista dos discentes. 

 Capítulo 4: Pontos de vista dos sujeitos da Pesquisa: 

Neste capítulo, a partir das respostas dos questionários dos gestores 

escolares, professores de matemática, família dos alunos e especialistas, foi 

elaborado um quadro para analisar os seus pontos de vista referentes à Avaliação 

em Matemática Escolar e sobre a Avaliação em Matemática do SARESP. Com as 

entrevistas, também foi elaborado um quadro para a análise das concepções dos 

alunos referentes a sua escola, seus professores de Matemática, o ensino da 

Matemática, seu processo de avaliação e o significado dos desenhos já 
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mencionados anteriormente, tudo objetivando verificar quais são as concepções e 

pontos de vista congruentes e destoantes de todos os sujeitos da pesquisa. 

É importante explicar a escolha da utilização da Avaliação em Matemática 

do SARESP como uma das indagações da pesquisa. No ano de 1996, cursava a 7ª 

série do Ensino Fundamental, ano da primeira edição do SARESP. Fiz parte da 

primeira amostra centesimal dos resultados da citada avaliação. Além de prestar a 

primeira edição, também efetuei as avaliações nos anos de 1997 cursando a 8ª série 

do Ensino Fundamental. Em 1998 cursava a 1ª série do Ensino Médio e em 2000 

concluía a 3ª série do Ensino Médio. 

Nesta época, não sabia ao certo para que servia este Sistema de 

Avaliação. Na escola em que estudava, não obtinham muitas informaçõe;. somente 

sabiam que era uma avaliação que o governo do Estado de São Paulo determinava 

o dia a ser feita. No meu caso, sempre fiz a Avaliação em Matemática. Considero 

algo predestinado, pois naquela época, não tinha certeza de que anos mais tarde, 

iria me tornar professor da referida disciplina. Entretanto, aquelas avaliações me 

incomodavam e lembro que os professores ficavam muito preocupados e se sentiam 

muito pressionados, lembrando e explicando como deveriam efetuar as resoluções 

das situações-problema constituídas na avaliação. Como aluno, não sabia nem o 

que eram situações-problema. Por gostar muito de Matemática, sempre tentei 

resolver a prova da melhor maneira possível. 

Em 2005, quando iniciei minha carreira como professor efetivo de 

Matemática, o SARESP e a Avaliação em Matemática voltaram a obter um lugar 

específico em minhas indagações, pois agora também  iria ser cobrado como foram 

meus professores. 

Na ocasião, passei a estudar e a me informar mais sobre a Avaliação do 

SARESP. Em meus estudos, obtive vários esclarecimentos e também novas 

perguntas e novas preocupações. Desta forma, decidi utilizar a Avaliação do 

SARESP em Matemática para verificar como anda a concepção dos sujeitos da 

pesquisa referentes à mesma. 

Para responder e compreender todas as informações obtidas com a 

presente pesquisa, fez-se necessário uma cuidadosa leitura dos estudos dos 

autores escolhidos para embasar a análise. Efetuei a leitura dos documentos oficiais 

sobre avaliação de aprendizagem em geral e sobre a avaliação do SARESP, e dos 

dispositivos legais que amparam a constituição destas avaliações. Alguns dos 
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autores e dos documentos utilizados para consulta e para a elaboração da 

dissertação serão apresentados em blocos temáticos com suas contribuições para a 

pesquisa. 

O primeiro bloco temático é relacionado à avaliação educacional. Para 

conduzir este assunto foi utilizado como referência Almerindo Janela Afonso e Dirce 

Nei Teixeira de Freitas. Estes dois autores auxiliam uma análise crítica das políticas 

educacionais, buscando apresentar algumas reformas havidas nas últimas décadas. 

Também conduzem a  maior compreensão de todo o processo avaliativo, mostrando 

os gestores escolares, docentes, família e alunos como elementos fundamentais 

entre o avaliar e o educar a partir de uma dimensão pedagógica e educativa em 

relação às políticas de avaliação de larga escala como o SARESP. 

Já o segundo bloco apresenta a avaliação do rendimento escolar e as 

metodologias utilizadas para sua implantação. Para tratar deste assunto, Clarilza 

Prado de Sousa (Org.), Isaura Belloni, Heitor de Magalhães e Luiza Costa de Sousa 

buscam discutir melhor o Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado 

de São Paulo (SARESP), pois apresentam vários aspectos relevantes sobre o 

desempenho dos discentes, questionando muitas vezes a não utilização dos 

resultados. Ainda abordam que, para executar uma avaliação do rendimento escolar, 

é necessário um debate determinado por circunstâncias históricas, sociais e até 

mesmo políticas. Também foram discutidas questões metodológicas da implantação, 

reformulação e execução, onde pôde-se relatar que a avaliação de rendimento 

escolar encontra-se em um campo totalmente aberto para contribuições que visam 

sua expansão para dar sustentação às ações quantitativas das políticas públicas de 

melhoria do ensino. 

O terceiro bloco, dialoga-se com  Daniel Widlöcher, autor  que contribui 

para uma melhor análise dos desenhos confeccionados pelos alunos; os referidos  

desenhos abordam um grande conteúdo de informações para analisar e com isso é 

possível decifrar algumas concepções que os alunos podem ter. 

Para o quarto bloco, apresentam-se  Marli Eliza Dalmazo Afonso de 

André, Maria Laura P. B. Franco, Marcelo de Carvalho Borba, Jussara de Loiola 

Araújo (Orgs.) e Heloisa Szymanski (Org.). Esses autores são a referência 

metodológica para a formulação e análise dos dados obtidos na presente pesquisa, 

contribuindo com um aprofundamento teórico-metodológico na elaboração das 

entrevistas. Também proporcionaram ideias fundamentais para formalizar a análise 
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do conteúdo de todas as informações obtidas nas entrevistas e questionários e na 

estruturação dos capítulos e itens a serem discutidos. 

No quinto bloco, Jussara Hoffmann, Menga Lüdke e Lélia Mediano 

(Coords.) discutem fatores fundamentais sobre a avaliação escolar, procurando 

abordar todo o processo que envolve  os alunos, os professores, os gestores e a 

família. Esclarecendo, além disso, funções básicas e polêmicas que são debatidas 

sobre a avaliação escolar concebida como um princípio essencial para a mediação 

do desenvolvimento dos educandos. 

Já o sexto bloco, relacionado ao assunto sobre avaliação institucional, 

permite dialogar Newton Cesar Balzan e José Dias Sobrinho (Orgs.). Esses autores 

mostram aspectos relacionados às precárias condições encontradas em instituições 

de ensino de todo o país e abordam uma persistente diminuição das políticas 

sociais. Buscam, também, valorizar pontos importantes da prática avaliativa 

institucional, mostrando que a voz dos alunos é de essencial necessidade para um 

processo de avaliação eficiente, pois os discentes são aqueles que verdadeiramente 

vivem todo o processo de avaliação e ensino. 

Para o sétimo bloco buscou-se, nas contribuições de Wagner Rodrigues 

Valente (Org.) e Ubiratan D‘ Ambrosio, discutir o foco principal desta pesquisa, que é 

a Avaliação em Matemática. Esses autores adotam uma nova postura educacional 

em relação ao ensino e à Avaliação em Matemática, apontando todas suas falhas e 

progressos em relação a sua didática e metodologia de ensino, buscando, com isso, 

novos paradigmas educacionais que substituam os já desgastados utilizados no 

processo ensino-aprendizagem dessa disciplina. Trazem também uma grande e 

fundamental discussão sobre o que acontece dentro da sala de aula, propondo uma 

inovação na prática docente e uma reflexão sobre a disciplina Matemática em 

questão. Mostram uma trajetória histórica sobre a avaliação escolar em Matemática, 

apresentando perspectivas para o seu desenvolvimento. 

O último bloco aborda as contribuições da LDB 9394/96 que apresentam 

os dispositivos legais para a implantação, execução que ampara todos os processos 

de avaliações apresentados na pesquisa. Já os PCNs apresentam uma discussão 

sobre o ensino de Matemática e a avaliação escolar em Matemática, seus objetivos 

e finalidades. Os Relatórios Finais do SARESP, por sua vez, apresentam os índices 

dos resultados das avaliações já concretizadas, mostrando a real situação do ensino 

desta disciplina. 



30 

O principal intuito da pesquisa ―Avaliação em Matemática na Educação 

Básica no Estado de São Paulo: Pontos de vista dos sujeitos envolvidos‖ enseja 

contribuir para a prática do professor de Matemática e para a situação de avaliação 

da aprendizagem Matemática. Almeja-se, ainda, que a presente pesquisa esteja 

preparada para esclarecer diversos fatores e significados sobre o Ensino de 

Matemática e seu processo de avaliação mediante os discursos e as concepções 

dos sujeitos da pesquisa. Ainda, que a mesma ampare não somente ao 

pesquisador, mas a todos aqueles que se apropriarem deste trabalho ampliando 

seus conhecimentos, sua visão e sua leitura de fatos ocorridos dentro de um espaço 

escolar. 
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1 AVALIAÇÕES DO SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO 

 

 

Neste capítulo, será apresentada uma breve contextualização dos 

programas de avaliação do Sistema Educacional Brasileiro, tendo em vista que o 

modelo de avaliação que predomina no sistema educacional ainda é discriminatório 

e elitista. O propósito dessa contextualização é compreender melhor as finalidades 

desses programas e as estratégias por eles utilizadas. 

Clarilza Prado Sousa (2000) em seu artigo ―Dimensões da Avaliação 

Educacional‖ interpreta e atribui significados e finalidades para avaliação. Após a 

leitura desse texto, é possível elencar representações que tradicionalmente 

permeiam o cotidiano escolar, tais como: 

 Selecionar candidatos mais aptos para seguirem uma formação; 

 Testar conhecimentos e competências necessárias para abordar a 

formação com sucesso; 

 Controlar aquisições dos educandos nos vários domínios do saber; 

 Informar os educandos dos seus progressos; 

 Classificar os educandos, situando-os em relação aos colegas; 

 Orientar, aconselhar ou corrigir os discentes durante a formação; e 

 Diagnosticar pontos fracos da formação, através dos resultados 

obtidos, com vista a sua melhoria. 

Para reforçar os itens anteriores, vale citar, ―[...] o assunto avaliação é 

sempre lembrado com um suspiro de desânimo e uma frase eloquente: Esse é o 

problema! Aí está o nó!‖ (MORETTO, 2008, p. 85). 

Freitas (2007) evidencia, em seu estudo, uma das finalidades 

consideradas fundamentais nas práticas de avaliações: 

 

Práticas de avaliação têm sido utilizadas, entre outros motivos, para 
―checar equilíbrios‖ do sistema educacional em relação ao status 
quo, para controlar a forma e o conteúdo do ensino e para evidenciar 
questões pragmáticas na regulação educacional (p. 5). 

 

Por isso, ―checar o equilíbrio‖ em relação aos resultados e fazer 

regulações de falhas no decorrer da execução passa a ser um fator primordial nos 
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programas de avaliações educacionais. Serão verificadas nos próximos itens as 

finalidades e estratégias desses programas. 

 

 

1.1 AVALIAÇÃO EDUCACIONAL 

 

 

Como se pode verificar, os programas nacionais de avaliação educacional 

são uma experiência muito recente na história da educação brasileira. Tal fato pode 

ser constatado no decorrer dos anos 90, onde há uma forte articulação com as 

 

[...] políticas de avaliação da educação básica a organização do 
sistema nacional de informação educacional, viabilizando com a 
revisão metodológica das estatísticas educacionais e com inovações 
possibilitadas pela informatização de dados da educação (FREITAS, 
2007). 

 

Muitas reformas na educação brasileira, em especial referentes à 

avaliação educacional, foram enfatizadas nos anos 90, com a apresentação, 

concretização e com a elaboração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) 

9394/96, em 20 de dezembro de 1996, e também os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs) no ano de 1998. Estes dois documentos norteadores apresentam 

a avaliação educacional no processo de transformação e aprimoramento da 

educação brasileira. 

A LDB expõe em seu texto vários artigos, parágrafos e incisos referentes 

à avaliação educacional, tais como: 

 

Art. 9º. A União incumbir-se-à de: 
VI – assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar 
no ensino fundamental, médio e superior, em colaboração com os 
sistemas de ensino, objetivando a definição de prioridades e a 
melhoria da qualidade do ensino; 
 
Art. 10º. Os Estados incumbir-se-ão de:  
IV – autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, 
respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e 
os estabelecimentos do seu sistema de ensino; 
 
Art. 13º. Os docentes incumbir-se-ão de: 
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V – ministrar os dias letivos e horas-aulas estabelecidos, além de 
participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à 
avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
 
Art. 24º. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será 
organizada de acordo com as seguintes regras comuns: 
V – a verificação do rendimento escolar observará os seguintes 
critérios: 
a) 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. 

 

Nesses artigos, fica bem claro que a avaliação educacional é 

responsabilidade de todos, mantendo-se um trabalho em parceria entre a União, os 

estados e os docentes. Portanto, vale mencionar que  ―[...] a avaliação foi sempre 

parte intrínseca da ação política governamental [...]‖ (FREITAS, 2007, p.150), que 

contribui extremamente para a elaboração, execução e divulgação de seus 

resultados. 

Embasando-se na redação da LDB, Freitas (2007) apresenta o seguinte 

artigo: 

 

Além disso, a LDB/96 estabelece, no seu artigo 87º (§ 3º, inciso IV), 
como dever dos municípios – e, supletivamente, dos estados e da 
União – a integração de todos os estabelecimentos de ensino 
fundamental ao sistema nacional de avaliação do rendimento 
escolar, até o final da Década da Educação (1997- 2007) (p. 83). 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais de 5ª a 8ª séries-Introdução 

(1998), em relação à avaliação, destacam: ―Os critérios de avaliação apontam as 

experiências educativas a que os alunos devem ter acesso e que são consideradas 

essenciais para o seu desenvolvimento e socialização‖ (p. 80). 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais de 5ª a 8ª séries-Temas 

Transversais (1998) apresentam duas perguntas que caracterizam bem a verdadeira 

realidade educacional brasileira: ―Um papel essencial da avaliação será responder: 

O que está sendo produzido com essa intervenção? Em que medida as situações de 

ensino construídas favoreceram a aprendizagem das atitudes desejadas?‖ (p. 39). 

Essas são perguntas frequentemente realizadas no âmbito da educação 

nacional e no processo de ensino-aprendizagem referente ao conteúdo ensinado, ao 

processo de socialização do educando e aos critérios de avaliação considerados. O 

PCN Temas Transversais (1998) incrementa ao esclarecer que: 
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Deve-se ter presente que a finalidade principal das avaliações é 
ajudar os educadores a planejar a continuidade de seu trabalho, 
ajustando-o ao processo de seus alunos, buscando oferecer-lhes 
condições de superar obstáculos e desenvolver o autoconhecimento 
e a autonomia – e nunca de qualificar os alunos (p. 39). 

 

Silva e Bohn (1986) já apontavam para essa perspectiva proposta nos 

PCNs ao afirmarem: ―A análise do processo de ensino-aprendizagem, em qualquer 

dos seus aspectos, nos reporta a uma reflexão ampla sobre o homem, sua 

realidade, o sentido da vida e o seu desenvolvimento‖ (p. 42). 

Freitas (2007, p. 190) elucida alguns pontos da avaliação educacional 

brasileira destacando que: ―figurou crescentemente, nos primeiros quatro anos da 

década de 1990, tanto em normas legais e políticas – administrativas como em 

discursos de agentes estatais e de seus interlocutores privilegiados‖ devido seu 

grande potencial para obter informações precisas sobre os problemas educacionais 

isso porque, a falta das informações impede o planejamento educacional do país. 

Neste mesmo período no Brasil, ―[...] acentuou-se a importância da avaliação em 

larga escala da educação básica como componente do Sistema Nacional de 

Informações Educacionais, somando com iniciativas de mensuração e de 

informações estatísticas‖, para o efeito de inovações realizadas no sistema de 

ensino, como prática em expansão de órgãos de pesquisa do ministério da 

educação nacional (FREITAS, 2007, p. 122). 

Certamente, é preciso aprofundar discussões sobre o que de fato indicam 

essas avaliações do Sistema Educacional, se as questões apresentadas são ou não 

adequadas, se as formas de divulgação e implantação produzem transformações 

positivas no âmbito do sistema de ensino brasileiro. Mais uma vez Freitas (2007) 

incrementa tais fatos ao salientar: 

 

Avaliação designa o ato, processo ou resultado de determinação de 
condição, qualidade, extensão, intensidade, valia de algo, que 
implica necessariamente julgamento e apreciação de mérito e valor, 
bem como uma orientação para a ação. Avaliar consiste em emitir 
um juízo de valor apoiado em dados e informações pertinentes 
(porque em estreita relação com as decisões às quais pretende 
servir), tendo em vista produzir efeitos e resultados concretos (p. 4). 

 

A avaliação educacional é uma atividade de equipe, que visa garantir a 

validade das suas conclusões, para que se possa chegar a seus objetivos. Deve-se 
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destacar que toda avaliação, inclusive a de programas educacionais, tem inserido as 

vivências sociais ―[...] às dimensões sociais, ideológicas e gestionárias que fizeram 

da avaliação um dos eixos estruturantes das políticas educativas contemporâneas‖ 

(AFONSO, 2005, p. 9), em seu real contexto educacional. É, portanto, notória a 

responsabilidade do avaliador, pois  

 

[...] pode argumentar-se que as práticas de avaliação constituem um 
dos mais claros indicadores da relação entre a escola e a sociedade, 
pois elas fornecem a comunicação entre as duas‖ realidades 
fundamentais para o programa (AFONSO, 2005, p. 16). 

 

É de grande importância ressaltar o fundamental papel do avaliador dos 

programas de avaliação educacional, pois possui elementos essenciais na 

participação e no desenvolvimento da sua estrutura. Afonso (2005) pontua bem as 

funções e necessidades do avaliador e seu interesse nos programas de avaliação 

educacional: 

 

A necessidade da avaliação, por parte do Estado, também é mais 
visível em momentos em que há incertezas ou dúvidas sobre a 
recepção ou a consecução de determinadas políticas públicas. Neste 
caso, a administração estatal pode solicitar a avaliação para reforçar 
a credibilidade da sua acção, utilizando-a como ―instrumento de 
relegitimação da burocracia‖ (p. 50). 

 

A avaliação educacional não é um produto que nasce feito e definido em 

todas suas características. Ela se constrói com base na regulação e adaptação de 

um programa, gerando discussões que passam a integrar todo o processo 

preocupado em medir diferentes dimensões que envolvem habilidades, 

compreensão e capacidade de interpretar conceitos. Para Afonso (2005): 

 

[...] À ―avaliação do sistema educativo e dos processos educativos‖, 
tecem-se longas considerações teóricas e metodológicas e 
enumeram-se alguns requisitos fundamentais, tais como: 1) a 
avaliação deve ―ser conseqüente com os objectivos e finalidades dos 
distintos níveis e ciclos e do sistema educativo globalmente 
considerado‖; 2) ―estender-se ao sistema e aos alunos‖; 3) ―realizar-
se de forma contínua e não de modo circunstancial‖; 4) ―acolher a 
pluralidade de valores dos distintos agentes da comunidade 
educativa‖; 5) ―cumprir funções de regulação activa do sistema e dos 
processos educativos e não somente de apreciação passiva ou de 
selecção dos alunos‖; 6) ―proporcionar uma informação continuada, 
objectiva e suficiente [...] (p. 78). 
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Ao realizar a avaliação educacional, além de suas características ligadas 

ao aluno, faz-se necessária a sua situação social para ―a relação da avaliação com 

os processos de mudanças social (mas também organizacional), bem como discutir 

a sua utilização enquanto suporte a processos de legitimação política e de 

regulação/desregulação, verificáveis em diferentes níveis societais‖, verificar o 

desempenho educacional (AFONSO, 2005, p. 17). Avaliar está associado a 

julgamentos de valor, questões de mérito e apresentação dos problemas que foram 

revelados no decorrer do seu processo avaliativo. É de fundamental importância que 

a sociedade saiba a que a escola se propõe em termos de competências 

educacionais e sociais, necessários para uma concretização da plena cidadania do 

aluno. Em muitos sistemas educacionais, as ―competências‖ e ―as classificações 

escolares transformam-se em ‗estratégias-chaves de manutenção da ordem‘, ou são 

simplesmente instrumentos disciplinadores que os professores recorrem para impor 

aos estudantes os valores e os comportamentos que eles idealizam como 

adequados‖, não exercem papéis extremamente essenciais (AFONSO, 2005, p. 22). 

O importante é que as propostas de avaliações educacionais sejam um 

reflexo da realidade dos sistemas e que possibilitem o autoconhecimento de todo o 

sistema educacional. Afonso (2005) contribui com a seguinte abordagem: 

 

[...] o estudo da avaliação educacional não pode deixar de remeter 
para os diversos e dispersos enquadramentos e regulamentações 
legais ou estatais que ao longo do tempo têm vindo a condicionar a 
escolha de diferentes sistemas, modelos ou formas de avaliação – 
eles próprios referenciáveis a concepções antropológicas, filosóficas 
ou pedagógicas, cuja compreensão exige o conhecimento 
aprofundado de períodos históricos específicos, ou de determinadas 
conjunturas políticas, sociais e econômicas (p. 17). 

 

Para discutir tais questões é necessário uma reflexão sobre os diversos 

programas de avaliação que são operacionalizados em nosso sistema educacional 

brasileiro. Será apresentada, a seguir, uma contextualização de seus significados, 

finalidades e abrangências. 
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1.1.1 Avaliação Institucional 

 

 

A avaliação institucional é realizada com grande ênfase em todo o 

sistema educativo brasileiro, tendo como foco uma instituição de ensino. Sua 

utilização proporciona o enfrentamento dos problemas na relação que se estabelece 

no meio acadêmico e escolar, que envolve pais, alunos, funcionários, professores 

constituintes da comunidade educativa, assim como aspectos relacionados ao 

processo ensino/aprendizagem e qualidade do ensino oferecido, pois nem sempre a 

educação institucional consegue abrir o necessário espaço à participação de todos 

os envolvidos no processo educativo. 

Desta forma, a avaliação institucional coloca-se como um fator primordial 

na consolidação de uma das prioridades estabelecidas pelo Plano Nacional de 

Educação, que prevê o desenvolvimento de sistemas de informações e de avaliação 

em todos os níveis e modalidades de ensino e a busca de uma gestão democrática 

do sistema educacional brasileiro, questionando fundamentalmente como as 

instituições vêm efetivamente cumprindo suas reais funções diante a sociedade. 

Tal fato é confirmado por Balzan (2005): 

 

Avaliação Institucional é trabalho que se constrói durante um espaço 
de tempo geralmente longo, que exige muita paciência por parte 
daqueles que assumem sua coordenação e que, obrigatoriamente, 
implica a existência de condições prévias favoráveis à sua 
implementação e desenvolvimento (p. 115). 

 

Essa ferramenta avaliativa pode e deve subsidiar, de forma eficaz, a 

gestão organizacional de todas as instituições educacionais, buscando também 

potencializar o desempenho institucional e de todas as pessoas envolvidas neste 

processo. Uma vez mais, Dias Sobrinho e Balzan (2005) corroboram com a 

ponderação anterior em relação ao âmbito das instituições escolares e acadêmicas, 

afirmam que esta 

 

[...] proposta inclui as demais dimensões da instituição e analisa 
criticamente o desempenho técnico científico das atividades de 
extensão, da administração, dos colegiados acadêmicos e dos 
órgãos de apoio, no que diz respeito às condições de seu 
desenvolvimento, aos processos desenvolvidos e aos resultados 
obtidos (p. 11). 
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Dias Sobrinho e Balzan (2005) ainda evidenciam que: ―trata-se de 

avaliação global, portanto, realizada mediante a combinação de auto-avaliação‖ (p. 

11). 

Para Ristoff (2005): 

 

Cada instituição precisa seriamente considerar as forças em ação no 
seu contexto específico e decidir, preocupando-se sempre com o 
princípio da globalidade, ou seja, com o caráter institucional da 
avaliação. O desafio, parece-me, está em articular e fazer convergir 
os esforços avaliativos em andamento nos diferentes setores e nas 
diferentes funções da instituição (p. 41). 

 

A instituição escolar e acadêmica é um lugar de formação de pessoas em 

certa direção da civilização, que comporta uma perspectiva sobre o conhecimento 

que ―é cada vez mais requisitado como força produtiva, mas também como 

instrumento de cidadania, em sua pluralidade, em sua diversidade‖, constrói um 

meio para viver melhor num coletivo compartilhado (DIAS SOBRINHO, 2005, p. 17). 

Mas, para uma concretização da avaliação institucional, é ― necessário ao 

menos por dois motivos principais: cumprimento do princípio de transparência, ou 

seja, a exigência ética da prestação de contas à sociedade; e mecanismo de 

fortalecimento da instituição‖ educativa deve-se analisar e retratar o momento 

institucional e subsidiar os encaminhamentos de transformação necessária (DIAS 

SOBRINHO; BALZAN, 2005, p. 7). No entanto, para que a avaliação se constitua em 

um instrumento político de transformação, a opção a seguir deve emergir de um 

processo de confronto a ser construído a partir das diferenças educacionais no 

âmbito da avaliação institucional e dos atores envolvidos, ou seja, a comunidade 

escolar e acadêmica. 

As ideias aqui expostas sinalizam a condução de uma avaliação 

institucional que requer uma boa preparação dos avaliadores, que para além do 

domínio das técnicas básicas da investigação avaliativa, precisam deter certo 

domínio sobre as reais condições de construção dinâmica de processos 

socioculturais, científicos e pedagógicos, com os múltiplos fatores que os 

interseccionam. Dias Sobrinho (2005) observa que toda instituição de ensino, tanto 

escolar como acadêmica, atribui forte ênfase 
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[...] dessa forma, institucionais, e não atitudes individuais e isoladas, 
tais ações visam responder a determinadas carências do momento, 
mas, sobretudo, inscrevem-se num horizonte muito mais amplo, no 
qual o que realmente importa são as grandes questões da vida 
contemporânea e a construção de alternativas para o futuro (p. 30). 

 

Isto se refere ao âmbito da qualidade do ensino e do funcionamento das 

instituições de ensino. 

 

 

1.1.2 Avaliação Escolar 

 

 

As avaliações realizadas nas escolas decorrem, portanto, de concepções 

diversas, das quais nem sempre se têm clareza dos seus fundamentos, apoiando-se 

na avaliação classificatória com a pretensão de verificar aprendizagem ou 

competências através de medidas e de quantificações. Muitas vezes esses tipos de 

avaliações esperam que todos os discentes possuam a mesma maneira e 

capacidade de compreensão dos conteúdos estabelecidos para o processo de 

aprendizagem escolar. 

A avaliação se faz presente em todas as atividades humanas, mas o 

―significado da avaliação na escola alcança um significado próprio e universal, muito 

diferente do sentido que se atribui a essa palavra no nosso cotidiano, é a alavanca 

que deslancha o processo‖ (HOFFMANN, 2006, p.22). Como uma prática 

formalmente organizada e sistemática, a avaliação no contexto da escola realiza 

objetivos escolares implícitos e explícitos, que refletem valores e normas sociais. 

Hoffmann (2006) nos evidencia o real significado da avaliação escolar: 

 

a avaliação na escola carrega um significado muito diferente da 
avaliação no nosso dia-a-dia. Na escola ela ocorre num tempo 
programado (dia de prova, dia de fazer boletim, dia de apresentar 
resultados), num espaço característico e artificial (classes separadas 
para fazer as provas, provas em papel timbrado e revisado, classes 
limpas, professores vigilantes), com gosto de dever cumprido, 
obrigado, julgamento necessário. Para educadores e educandos, 
para a sociedade, avaliação na escola é obrigação: penosa, um mal 
necessário (p. 147). 
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No entanto, em todos os níveis de ensino que ocorra, a avaliação não 

existe e não opera por si mesma, não acontece em um momento isolado. Ela está 

sempre presente e a serviço de uma proposta de ensino que muitas vezes não 

revela ―percepção clara de que em avaliação trata-se basicamente de um grande 

jogo, cujas regras são não só estabelecidas por uma das partes apenas, como até 

nem são devidamente reveladas à outra parte‖ que são realmente os participantes, 

ou seja, os jogadores são os professores que determinam as regras e os alunos que 

as executam (LÜDKE; MEDIANO, 1992, p. 73). 

A avaliação escolar não é apenas a verificação de conhecimentos. É 

antes um interrogar-se sobre um processo, é o refazer do caminho percorrido, para 

refletir sobre o processo de aprendizagem em si mesmo, sendo útil, principalmente, 

para levar o aluno a considerar uma trajetória e não um estado (de conhecimento), 

dando sentido à sua aprendizagem e alertando-o, ao mesmo tempo para eventuais 

lacunas ou falhas de percursos, levando-o, deste modo, à busca, ou nos casos de 

menor autonomia, a solicitar ou ao menos para vencer as dificuldades encontradas. 

Nesse sentido, Afonso (2005) afirma: 

 

Embora devam ser criticamente analisadas as afirmações que 
sugerem uma correspondência linear e funcional entre as formas de 
avaliação escolar, enquanto mecanismos de socialização, e as 
necessidades dos contextos de trabalho – sobretudo porque, em 
decorrência da sua relativa autonomia, a educação escolar não é 
sempre funcional para o sistema econômico e político, podendo 
mesmo contribuir para introduzir contradições importantes nestes 
sistemas -, não é possível deixar de considerar que os processos 
decorrentes de determinadas práticas avaliativas têm algumas 
implicações importantes fora da escola (p. 25). 

 

Uma das condições fundamentais na avaliação escolar é o papel do 

avaliador (o professor) que interpreta e atribui sentido e significado à avaliação, 

produzindo conhecimento e representações a respeito da mesma. O professor é 

decisivo, ―um representante dos modelos e ‗valores universalistas‘ deve garantir a 

todos os alunos uma ‗igualdade de partida‘ e ‗oportunidades reais‘ para que estes 

revelem às suas capacidades, recompensando o êxito de qualquer um que se 

mostre capaz‖ (AFONSO, 2005, p. 24) no processo de ensino e de aprendizagem no 

contexto escolar. 

Porém, ainda nos dias atuais, a avaliação da aprendizagem escolar ―é 

angustiante para muitos professores, por não saberem como transformá-la num 
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processo que não seja uma mera cobrança de conteúdo aprendidos ―de cor‖, de 

forma mecânica e sem muito significado para o aluno‖ no âmbito do processo de 

ensino escolar, não é percebida com a relevância necessária (MORETTO, 2008, p. 

85). 

Hoffmann (2006) afirma que: ―A maior resistência dos professores quanto 

a esse aspecto reside no fato de que seguem há muitas décadas uma prática de 

provas gerais e ao final dos bimestres e semestres‖ (p. 119). 

Essa relação está estritamente ligada a um ―processo que ocorre na 

prática da avaliação do professor que, ao final de um bimestre, tem que julgar cada 

aluno e expressar esse julgamento em um conceito‖ (LÜDKE; MEDIANO, 1992, p. 

110), que se confunde com medir. Portanto, considera-se que a aprendizagem 

escolar pode ser quantificada e, portanto, medida. 

Desse modo a avaliação sob medida ou, mais especificamente, a prova, 

implica aceitar a confiabilidade da avaliação como instrumento de medida e 

desconsidera que o papel do avaliador pode interferir nos resultados da mesma. 

Moretto (2008) afirma que ao 

 

aluno cabe a atividade de apropriar-se dos conhecimentos 
socialmente construídos e dar-lhes significados dentro do contexto 
em que ele, sujeito, está inserido e também de sua estrutura 
conceitual. Ao professor não cabe o papel de ―transmitir‖ algo já 
pronto, mas o de elaborar atividades que facilitem ao aprendiz 
estabelecer relações significativas no universo simbólico proposto (p. 
54). 

 

Umas das concepções mais tradicionais sobre a avaliação na escola é a 

possibilidade de classificar o desempenho do aluno acompanhando e possibilitando 

decisões de reajuste durante o processo de ensino. No entanto, em muitas 

instituições educativas, a avaliação escolar apresenta um fato que reflete um 

processo discriminatório, excluindo aqueles que não atingem os resultados do 

instrumento avaliativo que é legitimamente um instrumento de seleção dentro do 

contexto escolar. O cotidiano escolar desenvolveu um processo avaliativo perverso e 

seu compromisso com um ensino diferenciado apresenta uma avaliação que ―tem se 

caracterizado como disciplinadora punitiva e discriminatória, como decorrência, 

essencialmente, da ação corretiva do professor e os enunciados que emite a partir 
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dessa correção‖ (HOFFMANN, 2006, p. 87), a qual sofreu um desvio de sua função 

básica e passou a ser utilizada fundamentalmente para aprovar e reprovar alunos. 

Para Hoffmann (2006) a: 

 

visão tradicional da avaliação, a classificação do aluno se dá a partir 
do processo corretivo. Ou seja, decorrente da contagem de acertos e 
erros em tarefas, atribui-se tradicionalmente médias finais aos 
alunos, classificando-os em aprovados ou reprovados em cada 
período letivo (p. 51). 

 

A crítica aos processos tradicionais avaliativos desenvolvidos nas escolas 

fica bem fundamentada ao observarmos, como indica Morreto (2008), que a 

avaliação ―dita tradicional, poderia ser sintetizada assim: aquisição de conteúdos 

selecionados das diferentes ciências, tendo um critério essencialmente acadêmico, 

com grande desvinculação das representações já trazidas pelo aluno‖ (p. 17). Outro 

fato relevante é que muitos professores orgulham-se da dificuldade de suas provas. 

Outros já tornam suas avaliações tão simples que não chegam a suscitar nos alunos 

nenhum comportamento de empenho para realizá-las. O primeiro caso desenvolve 

no aluno um grau de frustração ou de sentimento de injustiça que sempre interfere 

negativamente em seu processo de aprendizagem. Moretto (2008) confirma essa 

situação; segundo ele: ―o domínio desse conhecimento está ligado à convicção de 

que a avaliação não deve servir de instrumento de pressão para manter a disciplina 

em aula ou de fazer o aluno estudar‖ (p. 29). 

A trajetória da avaliação escolar mostra que a evolução de suas funções 

aponta para uma concepção de que o processo avaliativo reforça seu principal 

objetivo que é medir, e procura julgar o que o aluno conseguiu acumular ou não, 

sem se dar conta de que o ensino escolar modifica a conduta do aluno, não a sua 

forma de raciocinar, seus sentimentos e suas atitudes. Uma proposta avaliativa 

escolar com tal finalidade deve ser processual, contínua e sistemática, acontecendo 

não em momentos isolados, mas sim ―a repensar as práticas avaliativas, 

valorizando, sobretudo, o jeito diferente de ser de todos os alunos, buscando 

estratégias pedagógicas inovadoras para promover oportunidades dignas de 

aprendizagem a cada um‖ (HOFFMANN, 2007, p. 7) ao longo de todo o período em 

que se desenvolve a aprendizagem, nas relações dinâmicas da escola, que orientam 

as tomadas de decisões relacionadas ao tratamento de conteúdo e sua melhor 

forma de assimilação pelo educando. 
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Além disso, com base nesta análise acerca das concepções que 

permeiam a avaliação no contexto escolar, concluímos que elas estão intimamente 

relacionadas às mudanças que vêm ocorrendo na educação, mas o que ―importa, 

sobretudo, não é apenas a repetição sem significado, e sim aquela que demonstre 

conhecimento específico, além do saber fazer‖ orientando as práticas pedagógicas e 

as tendências contemporâneas dos tipos de práticas avaliativas (MORETTO, 2008, 

p. 21). Nessa perspectiva, ao avaliar o aluno, o professor também está sendo 

avaliado e devem ficar claros os aspectos mais importantes, ―devem ser sempre, 

conscientemente, pontos de partida do olhar avaliativo, jamais pontos de chegada e, 

como tal, abrir-se à perspectiva multidimensional concernente ao aprender‖ 

(HOFFMANN, 2007, p. 29), proporcionando um significado na formação do aluno. 

Formação esta mais amplamente compreendida. 

Mas, para isso, temos de modificar a realidade das escolas e das práticas 

avaliativas escolares aplicadas dentro de seus contextos. Moretto (2008) nos 

confirma a necessidade dessa modificação: 

 

No entanto, a realidade de muitas escolas ainda é essa, pois apesar 
de estarmos na era dos computadores, que têm informações 
armazenadas, bastando aos alunos conhecerem as ―chaves‖ da 
busca das informações, há ainda quem obrigue os alunos a copiar, 
copiar, copiar... e na prova reproduzir o que copiou (p. 16). 

 

Serão apresentados, no item a seguir, os tipos de práticas avaliativas e 

suas finalidades que norteiam o cotidiano escolar. 

 

 

1.1.2.1 Tipos de avaliação escolar 

 

 

Existem vários tipos de avaliação escolar, mas as mais utilizadas são: 

Avaliação Diagnóstica, Formativa e Somativa. 

Essas avaliações são desenvolvidas com o objetivo de permitir o 

acompanhamento escolar dos alunos, possibilitando uma tomada de decisões, 

reajuste e revisão sobre e durante o processo de ensino/aprendizagem em que os 

professores ―em geral, discutem muito ‗como fazer a avaliação‘ e sugerem 

metodologias diversas‖ pressupõem-se aptos à prática (HOFFMANN, 2006, p. 17). 
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Sua importância, dentro do processo educativo, tem sido a de auxiliar e 

preparar o educando ―para sua vida em sociedade; não é apenas comunicar-lhe as 

normas de convivência social, transmitir-lhe os conhecimentos socialmente 

construídos e ajudá-lo a acomodar-se a um grupo e viver dentro de um status quo 

estabelecido‖ na medida em que realmente afeta sua vida significativamente 

(MORETTO, 2008, p. 67). 

De acordo com a literatura consultada e fazendo a leitura e interpretação 

dos artigos ―O Professor e a Avaliação em Sala de Aula‖ da autora Bernardete 

Angelina Gatti (2003) e ―Dimensões da Avaliação Educacional‖ da autora Clarilza 

Prado de Sousa (2000), deduz-se que os tipos de avaliações devem evidenciar os 

seguintes requisitos: 

 Deve ser desenvolvida a partir da proposta escolar e do perfil do aluno 

que se pretende formar; 

 Identificar e verificar o alcance dos objetivos, diagnosticando as 

dificuldades e os problemas que possam impedir o aluno na efetivação 

da aprendizagem; 

 Permitir ao aluno demonstrar o que aprendeu e que o professor crie 

situações da realidade do contexto vivido, permitindo a expressão para 

uma aprendizagem significativa; 

 Compreender e verificar a visão de avaliação que o aluno tem e propor 

mudanças quando essa visão prejudicar a sua auto-imagem e; 

 Sempre utilizar os resultados como ponto de partida para a 

concretização de proporcionar o melhor desempenho do educando. 

Considerando o exposto acima, a escolha de um tipo de avaliação deve 

ter como critério o tipo de decisão que se vai tomar e a abrangência da ação 

educativa proposta. Deve-se ressaltar o fato de que em muitas escolas não se 

escolhe apenas um tipo de avaliação como prática formalmente organizada e 

sistematizada. Onde se trabalha com mais de um dos tipos mencionados, é possível 

efetuar as seguintes combinações: Diagnóstica e Formativa, Diagnóstica e 

Somática, Formativa e Somática e até mesmo Diagnóstica, Formativa e Somática. 

Essas combinações dependem das reais necessidades da escola para a 

concretização de suas propostas educativas. Sendo assim, as combinações ou os 

tipos de avaliações são fundamentais em seu âmbito. 
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Serão apresentadas, a seguir, as finalidades, os objetivos e o significado 

de cada tipo de avaliação anteriormente mencionado. 

 

 

1.1.2.1.1 Avaliação diagnóstica 

 

 

A avaliação diagnóstica é utilizada para determinar o nível atual de 

conhecimento do aluno e identificar lacunas em habilidades e necessidades 

educativas  

 

cuja característica principal reside na apreciação do grau de 
consecução dos objetivos do ensino, faz-se em função das 
realizações individuais de cada aluno e não em comparação com os 
outros – o que coloca esta modalidade de avaliação como facilitadora 
do diagnóstico das dificuldades, da programação de atividades de 
compensação e dos juízos de promoção ao longo do percurso 
escolar (AFONSO, 2005, p. 35). 

 

Essa modalidade de avaliação contribui com o professor para conhecer o 

seu alunado. Dois aspectos primordiais devem ser considerados na prática da 

avaliação diagnóstica. O primeiro é a fase inicial que determina o conhecimento 

prévio do aluno e suas falhas de conhecimentos, sendo sanadas de acordo com as 

necessidades e objetivos a serem cumpridos. Também pode determinar a presença 

ou ausência de pré-requisitos escolares. E o segundo, a pós-análise, que avalia até 

que ponto a aprendizagem atendeu aos objetivos pretendidos. 

Os instrumentos mais comuns utilizados na avaliação diagnóstica são 

pré-testes, questionários que visam posicionamentos em relação às habilidades que 

se deseja aferir e quaisquer outros instrumentos que resgatam noções anteriores 

sobre determinados assuntos e conteúdos já abordados. 

Hoffmann (2007) confirma os aspectos fundamentais da avaliação 

diagnóstica e sua real necessidade no contexto escolar: 

 

O tempo de admiração dos alunos é o que dá conta, ao longo do 
processo avaliativo, da construção desse olhar: O desafio está em 
prestar atenção em cada um, buscando-se uma visão mais ampla 
possível sobre sua história e sobre seus jeitos de aprender, para 
poder pensá-los e interpretá-los (p. 24). 
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1.1.2.1.2 Avaliação formativa 

 

 

A avaliação formativa, como discurso, tem sido frequentemente 

enfatizada no meio educacional, com o intuito de codificar a importância na decisão 

de sucesso ou fracasso escolar, ajudando-o a conferir sentido pessoal à maneira 

como as asserções do conhecimento são geradas e validadas, criando novas 

situações, modificando outros conceitos, proporcionando a aprendizagem e o que os 

leva a uma maneira diferente de pensar sobre o contexto escolar. 

As propostas curriculares atuais, bem como a legislação vigente , visam 

conceder uma grande importância a ―resgatar a avaliação formativa como dispositivo 

emancipatório, já que ela contém possibilidades de promover, num espaço 

pedagógico a reconstruir necessariamente em novos moldes e com novas fronteiras 

e actores a concretização efectiva‖ (AFONSO, 2005, p. 11) concepção de mais um 

elemento do processo ensino aprendizagem, o qual nos permite conhecer o 

resultado de nossas ações didáticas e, por conseguinte melhorá-las. 

Práticas de avaliação formativa não têm como objetivo classificar ou 

selecionar, mas se fundamentam nos processos de aprendizagem e em seus 

aspectos cognitivos, afetivos e relacionais, proporcionando uma aprendizagem 

significativa e funcional que possa ser aplicada em diversos contextos que ―dão 

origem a tarefas e manifestações dos alunos que se constituem em instrumentos de 

avaliação igualmente significativo‖, se continue a aprender (HOFFMANN, 2007, p. 

51). 

A finalidade desse modelo de avaliação é recolher informações que 

revelem para os alunos e professores os pontos negativos e positivos do processo 

de ensino-aprendizagem que estão sendo efetuados. Com as informações 

recolhidas, o professor pode regular melhor sua ação pedagógica e o aluno poderá 

tomar consciência das suas finalidades. Com isso docente e discente corrigem e 

administram melhor seus erros durante todo o processo de ensino. 

Hoffmann (2006) fundamenta o que foi dito anteriormente: 

 

O significado principal é o de perseguir o envolvimento do aluno, sua 
curiosidade e comprometimento sobre o objeto de conhecimento, 
refletindo juntamente com o professor sobre seus avanços e suas 
dificuldades, buscando o aperfeiçoamento de ambos (p. 124). 
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Uma das técnicas didático-pedagógicas que se pode aplicar na avaliação 

formativa é a prática de fazer perguntas, para com isso realizar uma avaliação global 

em relação à ação de formação do educando, de modo a ser bem sucedida. Nesse 

aspecto tem que atribuir duas condições necessárias para que a avaliação de fato 

seja formativa, sendo a primeira um procedimento e um dispositivo de regulação e a 

segunda que as regulações refiram-se às operações discentes. Em aspectos 

relacionados às condições de aprendizagem, motivação, participação, ambiente, 

estruturação de tarefas e da situação didática são fatores a serem levados em 

consideração. 

Para Afonso (2005, p. 83) 

 

a introdução da avaliação formativa (acompanhada da provisão de 
uma série de medidas educacionais fortemente promotoras de uma 
escolaridade básica bem sucedida para todos os grupos sociais). 

 

Portanto, a avaliação formativa contribui para o desenvolvimento das 

capacidades dos alunos e pode-se dizer que ela é uma ferramenta pedagógica e um 

elemento fundamental que melhora a aprendizagem do educando e a qualidade do 

ensino. 

 

 

1.1.2.1.3 Avaliação somativa 

 

 

As avaliações somativas realizadas nas escolas decorrem, portanto, de 

concepções diversas, onde o professor aplica o instrumento de avaliação e ao final 

tem que julgar e atribuir uma nota em forma de conceito, nos quais nem sempre se 

tem clareza dos seus fundamentos. O sistema educacional apoia-se na avaliação 

somativa com a pretensão de verificar aprendizagens através de medidas, de 

quantificações, gerando uma grande competição entre os alunos, ressaltada em 

―fortes querem ser cada vez mais fortes e os fracos ficam relegados, fadados à 

repetência e à exclusão da escola‖ (LÜDKE; MEDIANO, 1992, p. 122). 

Esse tipo de avaliação pressupõe que os alunos aprendem do mesmo 

modo e nos mesmos momentos, ou seja, aquele aluno que por diversas razões tem 

maiores facilidades e condições de aprender, aprende mais e melhor. Outros com 
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características que não respondem tão bem ao conjunto de disciplinas e conteúdos, 

aprendem cada vez menos e com isso ―as realizações dos sujeitos que pertencem 

ao mesmo grupo – o que lhe confere uma natureza intrinsecamente selectiva e 

competitiva‖ (AFONSO, 2005, p. 34) são deixados à margem dentro do processo de 

escolarização. 

A avaliação somativa consiste em analisar o que o aluno aprendeu, tendo 

por referência os objetivos fixados para o nível de ensino, as disciplinas e os 

conteúdos abordados na referida série escolar. A principal tendência desse tipo de 

avaliação e ―preocupação dos alunos é satisfazer os professores, é tentar responder 

tudo o que o professor quer para, com isso, obter nota‖ (MORETTO, 2008, p. 86). 

Sua função fundamental é classificar e seu objetivo é atribuir uma nota definitiva, 

tendo por base a decisão  de que ―aprovação/reprovação de estudantes 

fundamentam-se, perigosamente, nas notas atribuídas‖ observada nas tradicionais 

provas escolares (HOFFMANN, 1997, p. 60). 

Hoffmann (2006) adverte que: 

 

Se a avaliação na vida tem gosto de recomeçar, de partir para 
melhor, de fazer muitas outras tentativas, por que, na escola, se 
mantém o significado sentencivo, de constatação provas de fracasso, 
periodicidade rígida?‖ (p. 149). 

 

A contextualização dos programas de avaliação educacionais existentes e 

suas finalidades serão apresentadas com um exemplo de avaliação em larga escala 

realizado em todo Brasil, que não deixa dúvida sobre seus resultados e formaliza o 

melhor e mais bem definido projeto de programa educacional proposto pelo 

Ministério da Educação. 
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1.1.3 O Sistema Nacional De Avaliação Da Educação Básica (SAEB) 

 

 

A avaliação educacional brasileira em larga escala, como o Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Básica, popularmente conhecida como SAEB, 

tem como fundamental finalidade acompanhar a qualidade do Ensino Básico 

Brasileiro. Freitas (2007) ressalta a criação desse sistema: 

 

A criação do Saeb foi fundamentada em razões acordadas no Plano 
Decenal de Educação para Todos, na necessidade de 
monitoramento para eficácia das políticas, na importância de 
organizá-lo de forma sistêmica e de tornar de domínio público os 
conhecimentos e informações gerados na demanda de adequada 
institucionalização da experiência do MEC em processos avaliativos, 
na manifestação favorável da Comissão Especial instituída pelo 
Decreto de 8 de novembro de 1994 (p. 85). 

 

Esse sistema, além de realizar um diagnóstico sobre o que é necessário 

para uma avaliação eficaz, apresenta as  

 

necessidades da avaliação da educação básica e ao seu potencial 
para ‗assegurar‘ qualidade do ensino e para democratizar a gestão 
da educação, estimulando a participação e promovendo o 
envolvimento da sociedade tão requisitado no meio educacional 
(FREITAS, 2007, p. 96). 

 

O SAEB, constitui-se num importante subsídio para o processo de 

formulação de políticas educacionais por parte dos Estados, Municípios e União, 

produzindo indicadores e parâmetros que identificam o nível de qualidade do ensino 

básico brasileiro. 

Para essa finalidade, o SAEB ―foi organizado em torno de três eixos: 

democratização da gestão, valorização do magistério e qualidade de ensino‖ 

(FREITAS, 2007, p. 105), recolheu informações sobre um conjunto de variáveis que 

permitem medir o grau de aprendizagem dos alunos das 4ªs e 8ªs séries do Ensino 

Fundamental e das 3ªs séries do Ensino Médio e identificar as reais condições em 

que ocorre o processo ensino/aprendizagem. São utilizadas provas elaboradas com 

um grande número de itens distribuídos em vários cadernos, com aproximadamente 

169 itens por série e disciplina, o que permite uma maior validade curricular, a 
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cobertura dos conteúdos e das habilidades em todas as séries e disciplinas 

avaliadas. 

As questões das provas são elaboradas com base na ―Matriz de 

Referência para o SAEB‖, instrumento que é produto de uma consulta em nível 

nacional sobre os conteúdos propostos e trabalhados nas escolas brasileiras de 

Ensino Fundamental e Médio, abordando também as reflexões de professores e 

especialistas de cada área do conhecimento escolar. 

A cada aplicação da prova também são respondidos questionários ―sobre 

características, nível socioeconômico e hábitos de estudos dos alunos; perfil 

profissional, práticas e condições de trabalho de professores e diretores; condições 

das escolas (instalações, equipamento e materiais disponíveis)‖, que têm a 

finalidade de buscar possíveis correlações entre o desempenho escolar e o ensino 

(FREITAS, 2007, p. 108). 

Freitas (2007) demonstra os avanços metodológicos advindos do SAEB: 

 

desde 1995 passou-se a fazer uso da Teoria de Resposta ao Item e 
elaborou-se a Matriz curricular de referência da avaliação (Brasil, 
1997c), que introduziu o uso de descritores do desempenho do 
aluno. Cada descritor consiste em cruzamento ou associação entre 
conteúdos curriculares e operações mentais (competências e 
habilidades). A construção de escalas de proficiências tornou 
possível interpretar e sintetizar o desempenho dos alunos e oferecer 
descrições amplas do que se espera que seja atingido por eles (p. 
108). 

 

O SAEB também sofreu modificações se considerarmos que os primeiros 

levantamentos foram realizados pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) e 

posteriormente, sob a coordenação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais (INEP), passando a ser realizados por entidades externas ao 

Ministério, contratadas por meio de licitação pública. Sua ampliação também avalia a 

rede particular. A partir de 1995, alcançou um nível de cobertura nacional. Chegando 

desde então às 27 Unidades da Federação participando do sistema de levantamento 

de dados da educação básica nacional. Com isso, Freitas (2007) indica a 

importância de uma avaliação externa de tão longa escala como o SAEB que elucida 

o interesse efetivo de busca de solução onde experiências docentes sejam 

compartilhadas para que a avaliação funcione como um mecanismo diagnóstico em 
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que o discente reflita o esforço de todos num processo de ensino/aprendizagem bem 

sucedida: 

[...] permitirá às escolas a construção de um diálogo efetivo com a 
avaliação externa, na medida em que a avaliação intra-escolar 
propicia ―[...] uma tomada de consciência da importância da 
avaliação para que se estruturem processos de mudanças‖. Assim, a 
escola seria levada a perceber que, na avaliação da aprendizagem, 
não basta levar em conta os conteúdos aprendidos, sendo 
necessário avaliar as competências e habilidades desenvolvidas 
pelos alunos (p. 112). 

 

Assim, sem dúvida as avaliações apresentadas neste capítulo exercem 

um papel fundamental de estratégia nos direcionamentos necessários à formulação 

de novas propostas pedagógicas para a execução de políticas educacionais em 

avaliação, tanto no âmbito da escola como nas redes de ensino de todo o país. 

No próximo capítulo será apresentada uma breve contextualização do 

processo de avaliação da aprendizagem escolar em Matemática, formalizando a 

análise de seu ensino, formação de professores e aprofundando o estudo na real 

situação do ensino de Matemática no Estado de São Paulo apresentada pelos 

índices de resultados do SARESP. 
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2 AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM EM MATEMÁTICA 

 

 

A avaliação escolar da aprendizagem em Matemática e o ensino de 

Matemática de acordo com a literatura consultada vêm sendo focados nas 

instituições de ensino como um ―monstro‖ por meio de vários mitos em sua relação. 

A alusão a tais fatos deu-se a partir da leitura e apropriação dos artigos 

―Concepções sobre a Matemática e Prática Avaliativa: As Possíveis Relações‖ de 

Helena Noronha Cury (1996) e ―A Prática Avaliativa do Professor de Matemática no 

Ensino Fundamental‖ de Marise Maria Santana da Rocha (1997). Embasado na 

análise dos artigos acima citados foi possível constatar que: 

 Só os mais inteligentes aprendem e conseguem realizar a prova; 

 Os meninos têm mais facilidades do que as meninas; 

 Sempre é preciso um modelo para resolver a situação problema 

proposta e; 

 Jogos e softwares são a solução para o baixo índice do ensino em 

Matemática e que se deve aprender sem perceber. 

Buriasco e Soares (2007) enfatizam bem os mitos em relação à avaliação 

e ao ensino da aprendizagem em Matemática ao dizer: 

 

Um dos aspectos é que o conhecimento matemático não pode ser 
considerado, como tem sido feito, como um amontoado de saberes 
prontos e acabados, cada um dentro de uma ―gavetinha‖ isolada uma 
da outra (p. 106). 

 

Isso faz com que se reflita o que é avaliar e ensinar em Matemática. O 

ensino de Matemática em relação ao ―ponto de vista de motivação contextualizada, 

a matemática que se ensina hoje nas escolas é morta‖ (D‘ AMBRÓSIO, 2007, p. 31). 

A motivação é apresentada em aulas que se expõem conceitos, fórmulas e regras e 

depois é exigida a repetição de exercícios. Finaliza-se com uma avaliação da 

mesma estrutura dos exercícios propostos. 

Para discutir as questões sobre o ensino, a formação dos professores, a 

linguagem e a Avaliação em Matemática será apresentada, a seguir, uma 

argumentação sobre como isso vem sendo efetivamente realizado no âmbito da 

escola. 
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2.1 O ENSINO DA MATEMÁTICA 

 

 

Normalmente o ensino da Matemática vem-se apresentando como uma 

área em que a reprovação é muito acentuada, e com isso, consequentemente, a 

exclusão dos alunos proporciona certa restrição em relação à disciplina. Tal fato faz 

com que seja considerada por muitos como a pior e mais difícil de todas as 

disciplinas dos componentes curriculares estudados nas escolas. Embora o ensino 

da Matemática seja de fundamental importância para todo o progresso das 

tecnologias, sua trajetória de aprendizagem foi conduzida de maneira muito severa, 

propiciando muitas críticas em relação aos seus resultados. 

Moretto (2008) elucida esse processo: 

 

Da mesma forma, houve um tempo em que era enorme a 
preocupação dos professores pela aprendizagem da tabuada. 
Parecia que o fundamental na aprendizagem da matemática era 
aprender a fazer contas (p. 14). 

 

Nos dias atuais, de acordo com a pesquisadora Marise Maria Santana da 

Rocha (1997), da Universidade Federal de São João Del-Rei, o ensino da 

Matemática na grande maioria das escolas não mudou ainda. Possui e tem 

assumido um caráter totalmente automatizado 

 

mecanicista, treinativo, examinativo e desvinculado da vivência dos 
alunos, não contribuindo em nada para torná-los criativos, 
investigadores, autônomos e construtores do próprio conhecimento, 
o que deveria ser objetivo primordial da educação matemática 
(ROCHA, 1997, p. 51-52). 

 

Tal fato ocorre muito na prática cotidiana dos professores de Matemática, 

pois utilizam-se de recursos e modelos pedagógicos totalmente inadequados à 

aprendizagem dos alunos. 

Ubiratan D‘ Ambrosio (2007) apresenta uma prática muito comum 

realizada nas escolas em relação ao ensino da Matemática: 

 

Particularmente em matemática, parece que há uma fixação na idéia 
de haver necessidade de um conhecimento hierarquizado, em que 
cada degrau é galgado numa certa fase da vida, com atenção 
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exclusiva durante horas de aulas, como um canal de televisão que se 
sintoniza para as disciplinas e se desliga acabada a aula. Como se 
fossem duas realidades disjuntas, a da aula e a de fora da aula (p. 
83). 

 

Outro aspecto que deve ser mencionado é o fato de que as aulas de 

Matemática, em sua grande maioria, são baseadas na repetição de regras e 

modelos, o que dificulta a construção de objetivos relacionados aos conteúdos 

Matemáticos. Fischer (2008) enfatiza que: 

 

Em conseqüência, o ensino de matemática fica envolto dessa aura, 
implicando para o aluno uma atitude um tanto passiva diante do 
conhecimento: 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 (p. 76). 

 

Para aprofundar a discussão em relação ao ensino de Matemática, os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (1998) do Ensino Fundamental da disciplina de 

Matemática para a 5ª e 8ª série apresentam que: ―Também se observa em termos 

escolares é que muitas vezes os conteúdos matemáticos são tratados isoladamente 

e são apresentados e exauridos num único momento‖ (p. 22) e que também de um 

―modo geral parece não se levar em conta que, para o aluno consolidar e ampliar um 

conceito, é fundamental que ele o veja em novas extensões, representações ou 

conexões com outros conceitos‖ (p. 22-23). 

O ensino da Matemática muitas vezes é focado no conteúdo e o 

professor, em sua prática de sala de aula, demonstra e transmite esse conhecimento 

Matemático estruturado em que cada conteúdo atrela-se exclusivamente às 

aprendizagens dos anteriores. Essa prática de aprender a seguir receitas não 

proporciona aos alunos o pensar sobre questões relacionadas aos conteúdos e nem 

a discutir com os demais discentes estratégias para a resolução de determinadas 

situações-problema. Fischer (2008) esclarece bem este fato : 

 

Por isso é que, a meu ver, há a dificuldade, para muitos professores, 
de perceberem melhor as falas e escritas dos alunos, as quais 
podem estar distantes, num primeiro momento, do rigor do discurso 
científico da matemática, do qual provavelmente ainda não se 
apropriaram e talvez nem seja esperado que se apropriem totalmente 
(p. 85). 
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Em relação ao citado acima, o ensino da Matemática vem apresentando 

índices de resultados muito baixos. Podemos confirmar isso no artigo publicado no 

jornal ―Folha de São Paulo‖, versão online do caderno Sinapse, no dia 25/03/2003, 

de Suely Druck, da Universidade Federal Fluminense, que traz como título: ―O drama 

do ensino da matemática‖. Seguem alguns trechos relevantes que apresentam 

alguns problemas e medidas de soluções para o ensino de Matemática no Brasil: 

 

No Provão, a média em matemática tem sido a mais baixa entre 
todas as áreas. O último Saeb (Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Básica) mostra que apenas 6% dos alunos têm o nível 
desejado em matemática. E a comparação internacional é alarmante. 
No Pisa (Program for International Student Assessment) de 2001, 
ficamos em último lugar. 

 
Não é por acaso que o Brasil conta com enormes contingentes de 
pessoas privadas de cidadania por não entenderem fatos simples do 
seu próprio cotidiano, como juros, gráficos, etc. - os analfabetos 
numéricos -, conforme atesta o recente relatório Inaf sobre o 
analfabetismo matemático de nossa população. 

 
Abordar a questão do ensino da matemática somente do ponto de 
vista pedagógico é um erro grave. É necessário encarar 
primordialmente as deficiências de conteúdos dos que lecionam 
matemática. É preciso entender as motivações dos que procuram 
licenciatura em matemática, a formação que a licenciatura lhes 
propicia e as condições de trabalho com que se deparam. 

 
O bom treinamento em matemática é efetuado, necessariamente, 
com ênfase no argumento lógico, oposto ao autoritário, na distinção 
de casos, na crítica dos resultados obtidos em comparação com os 
dados iniciais do problema e no constante direcionamento para o 
pensamento independente. Esses hábitos são indispensáveis em 
qualquer área do conhecimento e permitem a formação de 
profissionais criativos e autoconfiantes – e a matemática é um campo 
ideal para o seu exercício. 

 
Se medidas urgentes não forem tomadas, a situação tenderá a se 
agravar: há décadas estamos construindo uma sociedade de 
indivíduos que, ignorando o que é matemática, se mostram 
incapazes de cobrar das escolas o seu ensino correto ou mesmo 
apenas constatar as deficiências mais elementares nesse ensino. 

 

 Como podemos verificar nos trechos do artigo citados acima, a situação 

do ensino de Matemática no Brasil mostra-nos que vários fatores nos levam a 

resultados muito baixos. Sendo assim, grande parte da população brasileira 

apresenta ser analfabeto Matemático por não compreender situações simples do 

seu cotidiano como conferir o troco, comparar preços e até mesmo relacionar 
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promoções e se é mais vantagem comprar à vista ou a crédito. Mas também a 

formação dos docentes de Matemática é um fator fundamental, pois os mesmos 

adquirem uma formação totalmente relacionada à teoria e especificamente ligada 

aos conteúdos dessa ciência. Já a parte destinada à formação pedagógica é 

deixada de lado, pois é considerada como desnecessária ou não importante. Isso 

faz com que quando o professor chega à escola se depare com uma realidade 

totalmente diferente da que foi apresentada nas instituições de Ensino Superior, 

causando desmotivação e decepção. Portanto, é de extrema urgência a mudança 

desta situação, partindo da análise e da reflexão crítica sobre a formação do docente 

de Matemática, sua prática em sala de aula, suas condições de trabalho, currículo 

escolar e sobre o próprio ensino, para com isso chegar a uma solução eficaz, para 

que se modifique essa grave situação apresentada. 

Outro artigo também relevante salienta a situação do ensino da 

Matemática no Brasil. Pode-se essa relevância confirmar-se no artigo de opinião, 

publicado no jornal ―O Estado de São Paulo‖, versão online, na série Fórum dos 

Leitores, no dia 04/04/2008, que traz como título: ―Crise no ensino de matemática‖. 

Seguem alguns trechos importantes que apresentam vários problemas e medidas de 

soluções constituídas na LDB 9394/96 e no ensino de Matemática no Brasil: 

 

Embora a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 
tenha estabelecido que a partir de 2007 todos os professores do 
último ciclo do ensino fundamental e das três séries do ensino médio 
tivessem licenciatura, essa determinação continua sendo ignorada 
até hoje. 

 
A exigência já constava da primeira LDB, editada em 1961. 

 
O último relatório da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (Capes), que desde o fim de 2007 assumiu 
também a responsabilidade pela formação de docentes para a 
educação básica, mostra que somente 20% dos professores de 
matemática do ensino médio têm formação universitária específica. 

 
As conseqüências do descumprimento das determinações da LDB 
têm sido detectadas pelos mecanismos de avaliação em todos os 
níveis de ensino. No ensino superior, a média em matemática é a 
mais baixa nas provas do Exame Nacional de Desempenho dos 
Estudantes (Enade). No Sistema Nacional de Avaliação da Educação 
Básica, só 6% dos alunos têm o nível desejado nessa disciplina. Os 
últimos números do Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do 
Estado de São Paulo (Saresp), divulgados há duas semanas, 
revelam que 71% dos estudantes terminam o ensino médio sem 
conhecimentos básicos de matemática. 
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Os levantamentos comparativos também são alarmantes. No 
relatório de 2007 do Program for International Student Assessment 
(Pisa), elaborado pela Organização para Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE), os estudantes brasileiros só 
ficaram à frente dos estudantes da Tunísia, Catar e Cazaquistão, em 
matemática. 

 
Além de enfrentar dificuldades para realizar operações elementares 
de soma, subtração, multiplicação e divisão, grande número de 
estudantes brasileiros não consegue mensurar grandezas e medidas. 
Por causa da formação deficiente em matemática dos alunos em 
todos os ciclos de ensino, há no mercado de trabalho uma grande 
carência de pessoal de nível técnico, de engenheiros e de cientistas. 
A situação é tão crítica que o Ministério da Educação (MEC) está 
preparando medidas de emergência para suprir o déficit de 
professores de ciências exatas na educação básica e criar, nos 
cursos de graduação, um sistema de incentivo que atraia os alunos 
de matemática para a docência na rede escolar pública e privada. 

 

 Nesse artigo mencionado anteriormente pode-se verificar também que 

apesar da LDB de 1961 e da LDB 9394/96 reforçarem esse item de estabelecer que 

os professores do ensino fundamental do ciclo II e do ensino médio tenham 

necessidade de possuir uma licenciatura para ministrar suas aulas correspondentes 

ao seu componente curricular, esta medida é muitas vezes desconsiderada até os 

dias de hoje em muitas regiões do país, graças à grande falta de professores desta 

disciplina. Também nos mostra que apenas 20% dos docentes de Matemática do 

ensino médio, última etapa do ensino regular e de fundamental importância para a 

formação do aluno, onde é proporcionado  uma base totalmente necessária para a 

inserção do mesmo  em uma carreira profissional e à continuação de seus estudos e 

formação, possuem licenciatura em Matemática. Tal fato está sendo demonstrado 

em todos os sistemas de avaliação do país, onde seus resultados estão mostrando a 

não aprendizagem em Matemática dos discentes. Essa não aprendizagem acarreta 

muitos danos e prejuízos aos alunos, pois ao buscar uma vaga de emprego em que 

são aplicados testes para verificar seu conhecimento básico, como as quatro 

operações fundamentais (soma, subtração, multiplicação e divisão), não conseguem 

a referida vaga, causando a carência de mão-de-obra qualificada em algumas áreas 

específicas, como citado em um dos trechos do artigo anterior. Devido a toda esta 

situação do ensino de Matemática, o governo está propondo medidas de incentivo 

para a formação de docentes, não somente em Matemática, mas, sim, em todas as 

áreas do conhecimento escolar, para tentar reverter esta crítica situação.  
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 Para modificar o descrito na página anterior, há que se mudar a realidade 

do ensino da Matemática ministrado nas escolas: ensino  baseado na apresentação 

de um determinado assunto e na resolução de alguns poucos exercícios que são 

extraídos, muitas vezes, do livro didático e seguindo sempre um mesmo ritmo 

bastante previsível. Esse clima não proporciona e não desperta um espírito de 

motivação e curiosidade nos alunos e nem no professor. Tal realidade pode ser 

modificada ao se desenvolver que um―dos objetivos essenciais (e ao mesmo tempo 

uma das dificuldades principais) do ensino da Matemática é precisamente que o que 

se ensine esteja carregado de significado, tenha sentido para o aluno‖ (CHARNAY, 

1996, p. 37), um ensino embasado em elementos reais e significativos. Também se 

deve mencionar o fato do mau ensino ministrado nas instituições de ensino superior 

na formação dos docentes de Matemática, tanto pedagogicamente como em 

conteúdos específicos. Esse fato reflete-se imensamente nos resultados das 

avaliações, na formação dos discentes e em sua futura prática de sala de aula. 

Buriasco e Soares (2008) apresentam como deve ser o ensino de 

Matemática: 

 

O pressuposto é o de que todos – professores, alunos e seus pares – 
devem ter a oportunidade de aventurar-se no ―fazer do matemático‖, 
o que implica interpretar matematicamente certas situações, 
matematizar, utilizar uma linguagem adequada (símbolos, gráficos, 
esquemas, modelos) ou outros sistemas de representação para 
descrever, explicar, construir modos de fazer afirmações ou 
predições úteis na resolução de situações variadas em diferentes 
contextos (p. 109). 

 

Mas para isso as escolas têm que articular um currículo dinâmico e se 

desprender de conceitos tradicionais da Matemática informativa, que apenas visam 

aos objetivos específicos de cada conteúdo previsto no programa de ensino escolar. 

Ubiratan D‘ Ambrosio (2007), no seguinte excerto, faz uma relação ao currículo 

escolar: ―O currículo vai refletir aquilo que se deseja, aquilo que é necessário, de 

acordo com o que é possível, respondendo a características locais‖ (p. 64). 

Portanto, é preciso encontrar procedimentos de ensino para que reflitam 

novas posturas em relação ao ensino da Matemática, sendo mais relacionada às 

novas exigências do mundo moderno e da sociedade, que demanda maior 

capacidade de reflexão em relação a princípios importantes da Matemática. Sendo 

assim, Ubiratan D‘ Ambrosio (2007) afirma: 
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Há efetivamente uma moralidade associada ao conhecimento e em 
particular ao conhecimento matemático. Por que educação e 
educação matemática e o próprio fazer matemático se não 
percebemos como nossa prática pode ajudar a construir uma 
humanidade ancorada em respeito, solidariedade e cooperação? (p. 
13). 

 

Para continuar a discussão no item a seguir, apresentar-se-ão alguns 

aspectos e fatos que ocorrem no processo de Avaliação em Matemática em nossas 

escolas. 

 

 

2.2 AVALIAÇÃO EM MATEMÁTICA 

 

 

É evidente que, ao pensar sobre o que avaliar em Matemática, há que 

necessariamente se pensar no que ensinar. O ―grande desafio é desenvolver um 

programa dinâmico, apresentando a ciência de hoje relacionada a problemas de 

hoje e ao interesse dos alunos‖ (D‘ AMBRÓSIO, 2007, p. 32-33). A mesma 

desafiante é sempre associada a uma realidade prática. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998) do ensino fundamental da 

disciplina de Matemática 5ª e 8ª série evidencia aspectos fundamentais a respeito da 

Avaliação em Matemática, destacando-se os seguintes fundamentos: 

 

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 (p. 54). 

 

Também é notório um outro aspecto nos Parâmetros Curriculares: 

 

cabe à avaliação fornecer ao professor 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 (p. 54). 
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Essas relações são primordiais ao bom desenvolvimento do ensino de 

Matemática e de suas práticas avaliativas. Nesse sentido, o objetivo fundamental 

dessas relações é garantir que o aprendiz elabore, desenvolva e construa 

estratégias que lhe permitam enfrentar novas situações-problema. 

Antes de continuar a discussão sobre Avaliação em Matemática, faz-se 

mister uma consulta ao Dicionário Aurélio (2001) para se verificar o real significado 

das palavras AVALIAÇÃO e MATEMÁTICA. São definidas: 

 Avaliação: ―1. Ato ou efeito de avaliar. 2. Valor determinado pelos 

avaliadores‖ (p. 77). 

 Matemática: ―Ciência que investiga relações entre entidades definidas 

abstrata e logicamente‖ (p. 451). 

A partir das definições acima mencionadas atribui-se então um significado 

para a palavra Avaliação em Matemática: Ato de investigar valores e relações 

determinadas pelo avaliador, definindo entidades abstratas e lógicas. A partir dessa 

definição, rediscute-se e concretiza-se o que é e o que vem sendo desenvolvido 

sobre a Avaliação em Matemática. 

Buriasco e Soares (2008) afirmam que: 

 

perspectiva tradicionalmente presente nas escolas, o estudo da 
matemática, ao ser limitado apenas à memorização de regras, 
definições e procedimentos padrão, para a resolução de problemas 
restritos à aplicação dos conteúdos previamente apresentados, e não 
à compreensão de conceitos, é insuficiente para um bom 
desempenho na interpretação e na resolução das questões 
propostas nas avaliações realizadas pelos sistemas de ensino (p. 
111). 

 

Há um foco exacerbado na Matemática informativa, nos conhecimentos 

que visam apenas aos objetivos específicos para cada conteúdo previsto nos 

programas de ensino. 

Acredita-se que com isso, poucos educadores e educandos tenham 

consciência de que a Avaliação em Matemática assim como qualquer outra, é um 

processo contínuo. A prática pedagógica da Avaliação em Matemática tem 

tradicionalmente sido centrada nos conhecimentos específicos e na contagem de 

erros realçado nos dizeres seguintes: ―tradição dessa forma avaliativa traz consigo a 

idéia de que ‗justiça, rigor e imparcialidade‘ vêm junto com professores que não 

conhecem os alunos que serão avaliados‖ (VALENTE, 2008, p. 28). Com isso ocorre 
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uma prática de avaliação totalmente somativa, onde só se seleciona os estudantes 

em função das notas obtidas pelos mesmos. 

Pinto (2008) evidencia esse processo: 

 

Reconstruir trajetórias históricas das práticas de avaliação da 
matemática escolar é, portanto, além de um desafio, uma 
necessidade, por possibilitar indagar as singularidades de uma 
remota cultura escolar que nos leva a compreender o presente, 
situando o que mudou, ou não, em relação às formas de avaliar o 
desempenho dos alunos, em matemática, especialmente por permitir 
uma reflexão sobre ―o que‖ e ―por que‖ a escola avaliava 
determinados conhecimentos, considerados básicos para o aluno [...] 
(p. 40). 

 

As práticas avaliativas da aprendizagem em Matemática são feitas, em 

geral, através de aplicação de provas escritas e trabalhos (individuais ou em grupo) 

que visam ―apurar o domínio das operações fundamentais e o desembaraço no 

cálculo‖ (PINTO, 2008, p. 60) apenas como um processo de verificação de 

conhecimento. Alguns professores intimidam os alunos, ameaçando-os, com a 

afirmação: ―a prova será muito difícil‖. Outros docentes, com receio de que os 

educandos tenham um mau desempenho, proporcionam dicas sobre a resolução ou 

pistas sobre os conteúdos que serão abordados. Esse fato é bastante rotineiro no 

contexto escolar. 

Ao se analisar minuciosamente as concepções anteriores, percebe-se 

que a Avaliação em Matemática vem sendo estruturada de forma a não levar em 

conta o processo de chegar à solução, a não usar os erros dos alunos como 

subsídios para compreender suas dificuldades e a não partir dos erros para desafiar 

os educandos a mudarem e crescerem no entendimento e tampouco desenvolver 

sua capacidade crítica e de análise em relação a seu processo de ensino-

aprendizagem. Talvez o professor devesse sentir-se avaliado a cada prova que 

propõe a seus alunos e às notas atribuídas aos mesmos. Isso poderia ser um 

―termômetro‖ para o docente sobre seu trabalho. Esta prática relaciona-se ao que foi 

discutido no primeiro capítulo referente às Avaliações Somativa e Formativa. Os 

docentes aplicam o instrumento de avaliação e, ao terminar, têm de julgar e atribuir 

uma nota ou conceito, não se preocupando com os erros, que não são somente dos 

discentes, mas sim de todos os atores que envolvem o processo. Partindo dos erros 

dos alunos, o docente poderá desenvolver uma avaliação de caráter formativo, 
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ajudando-o a sanar suas dúvidas e constituindo situações de aprendizagem que 

levem os discentes a atribuir significados a sua aprendizagem. 

Pinto (2008) confirma que: 

 

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

 

Faz-se, portanto, necessário reconhecer que a avaliação da 

aprendizagem em Matemática ―parece ser um dos elementos de maior peso relativo 

entre os ingredientes constituintes do que vem sendo chamado de cultura escolar‖ 

(VALENTE, 2008, p. 12). Representa um dos pontos vitais para o alcance de uma 

prática pedagógica competente e que almeja uma escola de qualidade direcionada 

para práticas avaliativas em uma perspectiva de transformação e libertação, 

provocando um rompimento dos educandos com suas práticas avaliativas totalmente 

classificatórias, tecnicistas e autoritárias. Isso significa que o momento da Avaliação 

em Matemática também precisa ser um momento privilegiado de estudo em que o 

aluno pode e deve aprender. Ao abordar as discussões do capítulo anterior, a 

utilização de avaliações diagnósticas é de fundamental importância para determinar 

em que situação está a aprendizagem e o conhecimento do aluno. Com isso, 

promove-se o rompimento das práticas de avaliações tidas como somativas, ou 

melhor, classificatórias. Assim, a partir desta verificação e recolhimento de 

informações sobre o processo de ensino-aprendizagem, torna possível uma prática 

para corrigir e administrar as falhas e lacunas que se apresentam na formação dos 

discentes, passando então a ser uma avaliação de caráter formativo. O fato anterior 

é enfatizado por Pinto (2008): 

 

[...] um olhar histórico-cultural para as práticas avaliativas vai ao 
encontro dos significados ocultos, deixados pelos alunos que, num 
momento único, registraram os processos e as estratégias de seus 
itinerários cognitivos. Trata-se de um olhar comprometido com a 
matriz formativa de avaliação, logo, articulado com uma pedagogia 
diferenciada que, ao contrário de uma pedagogia de exame , 
centrada no produto, procura indagar as respostas dos sujeitos 
históricos que aprendem matemática em determinadas condições 
socioculturais (p. 49). 



63 

Desta forma, a avaliação escolar em Matemática é vista como um 

mecanismo para informar os professores dos erros e dos acertos apresentados 

pelos alunos ao tentar resolver a prova, elaborada com base nos conteúdos 

ministrados e que consta no currículo escolar, não almejando apenas um ensino de 

Matemática de boa qualidade. Compreender que a função da escola é criar ―ponto 

de vista dos efeitos da avaliação para o aluno, o mais importante é que ele tome 

consciência de seu progresso‖ (D‘ AMBRÓSIO, 2007, p. 77) e proporcionar 

situações de aprendizagem que favoreçam um aparecimento dinâmico que não 

podem se pautar apenas pela valorização da memorização de definições e pela 

repetição de tarefas rotineiras, e sim pela construção de estruturas conceituais e de 

diferentes estratégias educativas. Portanto, a avaliação escolar em Matemática 

deixa de atribuir o caráter, as características e as finalidades do processo de 

avaliação somativa. Nesse sentido Pinto (2008) afirma: 

 

As provas, nesse contexto, não são apenas um recurso pedagógico 
de aferição da aprendizagem matemática; mais que isso, significam 
um estruturante das finalidades da escola; elas revelam como a 
escola ―resolve‖ a problemática da sociedade liberal: quem deve ser 
eliminado e qual o perfil epistemológico do conhecimento matemático 
desejável para o modelo econômico vigente (p. 72). 

 

Portanto, a Avaliação em Matemática deve também ser direcionada no 

sentido de uma reflexão crítica sobre o ensino e as práticas avaliativas decorrentes 

no contexto escolar. Buriasco e Soares (2008) confirmam o real significado da 

Avaliação em Matemática:  

 

A avaliação da aprendizagem matemática deve ser vista na escola 
como um processo de investigação, uma atividade compartilhada por 
professores e alunos, de caráter sistemático, dinâmico e contínuo (p. 
110). 

 

 A discussão no item a seguir apresenta aspectos positivos e negativos 

referentes à formação do professor de Matemática. 
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2.3 A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE MATEMÁTICA 

 

 

 A formação inicial do professor de Matemática deve ser organizada de 

modo que os futuros docentes possam ir adquirindo, no decorrer de sua formação, 

as competências necessárias ao bom desempenho profissional. Para que isso 

aconteça D‘ Ambrósio (2007) apresenta um fator essencial para a vida profissional 

do docente em Matemática: ―Na vida profissional do professor é essencial que ele 

esteja em contato com as organizações profissionais de sua área‖ (p. 97). Fato 

concretizado somente ao final do curso. 

 É notório que, no Brasil, professores são formados pelas Universidades, 

tratando somente de ciências superiores, esquecendo-se, em sua formação de 

alguns aspectos de extrema importância, como conhecimentos e experiências 

anteriores, além da forte articulação entre a teoria e a prática. 

 D‘ Ambrósio (2007) afirma que ―A educação enfrenta em geral grandes 

problemas. O que considero mais grave, e que afeta particularmente a educação 

matemática de hoje, é a maneira deficiente como se forma o professor‖ (p. 83). 

 De acordo com a citação anteriormente mencionada, tal questionamento 

exige que se repense a formação do professor de Matemática que profissionais 

estão sendo formados, que perfil se deve articular para o futuro professor, que 

qualidades deve possuir um bom docente e por último, e o principal aspecto desta 

discussão, qual o papel deste professor de Matemática frente a esta sociedade 

contemporânea, tecnológica , digital e na era da informação. 

 D‘ Ambrósio(2007) evidencia todo esse questionamento: 

 

O conceito de formação de professor exige um repensar. É muito 
importante que se entenda que é impossível pensar no professor 
como já formado. Quando as autoridades pensam em melhorar a 
formação do professor, seria muito importante um pensar novo em 
direção à educação permanente (p. 97). 

 

 Tal questionamento deve ser feito também em relação aos conteúdos, à 

metodologia e quanto à relação teoria-prática observada em tais cursos. D‘ 

Ambrósio (2007) confirma o acima mencionado ao dizer: 
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Para os cursos de licenciatura, as aulas de conteúdo seriam muito 
mais interessantes se em vez de dar uma lista de pontos tradicional, 
que geralmente é fria e desconectada, fossem estudados, em muitos 
dos seus aspectos – teóricos, históricos, experimentais, aplicações -, 
fórmulas e resultados importantes e gerais. Daria para fazer um 
currículo para licenciatura, muito melhor que os currículos atuais, 
com ―três pontos‖: 1, 2 e 3, da listinha de exercícios acima (p. 101). 

 

 Desta forma, amparados na citação anterior, os cursos de licenciatura em 

Matemática são em sua maioria, como de costume, uma forma de aperfeiçoamento 

do Ensino Médio. Para que isso deixe de acontecer, deve-se romper com a ―[...] 

concepção sobre a matemática desenvolvida durante essa formação, que costuma 

ser a de uma ciência formal, fechada, consistente em si mesma, rigorosa em suas 

demonstrações, sem possibilidades para diferentes interpretações‖ (FISCHER, 

2008, p. 76). 

 Continuando a  discussão, deve-se  amparar no preparo que a profissão 

docente exige, e ressaltar que a ―[...] formação de professores de matemática é, 

portanto um dos grandes desafios para o futuro‖ (D‘ AMBRÓSIO, 2007, p. 87), pois 

desconhecem seu verdadeiro papel profissional e sua fundamental importância 

dentro da Educação. Em muitos casos, os próprios professores não se consideram 

profissionais, uma vez que se dedicam ao máximo, deixando de lado seus próprios 

interesses em prol de seus alunos. D‘ AMBRÓSIO (2007) apresenta dois pontos 

críticos da atuação do professor de Matemática, sendo: ―[...] falta de capacitação 

para conhecer o aluno e obsolescência dos conteúdos adquiridos nas licenciaturas‖ 

(p. 83). Devido a tais fatos, o docente envolve-se muitas vezes em problemas do 

sistema educacional, tentando resolver, reformular a sociedade e quando não o 

consegue, sente-se impotente em sua profissão por tentar abarcar uma série de 

situações que não são mais da sua área profissional, mesmo que de alguma forma 

interfira em sua prática docente. 

 Os Parâmetros Curriculares Nacionais(1998) do ensino fundamental da 

disciplina de Matemática 5ª e 8ª série apresentam as fundamentais funções do papel 

do docente de Matemática: 

 

Tornar o saber matemático acumulado um saber escolar, passível de 
ser ensinado/aprendido, exige que esse conhecimento seja 
transformado, pois a obra e o pensamento do matemático teórico 
geralmente são difíceis de ser comunicados diretamente aos alunos. 
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Essa consideração implica rever a idéia, que persiste na escola, de 
ver nos objetos de ensino cópias fiéis dos objetos da ciências. 
 
Além disso, essa transposição implica conhecer os obstáculos no 
processo de construção de conceitos e procedimentos para que o 
professor possa compreender melhor alguns aspectos da 
aprendizagem dos alunos. 
 
Além de organizador o professor também é facilitador nesse 
processo. Não mais aquele que expõe todo o conteúdo aos alunos, 
mas aquele que fornece as informações necessárias, que o aluno 
não tem condição de obter sozinho. Nessa função, faz explanações, 
oferece materiais, textos etc. 
 
Como um incentivador da aprendizagem, o professor estimula a 
cooperação entre os aluno, tão importante quanto a própria interação 
professor-aluno. O confronto entre o que o aluno pensa e o que 
pensam seus colegas, seu professor e as demais pessoas com quem 
convive é uma forma de aprendizagem significativa, principalmente 
por pressupor a necessidade de formulação de argumentos (dizendo, 
descrevendo, expressando) e de validá-los (questionando, 
verificando, convencendo) (p. 36-38). 

 

 Assim como o que foi citado anteriormente em relação à função do 

professor de Matemática, faz-se necessário em sua formação inicial levar o futuro 

docente a conhecer e a se envolver com questões fundamentais da educação 

escolar, como problemas da aprendizagem e do ensino de sua disciplina, para que 

quando exerça sua prática docente dentro da sala de aula, junto a seus alunos, 

possa organizar e administrar todas a dificuldades e assim, encontrar-se no 

processo de ensino aprendizagem sanando e formalizando uma aprendizagem 

significativa para os discentes. D‘ AMBRÓSIO (2007) formaliza a importância do 

professor de Matemática junto aos alunos e também apresenta competências que 

devem ser adquiridas em sua formação inicial ao dizer: 

 

Assim, o papel do professor de matemática é particularmente 
importante para ajudar o aluno nessa apreciação, assim como para 
destacar alguns dos importantes princípios éticos a ela associados. 
[...] o professor de matemática deverá ter: 1. Visão do que vem a ser 
a matemática; 2. Visão do que constitui a atividade matemática; 3. 
Visão do que constitui a aprendizagem da matemática; 4. Visão do 
que constitui um ambiente propício à aprendizagem da matemática 
(p. 87). 

 

 Assim, para o professor de Matemática exercer seu verdadeiro papel e 

adquirir uma formação inicial coerente, as verdadeiras demandas que sua profissão 
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exige são as de prepará-lo para atuar em sala de aula, no sistema escolar e nos 

sistemas educacionais. E para que isso aconteça há de enfrentar um desafio que é o 

distanciamento que existe nos cursos de licenciatura de Matemática entre a teoria e 

a prática. Mas, para que essa situação se reverta, faz-se necessário iniciar uma 

modificação significativa nos cursos de formação de professores, não somente nos 

de Matemática mas sim, em todas as áreas do conhecimento. 

 Fischer (2008) evidencia que os professores de Matemática trazem em 

sua formação concepções relacionadas somente aos saberes Matemáticos. Sendo 

somente a teoria: 

 

Assim, é preciso considerar que, em seu fazer docente, os 
professores de matemática trazem consigo as concepções 
construídas em seus cursos de formação, identificadas com esse 
campo de saber (p. 98). 

 

 Dessa forma, a profissão do professor de Matemática está amparada em 

uma contradição básica, em que  o docente deve exercer um papel de questionador, 

reflexivo, crítico e ao mesmo tempo, desempenhar uma função educacional que 

reflete um discurso ideológico dominante. Carvalho (2000) mostra-nos, a seguir, este 

discurso ideológico dominante na seguinte citação: 

 

Talvez este seja o principal problema de cursos de formação de 
professores: formar um profissional competente, capaz de instigar 
seu alunado, de levá-lo a agir de forma crítica, de ampliar as 
oportunidades sociais, de elevar as camadas mais populares, cultural 
e cientificamente, em um panorama nada incentivador, com 
tamanhas barreiras sócio-econômicas que se revelam através de 
condições precárias de trabalho, baixos salários, administrações 
―tiranas‖, etc. (p. 74). 

 

 Assim, é preciso encontrarmos procedimentos para que reflitam novas 

posturas em relação à formação inicial do professor de Matemática, tendo mais 

relação entre a teoria e a prática, buscando atender as novas exigências da 

sociedade contemporânea que demanda maior reflexão sobre a prática de sala de 

aula. Para isso ―[...] o professor está permanentemente num processo de busca de 

aquisição de novos conhecimentos e de entender e conhecer os alunos‖ (D‘ 

AMBRÓSIO, 2007, p. 94). 
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 Portanto, a formação inicial dos docentes de Matemática deve ser 

pautada em  busca pelo conhecimento, além de articular uma constante relação 

entre teoria e prática, desenvolvendo assim o cotidiano escolar como um espaço de 

formação, no qual os futuros docentes serão inseridos ao término de sua formação 

inicial. 

 No item a seguir discutiremos sobre a linguagem Matemática, 

apresentando argumentos sobre como isso vem sendo efetivamente apresentado no 

contexto escolar. 

 

 

2.4 A LINGUAGEM MATEMÁTICA 

 

 

 Atualmente, o uso da linguagem Matemática é desvinculada da 

comunicação tanto oral como escrita entre professores e alunos, constituindo, assim, 

um problema para todo o processo de ensino aprendizagem da Matemática em todo 

âmbito escolar. 

 Moretto (2008) apresenta um dos problemas fundamentais que ocorre 

dentro da sala de aula, em relação à linguagem Matemática entre o professor e o 

aluno: ―Se você conhece a linguagem que está sendo utilizada, achará fácil a leitura; 

se não conhece, terá mais dificuldades‖ (p. 41). 

 Tal fato é muito presente nos discurso dos professores de Matemática ao 

dizer que os alunos não compreendem os enunciados das situações-problema 

propostos, pois há uma grande diversidade em relação à linguagem Matemática, 

necessitando um trabalho de interpretação significativo, criando caminhos de 

elaboração e argumentação na leitura para que isso possa possibilitar uma relação 

entre o seu contexto e o do discente (leitor). Nesse caso a leitura atenta possibilita a 

compreensão do discurso e a ―[...] interação social é possível, porque há ‗núcleos de 

representação‘ que a linguagem pode permitir contextualizar para ser compreendida‖ 

(MORETTO, 2008, p.35), no ambiente escolar. 

 Assim, a linguagem Matemática ―[...] como expressão de idéias e de 

significados, apresenta em suas diversas formas – algébrica, gráfica, geométrica – e 

na língua materna (nos vários enunciados) é também um elemento fundamental a 

ser desenvolvido‖ (RELATÓRIO FINAL DO SARESP, 2008, p. 44), o que é mostrado 
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por proposições e princípios referentes aos significados pedagógicos das situações 

de ensino e aprendizagens Matemáticas. O texto da Nova Proposta Curricular do 

Estado de São Paulo 2008, na disciplina de Matemática, apresenta-nos a função 

primordial do uso dos símbolos na comunicação entre os iguais e também a 

importância dos mesmos na constituição da linguagem Matemática ao dizer: 

 

As linguagens são sistemas simbólicos, com os quais recortamos e 
representamos o que está em nosso exterior, em nosso interior e na 
relação entre esses âmbitos; é com eles também que nos 
comunicamos com os nossos iguais e expressamos nossa 
articulação com o mundo. 
 
Em nossa sociedade, as linguagens e os códigos se multiplicam: os 
meios de comunicação estão repletos de gráficos, esquemas, 
diagramas, infográficos, fotografias e desenhos (p. 16). 

 

 De acordo com o que foi apresentado na citação anterior, a linguagem 

Matemática é um mecanismo de extrema importância em nosso meio social, pois 

cada ―[...] um tem uma estrutura cognitiva diferente em função de suas próprias 

histórias, o que os leva a interpretar de modo diferente as mensagens propostas‖ 

(MORETTO, 2008, p. 41). 

 Devemos mencionar uma das principais dificuldades que enfrentamos na 

aprendizagem Matemática, relacionada à linguagem Matemática que, em várias 

situações em sala de aula, ocorre de uma forma não apropriada ao seu ensino e à 

sua  interpretação. Geralmente, no cotidiano escolar, o professor nem sempre tem 

disposição e tempo para ouvir e dialogar com seus alunos e com isso suas 

argumentações e dificuldades referentes à compreensão da linguagem Matemática 

não são valorizadas e consideradas para um direcionamento de uma efetiva 

aprendizagem. Neste caso a Nova Proposta Curricular do Estado de São Paulo 

2008 na disciplina de Matemática concretiza a necessidade da linguagem, não 

somente Matemática, mas também de todas as áreas do conhecimento no currículo 

das escolas e das propostas de ensino para o pleno desenvolvimento dos discentes 

ao afirmar: 

 

A prioridade das linguagens no currículo da educação básica tem 
como fundamento a centralidade da linguagem no desenvolvimento 
da criança e do adolescente. 
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Nas crianças a linguagem, em suas diversas expressões, é apenas 
um recurso simbólico, ou seja, permite representar ou comunicar 
conteúdos cujas formas, elas mesmas, não podem ser estruturadas 
como linguagem. 
 
Em outras palavras, graças à linguagem, agora constituída como 
forma de pensar e agir, o adolescente pode raciocinar em um 
contexto de proposições ou possibilidades, pode ter um pensamento 
combinatório, pode aprender as disciplinas escolares em sua versão 
mais exigente, pode refletir sobre os valores e fundamentos das 
coisas (p. 17). 

 

 Outro problema encontrado no interior do contexto escolar é a utilização 

de uma linguagem confusa que o professor de Matemática utiliza para ministrar suas 

aulas, impedindo com isso que os alunos desencadeiem um domínio para a leitura e 

interpretação. Essa linguagem Matemática de difícil compreensão é também 

apresentada cotidianamente no contexto dos livros didáticos e nos textos 

Matemáticos que os alunos utilizam para sua aprendizagem. É importante amparar-

se no dizer de Moretto (2008) em que: 

 

[...] é preciso lembrar que o período de escola é um período de 
desenvolvimento intelectual do aluno em que ele precisa se preparar 
para entender linguagens em contextos os mais diversos. 
 
Buscar o significado dado pelo aluno para suas próprias palavras, 
dentro de um contexto que é único dele, é a parte do processo de 
ensino que muda profundamente a forma de agir dos professores 
dentro da proposta construtivista sociointeracionista, pois o 
componente ―linguagem‖ passa a ter seu real significado, isto é, um 
conjunto de símbolos e/ou sinais cujo sentido é dado dentro de um 
contexto específico (p. 48-49). 

 

 Nesse sentido apresentado pela citação anterior, pode-se dizer que os 

alunos aprendem com o docente de Matemática um conjunto de maneiras 

convencionais de se comunicar Matematicamente, o que muitas vezes ocorre de 

uma forma distorcida devido ao uso de uma linguagem Matemática inadequada no 

interior da sala de aula, não sendo esclarecedora. Isso proporciona um sentido e um 

significado veiculado no dizer do professor de Matemática: os alunos não 

compreendem, gerando assim uma certa sensação de angústia quanto às situações 

problemas apresentadas nas aulas de Matemática. 
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 Moretto (2008) atenta a três aspectos de extrema importância em relação 

à compreensão e à aprendizagem da linguagem Matemática, tanto para os 

discentes quanto para os docentes, sendo: 

 

Nesse aspecto, a função fundamental da linguagem é ligar contextos, 
isto é, o do professor e o do aluno. O que estamos dizendo é que, 
quando o aluno chega à aula para aprender algo novo, ele traz 
consigo um mundo de experiências vividas, que lhe permitiram 
construir muitas representações e uma linguagem própria para 
comunicar-se com os outros e consigo mesmo. 
 
O professor que chega à aula para ensinar também viveu um mundo 
de experiências, apropriou-se de conhecimentos e estabeleceu 
relações significativas num domínio específico do conhecimento 
humano. Sua linguagem, isto é, a forma de comunicação com o 
aluno, terá sentido dentro de seu contexto. É o que chamamos de 
contexto do professor (p. 57). 
 
Assim, o professor sempre deverá entender que o aluno observará e 
descreverá os atos segundo suas experiências anteriores. A 
ressignificação de conceitos que o aluno fará deverá ocorrer por 
intermédio da linguagem do professor, que levará em conta as 
representações já feitas pelo aluno (p. 63). 

 

 Cabe então ao professor, assim como acima mencionado, possibilitar e 

valorizar as experiências já vividas pelos discentes e construir, a partir delas e de 

seus conhecimentos, algumas condições básicas, buscando um clima de respeito à 

individualidade e ao ritmo de cada aluno para atribuir domínio e entendimento à 

linguagem Matemática. 

 Assim, a linguagem serve como meio no qual, através dela, se dá a plena 

construção do conhecimento. Por isso Moretto (2008) nos afirma que a linguagem é 

fator fundamental do processo ensino aprendizagem ao mencionar: 

 

Para os processos de ensino e de aprendizagem, no entanto, seu 
papel se torna ainda mais preponderante, pois a construção do 
conhecimento se processa essencialmente por meio da linguagem 
(p. 57). 

 

 Faz-se, portanto, necessário oferecer condições para que os discentes 

passem por um processo de aprendizagem onde o emprego da linguagem 

Matemática seja acessível a todos, sem evitar, porém, palavras difíceis ou novas, 

mas sim, que levem a uma contextualização e a um crescimento da capacidade de 

interpretação e expressão da mesma. 
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 Para a Nova Proposta Curricular do Estado de São Paulo 2008 na 

disciplina de Matemática: 

 

[...] é importante destacar que o domínio das linguagens representa 
um primordial elemento para a conquista da autonomia, sendo a 
chave para o acesso a informações e permitindo a comunicação de 
idéias, a expressão de sentimentos e o diálogo, necessários à 
negociação dos significados e à aprendizagem continuada (p. 18). 

 

 Portanto, o domínio da linguagem Matemática empregada nas escolas 

deve-se preocupar constantemente com a compreensão dos alunos,  cabendo ao 

professor tomar cuidado com a utilização da mesma de modo acessível a todos os 

envolvidos no processo de ensino. 

Será apresentado no item a seguir a avaliação da aprendizagem escolar 

de Matemática realizada pelo programa do Sistema de Avaliação do Rendimento 

Escolar do Estado de São Paulo (SARESP), como exemplo para uma 

contextualização de toda discussão sobre a verdadeira realidade da avaliação 

escolar em Matemática. 

 

 

2.5 O SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO RENDIMENTO ESCOLAR DO ESTADO DE 

SÃO PAULO (SARESP) 

 

 

O projeto do SARESP foi implantado pela Secretaria de Estado da 

Educação de São Paulo – SEE/SP no ano de 1992 com a necessidade de direcionar 

uma construção de uma política de avaliação no Estado e em toda sua rede de 

ensino. Belloni, Magalhães e Sousa (2007) ressaltam esta necessidade ao 

afirmarem que ―A avaliação de política pública é um dos instrumentos de 

aperfeiçoamento da gestão do Estado que visam ao desenvolvimento de ações 

eficientes e eficazes em face das necessidades da população‖ (p. 14). 

Tal sistema de avaliação veio suceder avaliações de caráter mais 

pontuais, como o Programa de Avaliação Educacional da Rede Estadual 

implementado em 1992. Esse programa, inicialmente, visava verificar se ocorreram 

melhorias no desempenho dos alunos, com os resultados de sua introdução em 
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1991, que beneficiava somente parte das unidades escolares da rede de ensino do 

Estado de São Paulo, por amostragem. 

Antes da efetiva implantação do SARESP, também são mencionadas 

outras experiências da Secretaria Estadual de Educação no gerenciamento do 

Projeto Inovações no Ensino Básico, no período de 1992 a 1993, que envolvia uma 

avaliação sobre o rendimento escolar dos alunos. Ainda vale mencionar a 

participação da SEE/SP, desde o início da década de 90 nas aferições realizadas 

em São Paulo junto com o MEC, no estabelecimento de um sistema de controle do 

ensino e dos padrões de qualidade da escola brasileira, hoje conhecido como 

Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB). 

Devido às necessidades já mencionadas e às lacunas de formulação e de 

consolidação de uma política de avaliação do sistema educacional no Estado, a 

implantação e a criação do SARESP foi a resposta da SEE. De acordo com os 

documentos  da  Secretaria Estadual de Educação do Estado de São Paulo,a prova 

foi realizada, em sua primeira edição, no ano de 1996. O propósito foi obter dados 

sobre o ensino por meio do rendimento escolar de todos os alunos de sua rede. 

Para Belloni; Magalhães e Sousa (2007): 

 

A avaliação de uma política pública deve considerar alguns 
parâmetros referenciais de análise: política como um dos 
instrumentos de ação do Estado, conceitos e perspectivas político-
filosóficas relativas à questão objeto da política, e a política 
específica tal como é formulada e implementada (p. 28). 

 

Nesta perspectiva de formação e de implementação mencionada na 

citação acima, o SARESP foi criado com a intenção de gerar uma cultura de 

avaliação que agilizasse a tomada de decisão de melhoria e incremento na 

capacitação de todo o quadro do magistério constituído pelos gestores escolares, 

docentes e técnicos pedagógicos. 

Para a melhor formação e implantação do SARESP foram criadas 

legislações com o intuito de amparar suas aplicações e edições. Foram as 

seguintes: Resolução SE Nº. 27, de 28 de março de 1996, Resolução SE – 68, de 18 

de outubro de 2007 e a LDB 9394/96 que aborda em seu texto vários artigos, 

parágrafos e incisos sobre avaliação já mencionados e citados no primeiro capítulo. 

A Resolução SE 27/96 relata em seu texto fatores primordiais de como é 

formulado o SARESP, seus objetivos e deveres diante a sociedade, tais como: 
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a imprescindibilidade de recuperar o padrão de qualidade do ensino 
ministrado no Estado de São Paulo; 

 
a importância em subsidiar o processo de tomada de decisões que 
objetivem melhoria da administração do sistema educacional através 
de resultados avaliativos cientificamente apurados; 
a necessidade de informar a sociedade e a comunidade educacional 
sobre o desempenho do sistema de ensino; 

 
Artigo 1º - Fica instituído o Sistema de Avaliação de Rendimento 
Escolar do Estado de São Paulo, tendo como objetivo: 
 
I – desenvolver um sistema de avaliação de desempenho dos alunos 
do ensino fundamental e médio do Estado de São Paulo, que 
subsidie a Secretaria da Educação nas tomadas de decisão quanto à 
Política Educacional do Estado; 
 
II – verificar o desempenho dos alunos nas séries do ensino 
fundamental e médio, bem como nos diferentes componentes 
curriculares, de modo a fornecer ao sistema de ensino, às equipes 
técnicos-pedagógicas das Delegacias de Ensino e às Unidades 
Escolares [...] 

 
Artigo 2º - O Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado 
de São Paulo abrangerá todas as escolas da rede estadual e as 
redes municipal e particular que aderirem à proposta, contemplando, 
de forma gradativa e contínua: 
 
I – todas as séries do ensino fundamental, nos seguintes 
componentes curriculares: Português (incluindo redação), 
Matemática, Ciências, História e Geografia; 
 
II – todas as séries do ensino médio nos seguintes componentes 
curriculares: Português (incluindo redação), Matemática, História, 
Geografia, Química, Física e Biologia. 

 

 No texto da Resolução SE 27/96, podemos observar que um dos fatores 

indispensáveis do SARESP é recuperar a qualidade do ensino ministrado nas 

escolas de toda a rede de ensino do Estado de São Paulo. Para que isso aconteça 

os índices dos resultados amparam o processo da tomada de medidas para a 

melhoria da administração das propostas educacionais. É ressaltada também a 

necessidade de divulgar e informar os resultados dos desempenhos do sistema de 

ensino aos alunos, professores, família, gestores escolares e sociedade. O SARESP 

abrange todas as escolas de sua rede de ensino e a rede municipal e particular que 

aderirem à sua proposta com o intuito de formalizar um diagnóstico de como se 

apresenta a situação do ensino ministrado no Estado de São Paulo.  

O texto da SE 27/96 salienta: 
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conceber a avaliação como procedimento que permite verificar se os 
objetivos educacionais estão sendo atingidos pelo programa de 
ensino. Tem por finalidade fornecer informações quanto ao 
desempenho dos alunos em face dos objetivos esperados, 
possibilitando que se verifique o quanto as experiências de 
aprendizagem, tal como previstas e executadas, favorecem o 
alcance dos resultados desejados (SOUSA, 2007, p. 28). 

 

 Sousa (2007) em sua contribuição mencionada acima,  mostra que um 

sistema de avaliação nada mas é do que a constatação de verificar se os objetivos 

educacionais de uma rede de ensino estão sendo realmente atingidos e 

concretizados. Ressaltando também que a importância de informar e apresentar os  

resultados, para que, a partir dos mesmos e das experiências realizadas, seja 

possível reformular acertos para alcançar seu objetivo, que é a aprendizagem dos 

alunos. 

A Resolução SE 68/2007 aborda em seu texto os seguintes aspectos: 

 

[...] a avaliação externa das escolas estaduais, de caráter obrigatório, 
[...] e servirá como critério de acompanhamento das metas a serem 
atingidas pela rede estadual e pelas escolas; avaliar o grau de 
desenvolvimento de competências e habilidades nos alunos da rede 
estadual ao longo da Educação Básica [...] 

 
Artigo 1º - A avaliação do Saresp – 2007 será realizada nos dias 28 e 
29 de novembro, nos períodos da manhã, tarde e noite, e abrangerá, 
obrigatoriamente, todos os alunos do ensino regular matriculados nas 
1ª, 2ª, 4ª, 6ª e 8ª, séries do Ensino Fundamental e na 3ª série do 
Ensino Médio das escolas da rede estadual de ensino. 

 
Artigo 2 º - A avaliação de que trata o artigo anterior visa aferir o 
domínio das competências e habilidades básicas previstas para o 
término de cada série a ser avaliada e consistirá de provas de Língua 
Portuguesa e de Matemática. 

 
Artigo 5º - Além das provas, será aplicado questionário 
socioeconômico e opinativo para alunos e questionário de gestão 
escolar e pedagógica para professores das séries e disciplinas 
avaliadas, professores coordenadores e diretores de escola. 

 
Artigo 6º - A aplicação da prova caberá aos professores da rede 
estadual, na seguinte conformidade: 
§ 2º - Serão aplicadas provas de ligação, por aplicadores indicados 
pela instituição contratada, numa amostra de alunos da rede 
estadual, em algumas escolas e turmas das 4ª, 6ª e 8ª série do 
Ensino Fundamental e 3ª série do Ensino Médio. 

 
Artigo 8º - Caberá ao diretor da unidade escolar: 
I – organizar e coordenar, na escola, todo o processo da avaliação; 
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Parágrafo único – na constituição da banca de que trata o inciso X 
deste artigo, cada professor designado deverá corrigir redações de 
turmas diferentes daquelas em que ministra aulas. 

 
Artigo 9º - Caberá ao Dirigente de Ensino: 
I – zelar pelo cumprimento dos procedimentos e orientações 
necessárias à realização do processo de avaliação; 
III – salientar, junto aos diretores das escolas, por intermédio do 
supervisor de ensino, a necessidade e importância da presença dos 
alunos nos dias da avaliação; 

 

 Já no texto da Resolução SE 68/2007, uma legislação mais recente 

apresenta que a avaliação do SARESP apresenta um caráter obrigatório para todas 

as escolas de sua rede de ensino, pois os índices dos resultados servem como um 

dos principais critérios para acompanhar as metas que cada escola e a própria rede 

devem atingir. Os resultados são avaliados a partir do grau de desenvolvimento de 

competências e habilidades estabelecidas na matriz de referência para a avaliação 

do SARESP que os alunos devem, ao final da Educação Básica, dominar. São 

apresentados também alguns requisitos necessários para a aplicação desse 

mecanismo de avaliação, sendo a prova em dia estabelecido, as disciplinas a serem 

avaliadas, questionário socieconômico para os discentes com o intuito de conhecer 

melhor o perfil dos alunos da rede pública de ensino paulista, e os questionários de 

gestão escolar e pedagógico para verificar como anda o desenvolvimento de cada 

escola e como é o processo de ensino-aprendizagem e suas dificuldades de 

execução. Caberá ao diretor e dirigente de cada escola e diretoria de ensino 

organizar, coordenar e zelar pela concretização, aplicação e correção das provas, 

com o intuito de garantir uma perfeita realização de todo esse processo de 

avaliação. 

Nos artigos, parágrafos e incisos citados acima, fica bem claro que a 

finalidade principal do SARESP é, além de se tornar um mecanismo norteador para 

implementar e implantar políticas de ensino de real eficácia, 

 

fornecer sobre o processo pedagógico informações que permitam 
aos agentes escolares decidir sobre as intervenções e 
redirecionamentos que se fizerem necessários em face do projeto 
educativo definido coletivamente e comprometido com a garantia da 
aprendizagem do aluno (SOUSA, 2007. p. 46). 
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Com certeza, uma das funções relevantes da avaliação do SARESP é de 

auxiliar a administração na tomada de decisão, fornecendo informações ―de um 

modelo de avaliação de uma política pública toma em consideração seu caráter de 

instrumento do Estado para o desenvolvimento do bem-estar social‖ (BELLONI; 

MAGALHÃES; SOUSA, 2007, p. 58), subsidiadora de melhoria no sistema de 

avaliação atual e futuro. 

No próximo item serão abordadas as características e objetivos da 

avaliação do SARESP. 

 

 

2.5.1 Características e Objetivos da Avaliação do SARESP 

 

 

O SARESP caracteriza-se como uma avaliação externa sobre o 

desempenho dos alunos do Ensino Fundamental e do Ensino Médio de toda a rede 

do Estado de São Paulo. Possui um caráter público sobre aspectos e informações 

de grande importância no processo educativo, desenvolvido em todas as escolas da 

rede paulista de ensino, e auxilia a Secretaria de Estado da Educação de São Paulo 

– SEE/SP nas decisões sobre políticas públicas voltadas para o melhor 

planejamento da educação paulista. 

Depresbiteris (2007) evidencia bem as características do SARESP: 

 

O planejamento dos procedimentos que irão compor o processo da 
ação ou do desenvolvimento da atividade envolve indicadores 
quantitativos e qualitativos. São os recursos humanos, físicos, 
financeiros; a localização selecionada de necessidades; os 
processos de decisão, de avaliação, de (re) programação e tantos 
outros insumos que poderão ser estabelecidos a partir da eficiência 
instalada, buscando-se cumprir o planejado (p. 65). 

 

Desta forma, o SARESP verifica o desempenho escolar dos discentes nos 

diferentes componentes curriculares em busca de identificar fatores fundamentais 

para fornecer informações sobre o sistema de ensino aos responsáveis legais e 

também às equipes técnicas – pedagógicas das Diretorias de Ensino (DEs) e aos 

principais interessados do processo nas escolas. 
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Mediante as informações fornecidas, o SARESP auxilia a gestão 

educacional, o planejamento escolar e o estabelecimento de metas para cada escola 

na medida em que fornece informações específicas do desempenho de seus 

próprios alunos, fatos claros nos dizeres a seguir: 

 

dimensão da concepção adotada explicita a finalidade prática da 
avaliação que é voltada não apenas para melhorar o conhecimento 
ou as informações sobre as ações desenvolvidas, mas 
principalmente para subsidiar a tomada de decisão; portanto, deve 
oferecer, de modo explícito, elementos para o aperfeiçoamento da 
política ou para sua total revisão ou substituição (BELLONI; 
MAGALHÃES; SOUSA, 2007, p. 27). 

 

De acordo com Bitar et al. (1998, p. 11), os principais objetivos do 

SARESP são: 

 Nortear a capacitação dos recursos para a educação; 

 Reorientar a proposta pedagógica dos níveis de ensino envolvido; 

 Articular os resultados da avaliação ao planejamento escolar e; 

 Estabelecer comunicação entre a SEE e as demais redes de ensino, as 

unidades escolares e o fortalecimento de uma cultura de avaliação 

externa no Estado de São Paulo. 

Desta forma, a importância da avaliação do SARESP e de seus 

resultados é a contribuição de um melhor relacionamento entre docentes, alunos, 

família e sociedade em busca de um acompanhamento do ensino ministrado no 

Estado de São Paulo, lutando para a promoção da melhoria de sua qualidade. 

Belloni; Magalhães e Sousa (2007) apresentam-nos a importância do 

aspecto acima mencionado: 

 

A avaliação institucional e de políticas públicas torna-se mais 
relevante quando pode oferecer informações não apenas sobre 
impacto, mas sobre resultados ou conseqüências mais amplas e 
difusas das ações desenvolvidas. Nesse sentido, a avaliação deve 
abranger o processo de formulação e implementação das ações e os 
seus resultados. Torna-se, assim, instrumento fundamental para a 
tomada de decisão e para o aperfeiçoamento ou reformulação das 
ações desenvolvidas (p. 9). 

 

Para aprofundar o conhecimento sobre o SARESP, será apresentado no 

item a seguir um prévio histórico de suas edições. 



79 

2.5.2 Histórico das Edições da Avaliação do SARESP 

 

 

Com a edição de 2009, o SARESP constituiu a décima segunda edição 

da avaliação do sistema de ensino do Estado de São Paulo. Foram realizadas 

edições anteriores nos anos de 1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 

2005, 2007, 2008 e 2009. 

Será apresentado um quadro que ilustra todas as edições e as 

respectivas séries avaliadas, mostrado a seguir: 

 

Quadro 1 

SARESP ao longo de suas edições 

 
Séries  

Ano Ensino Fundamental Ensino Médio 

 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 1ª 2ª 3ª 

1996            

1997            

1998            

2000            

2001            

2002            

2003            

2004            

2005            

2007            

Fonte: Site – Sistemas de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São 
Paulo (SARESP) – junho/2009. 
 

A partir deste quadro, pode-se deduzir que  nem todas as edições foram 

avaliadas todas as séries escolares. O referido quadro ilustra somente até a edição 

de 2007, faltando as edições de 2008 e de 2009, que serão apresentadas a seguir. 

Serão apresentadas todas as edições para melhor compreendê-las: 

Da primeira à terceira edição realizada nos anos de 1996, 1997 e 1998, a 

avaliação foi aplicada no início dos anos letivos, tratando-se de uma avaliação de 
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entrada, na qual se abordaram conteúdos vistos pelos alunos no ano anterior. A 

avaliação nestas edições apresentava um caráter censitário em relação às escolas, 

porém amostral em relação aos alunos. Os componentes curriculares avaliados 

foram Língua Portuguesa, com uma proposta de Redação, e Matemática para as 

primeiras séries do Ensino Fundamental e, a partir da 4ª série, também foram 

avaliados os componentes curriculares já mencionados e mais Ciências, História e 

Geografia.  

A partir do ano 2000, na quarta edição, começa a ser avaliado também o 

Ensino Médio e, mediante isso, passa-se a adotar uma nova estratégia de aplicação, 

sendo esta ao final do ano letivo, abordando, assim, conteúdos da própria série 

correspondente à avaliação e tratada de uma prova de saída dos alunos. Assim, os 

componentes curriculares também mudaram com a chegada da avaliação no Ensino 

Médio, avaliando-se Língua Portuguesa com uma proposta de redação, Matemática 

e Ciências para o Ensino Fundamental e Língua Portuguesa com uma proposta de 

redação, Matemática e Biologia para o Ensino Médio. 

Na quinta edição realizada no ano de 2001, a avaliação do SARESP 

passou por várias mudanças significativas em relação a seus procedimentos de 

avaliação. Tornou-se, agora, um sistema de avaliação de final de ciclos e é voltado 

para a total certificação, perdendo com isso o seu principal norte que era o ensino e 

focando-se no aluno. 

A avaliação, nesta edição, possui um caráter totalmente censitário em 

relação à escola e ao aluno, restringindo-se exclusivamente apenas a um 

componente curricular, Língua Portuguesa e uma proposta de redação. 

O público alvo desta edição foram as séries de finais do ciclo I e II sendo 

as 4as e 8as séries do Ensino Fundamental e também estendido para o ciclo II do 

Ensino Fundamental Supletivo presencial.  

Quando o principal foco de concepção era o ensino, esta avaliação era o 

maior referencial para os docentes e para as escolas na tomada de decisões quanto 

à aprovação do aluno para a série seguinte ou a recuperação de férias que seria 

realizada em Janeiro de 2002. Os discentes que realizassem a recuperação 

passariam por uma outra avaliação no âmbito do SARESP de 2001. A partir daí, 

seriam encaminhados a continuar seus estudos ou iriam para a recuperação de 

ciclo. 
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Na edição de 2002, a avaliação do SARESP retorna à sua concepção de 

origem, focalizando um ensino centrado novamente na escola. Com um caráter 

amostral em relação aos alunos e censitária em relação às escolas, a avaliação foi 

aplicada somente nos finais dos ciclos I e II do Ensino Fundamental, avaliando as 4as 

e 8as séries, e foi considerada uma avaliação apropriada e fornecedora do 

desempenho dos alunos desses ciclos. 

Nessa edição, assim como na anterior, só foi avaliado um componente 

curricular, Língua Portuguesa, com uma proposta de redação abordando, desta 

forma, duas competências fundamentais para o desenvolvimento dos alunos, as 

competências leitora e escritora. 

Na sétima e oitava edições do SARESP, foram avaliados todos os alunos 

de todas as séries e escolas de Ensino Fundamental e Médio matriculados na rede 

Estadual de ensino do Estado de São Paulo, por meio de uma avaliação de Leitura e 

Escrita. Devido a essa proposta de avaliação de Leitura e Escrita, novamente foi 

avaliado apenas um componente curricular, ou seja, Língua Portuguesa, com uma 

proposta de redação. Isso permitiu concretizar o domínio das habilidades cognitivas 

desenvolvidas ao longo de cada série da Educação Básica. 

A partir da edição de 2003, o SARESP passou a fornecer a cada escola 

participante da avaliação o resultado individual de seus alunos. E na edição de 2004 

foi introduzido um procedimento para tornar possível a comparação estatística dos 

resultados obtidos em todos os períodos em que a mesma série era oferecida. Esta 

comparação pôde ser efetuada a partir de uma prova de ligação que permite uma 

medida para a concretização de um escore verdadeiro. 

Na edição realizada em 2005, o SARESP obteve um caráter de uma 

avaliação externa, realizada ao final do ano letivo em todas as séries escolares, com 

a seguinte finalidade: avaliar habilidades cognitivas adquiridas pelos discentes ao 

longo de todas as séries do Ensino Fundamental e Médio, abordando nessa edição 

dois componentes curriculares, Língua Portuguesa com uma proposta de redação e 

Matemática. 

Nessa edição foi introduzida mais um aperfeiçoamento na apresentação 

dos resultados obtidos pelos alunos, os quais foram disponibilizados para todas as 

escolas  participantes os resultados de cada um de seus alunos. Com isso se espera 

que seja facilitada ainda mais a interpretação dos resultados pelos docentes e que a 

partir disso cada um possa identificar o que cada aluno sabe ou é capaz de fazer ao 
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final de cada série. Novamente, foi aplicada uma prova de ligação para calcular o 

escore verdadeiro e comparar os resultados obtidos por diversos períodos em que 

uma série é oferecida. 

Em sua décima edição o SARESP avaliou as 1as, 2as e 4as séries do 

Ensino Fundamental ciclo I, 6as e 8as séries do Ensino Fundamental ciclo II e a 3ª 

série do Ensino Médio em todos os períodos oferecidos. 

A avaliação do SARESP abordou, principalmente, o domínio das 

competências e habilidades básicas previstas ao término de cada série avaliada, 

abordando os seguintes componentes curriculares: Língua Portuguesa com uma 

proposta de redação e Matemática. Para as 1as e 2as séries do Ensino Fundamental, 

foram aplicadas questões abertas das duas disciplinas  e não foi pedida a proposta 

de redação, solicitada apenas para as demais séries avaliadas. 

Essa edição apresenta-se com  caráter de uma avaliação externa, ao final 

do ano letivo, com a finalidade de avaliar competências e habilidades desenvolvidas 

pelos alunos ao término do Ensino Fundamental e Médio. 

A edição também apresentou algumas modificações, quando, pela 

primeira vez, foi aplicada uma avaliação de caráter diagnóstico aos alunos da 1ª 

série, apoiada pela implantação do Programa Ler e Escrever realizado pelos 

professores do ciclo I do Ensino Fundamental, programa  de formação continuada 

do professor. 

Também nessa edição, pela primeira vez, os resultados dos alunos da 4ª 

e 8ª série do Ensino Fundamental e os da 3ª série do Ensino Médio foram 

comparados com os resultados do Sistema de Avaliação da Educação Básica 

(SAEB) e da Prova Brasil, para que os mesmos pudessem apresentar critérios de 

acompanhamento das metas a serem atingidas pelas escolas. 

Em sua décima primeira edição, apesar de não constar ainda no quadro 

ilustrativo, o SARESP apresentou um caráter de avaliação externa com a prova 

realizada ao final do ano letivo, abordando as competências e habilidades das séries 

avaliadas. Nessa ocasião,  avaliaram-se  as 2as e 4as séries do Ensino Fundamental 

ciclo I, 6as e 8as séries do Ensino Fundamental ciclo II e as 3as séries do Ensino 

Médio. Nas 2as séries foram avaliados Língua Portuguesa, sem a proposta de 

redação, e Matemática. Nas demais séries do ensino fundamental, Língua 

Portuguesa com uma proposta de redação e Matemática e novamente voltou a ser 

avaliada Ciências. Já na 3ª série do Ensino Médio foram avaliados Língua 
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Portuguesa com a proposta de redação, Matemática e Ciências da Natureza (Física, 

Química e Biologia). 

Nessa edição, assim como na anterior (2007), os resultados dos alunos 

das 4as, 8as séries do Ensino Fundamental ciclo II e 3as séries do Ensino Médio  

foram comparados com os resultados do Sistema de Avaliação da Educação Básica 

(SAEB) e da Prova Brasil para uma melhor interpretação da realidade educacional 

da rede pública de ensino do Estado de São Paulo. 

Pôde-se observar que a cada edição do SARESP novas metodologias e 

recursos foram implementados para a melhor divulgação e compreensão dos 

resultados. 

Na décima segunda edição do SARESP houve a participação de todas as 

escolas da rede pública de ensino do Estado de São Paulo que oferecem ensino 

regular para as 2as, 4as, 6as e 8as séries do Ensino Fundamental e a 3ª série do 

Ensino Médio. Também nessa edição, assim como nas anteriores, a aplicação de 

questionários para os alunos, professores e gestores escolares fornece informações 

para monitorar as políticas públicas de educação e aprofundar a análise dos motivos 

que interferem no desempenho dos alunos. Nessa edição, também, novas 

regulamentações foram formuladas para a melhor aplicação e desenvolvimento da 

avaliação. Serão apresentados, a seguir, alguns trechos das mesmas. 

Os índices dos resultados fornecidos pelo SARESP servem como 

instrumento de melhoria do processo de ensino e aprendizagem nas escolas. Isso 

fica bem evidente pelo artigo 3º da Deliberação CEE nº. 84/2009 com o seguinte 

discurso: ―Art. 3º - Os resultados obtidos no SARESP, pelo estabelecimento de 

ensino, serão considerados como elemento fundamental, nos procedimentos gerais 

da avaliação, supervisão e regulação‖. 

Nessa edição, pela primeira vez em toda a história do SARESP, o 

Governo do Estado de São Paulo assumiu as despesas decorrentes da aplicação da 

avaliação das redes municipais de ensino que manifestaram interesse em participar 

do SARESP. Fato explicitado no artigo 1º do Decreto nº. 54.253, de 17 de abril de 

2009 ao dizer: 

 

Artigo 1º - Fica a Secretaria da Educação autorizada a representar o 
Estado na celebração de convênios com a Fundação para o 
Desenvolvimento da Educação – FDE e municípios paulistas, tendo 
por objeto a aplicação do Sistema de Avaliação de Rendimento 
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Escolar do Estado de São Paulo – SARESP, nas escolas das redes 
públicas municipais, de forma integrada à rede pública estadual de 
ensino. 

 

Os componentes curriculares avaliados nessa edição são Língua 

Portuguesa com uma proposta de Redação, Matemática e Ciências Humanas 

(Geografia e História). 

 Na Resolução SE – 30, de 30-4-2009 o Secretário da Educação, Paulo 

Renato Souza apresenta várias considerações fundamentais referentes ao 

SARESP. Eis algumas delas: 

 

 o Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São 
Paulo, como instrumento de avaliação externa das unidades 
escolares, oferece indicadores de extrema relevância para a 
tomada de decisões dos educadores nos níveis central, regional e 
local; 

 
 a avaliação externa das escolas paulistas de diferentes redes de 

ensino viabiliza efetuar comparações entre os resultados do 
Saresp e aqueles obtidos pelas avaliações nacionais, como SAEB 
e Prova Brasil e; 

 
 os resultados do Saresp, por comporem o IDESP – Índice de 

Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo -, se 
constituem, em nível de unidade escolar, em importantes 
indicadores da melhoria qualitativa da oferta de ensino oferecido 
[...] 

 

Verifica-se que o SARESP é um sistema de avaliação que fornece 

informações consistentes, periódicas e comparáveis com outros sistemas de 

avaliações sobre a situação do ensino da educação básica oferecida pela rede 

pública de ensino paulista visando a uma melhor qualidade educacional. 

Para finalizar esta breve contextualização das 12 edições do SARESP, 

vale mencionar Belloni; Magalhães e Sousa (2007): 

 

[...] o objetivo da avaliação de política pública é conhecer seus 
fatores positivos, apontar seus equívocos e insuficiências, com a 
finalidade de buscar seu aperfeiçoamento ou reformulação. A 
avaliação é parte integrante do processo de desenvolvimento da 
política pública, pois possibilita uma averiguação sistemática do 
cumprimento de sua função social (p. 45). 
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No item a seguir serão apresentadas as Matrizes de Referências para a 

elaboração da avaliação do SARESP. 

 

 

2.5.3 Matrizes de Referência da Avaliação do SARESP 

 

 

A matriz de referências curriculares da avaliação do SARESP tem se 

norteado em promover uma adequação sobre os conteúdos, habilidades e 

competências que os alunos dominam, bem como suas carências em termos de 

aprendizagem para então formular uma avaliação que corresponda à verdadeira 

realidade escolar. A cada edição, tem-se procurado expandir os conteúdos, as 

habilidades e as competências para se captar o que realmente os alunos 

aprenderam. 

As matrizes adotadas nas edições do SARESP baseiam-se em 

referências adequadas de conteúdos, expressos em termos de habilidades que se 

esperam ao final de cada série em que a avaliação foi proposta. Com isso, ―um 

ensino que visa a uma aprendizagem ampla procurará desenvolver a inteligência, 

priorizando as atividades do sujeito inserido numa situação social‖ 

(DEPRESBITERIS, 2007, p. 63), uma interação maior do aluno com os vários 

elementos que envolvem o ato de ensinar e aprender. 

A partir da edição realizada no ano de 2008, a matriz de referência do 

SARESP passa a contar com um currículo comum a todas as escolas da rede 

pública de ensino do Estado de São Paulo. Nesse ano foi implantada a Nova 

Proposta Curricular onde isso é organizado, facilitando, assim, a formulação da 

avaliação do SARESP em uma base de conteúdo que aborde as competências e as 

habilidades comuns para toda a rede de ensino do Estado de São Paulo. 

Para continuar o discurso sobre o currículo escolar da rede de ensino do 

Estado de São Paulo, será apresentado, no item a seguir, uma breve 

contextualização da Nova Proposta Curricular. 
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2.5.3.1 A nova proposta curricular do Estado de São Paulo 

 

 

Antes da 11ª edição do SARESP no Estado de São Paulo, não se 

apresentava um currículo para todas as escolas de sua rede de ensino. Cada 

escola, de acordo com as matrizes de referência de cada componente curricular, 

formulava sua própria proposta. Com isso, não havia um parâmetro entre as 

instituições de ensino na formação e estruturação entre os conteúdos ministrados 

nas determinadas séries do Ensino Fundamental e Médio. Desta forma, cada qual 

praticava seu próprio currículo. 

Sousa (2007) evidencia bem a necessidade de um currículo único ao 

dizer: 

 

Embora a avaliação possa ser considerada um ponto nodal do 
ensino, não se interfere na qualidade do ensino baseando-se na 
avaliação, mas é revendo todo o currículo que dedutivamente 
modifica-se a avaliação. Ela é, portanto, um sintoma e espelha os 
conflitos do processo ensino-aprendizagem, traduzindo quase a 
totalidade dos problemas da escola (p. 127). 

 

Conforme o acima citado, houve a necessidade de diagnosticar e tomar 

uma decisão em favor de estabelecer um currículo mínimo e comum a todas as 

escolas da rede de ensino paulista. Esse currículo deve indicar os conhecimentos, 

as competências e as habilidades que os alunos devem aprender a cada série, ano 

e ciclo e que, ao final de cada um deles, possa ser avaliado e produzir um resultado 

transparente e eficaz. O texto da Proposta Curricular do Estado de São Paulo da 

disciplina de Matemática mostra bem as finalidades de propor um currículo único 

para toda a rede de ensino ao dizer: 

 

A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo está realizando 
um projeto que visa propor um currículo para os níveis de ensino 
Fundamental – Ciclo II e Médio. Com isso, pretende apoiar o trabalho 
realizado nas escolas estaduais e contribuir para a melhoria da 
qualidade das aprendizagens de seus alunos. Esse processo partirá 
dos conhecimentos e das experiências práticas já acumuladas, ou 
seja, da sistematização, revisão e recuperação de documentos, 
publicações e diagnósticos já existentes e do levantamento e análise 
dos resultados de projetos ou iniciativas realizados (PROPOSTA 
CURRICULAR DO ESTADO DE SÃO PAULO – MATEMÁTICA, 
2008, p. 8). 
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Afonso (2005) explicita as necessidades de um currículo comum para 

todas as escolas: 

 

Em termos de política educativa, mais especificamente, trata-se 
agora de tentar conciliar o Estado-avaliador – preocupado com a 
imposição de um currículo nacional comum e com o controle dos 
resultados (sobretudo acadêmicos) – e a filosofia de mercado 
educacional assente, nomeadamente, na diversificação da oferta e 
na competição entre escolas. Sendo a avaliação um dos vectores 
fundamentais neste processo, é necessário saber qual a modalidade 
que melhor serve a obtenção simultânea daqueles objectivos (p. 
119). 

 

Para continuação da discussão serão apresentadas, a seguir, as 

competências e habilidades que são abordadas na Avaliação do SARESP. 

 

 

2.5.3.2 Competências e habilidades da avaliação do SARESP 

 

 

Em uma avaliação de larga escala como o SARESP, na qual se avalia a 

qualidade do ensino público do Estado de São Paulo, é primordial a indicação das 

competências e habilidades básicas que os alunos desenvolvam em cada etapa de 

escolaridade, sendo seus resultados monitorados por meio de um plano de meta 

vinculado à melhoria da qualidade do ensino ministrado em nossas escolas; e que 

se promovam os necessários ajustes para que os alunos tenham uma construção 

efetiva de seu conhecimento. 

Moretto (2008) esclarece o sentido que pretende quando o assunto é 

―habilidade‖ na aprendizagem, ―associaremos o termo ‗habilidade‘ ao ‗saber fazer‘ 

algo específico. Isso significa que ele estará sempre associado a uma ação, física ou 

mental, indicadora de uma capacidade adquirida‖ (p. 20-21). Isso indica que as 

habilidades a serem avaliadas em casa série devem orientar a elaboração das 

questões das provas para que o SARESP possa estar a serviço do que realmente se 

quer avaliar, que nada mais é do que verificar a qualidade do ensino público do 

Estado de São Paulo. 

Na avaliação do SARESP, a elaboração de sua matriz de referência a 

partir de 2008 foi estabelecida a Nova Proposta Curricular do Estado de São Paulo, 
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onde os conteúdos, as competências e as habilidades são as mesmas apontadas na 

proposta de cada série escolar e disciplina do currículo. A partir de 2007 a escala de 

Proficiência do SARESP passa a utilizar a mesma métrica do SAEB (Sistema de 

Avaliação da Educação Básica), tornando possível a comparação dos resultados 

dos alunos paulistas com os demais discentes de todo o país. 

A avaliação do SARESP é organizada e elaborada de acordo com a figura 

a seguir, apresentada na Matriz de Referência para a Avaliação do SARESP 2008 

(p. 10): 

 

 

Figura 1 – Relações entre habilidades, conteúdos e competências como avaliadas e 
expressas nos níveis de desempenho da Escala de Proficiência do SARESP nas 
disciplinas de Matemática e Língua Portuguesa, Ciências da Natureza e Ciências 
Humanas. 
Fonte: Site – Sistemas de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São 
Paulo (SARESP) – junho/2009. 
 

Portanto, a avaliação é o centro e refere-se aos conteúdos disciplinares 

(Matemática, Língua Portuguesa, Ciências Humanas e Ciências da Natureza) por 

intermédio das habilidades e das competências para desenvolver os resultados dos 

alunos em seu processo de escolarização. 

Mello e Ribeiro (2003) abordam aspectos fundamentais que devem ser 

desenvolvidos principalmente no ensino fundamental para a efetivação de um ensino 

de qualidade: 

 

[...] vale ressaltar que o tipo de ensino proposto atende a um objetivo 
maior – principalmente do ensino fundamental – de propiciar a todos 
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uma formação básica para a cidadania, a partir da criação na escola 
de condições básicas para: o desenvolvimento da capacidade de 
aprender, a partir do domínio da leitura, da escrita e do cálculo; a 
compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da 
tecnologia, das artes e valores que fundamentam a sociedade; o 
desenvolvimento da capacidade de aprendizagem para a aquisição 
de conhecimento, habilidades e formação de atitude e valores; e o 
fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade 
humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social (p. 
58). 

 

Ainda na figura mostrada anteriormente, a Escala de Proficiência e o nível 

de Desempenho que determinam o domínio dos conteúdos e habilidades 

alcançados pelos alunos no SARESP, permitem determinar o nível das 

competências avaliadas, viabilizando a distribuição dos alunos em quatro níveis de 

desempenho, que são: abaixo do básico, básico, adequado e avançado. 

Serão apresentadas, a seguir, as habilidades e as competências que 

constituem a avaliação do SARESP. 

 

 

2.5.3.2.1 Habilidades 

 

 

As habilidades da avaliação do SARESP possibilitam determinar, pela 

Escala de Proficiência adotada, em que situação e nível os alunos estão dominando 

as competências em relação aos conteúdos dos componentes curriculares em cada 

série escolar avaliada. 

Mello e Ribeiro (2003) retratam o significado das habilidades: 

 

As habilidades são entendidas como componentes estruturais da 
Ação (afetiva, psicomotora e cognitiva). As habilidades são a 
―corporificação‖ das competências, e a partir delas, através da 
metodologia utilizada pela escola, haverá o desenvolvimento de 
estratégias que tornem o conteúdo em uso (p. 91). 

 

Por essa razão, as habilidades devem caracterizar os objetivos que 

possibilitam saber o que realmente é necessário, para que os alunos saibam efetuar 

o que for apresentado em cada questão da avaliação do SARESP. 
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Mello e Ribeiro (2003) fazem uma abordagem sobre o que foi mencionado 

acima: ―Educar é, antes de tudo, mobilizar o aluno para que se torne um ‗aprendiz‘‖ 

(p. 71). 

Portanto, as habilidades são de extrema importância para a elaboração 

das provas do SARESP, pois auxiliam na adequação dos conteúdos de cada 

componente curricular avaliado, valorizando as necessárias competências de cada 

questão, tornando-se indicadores para a análise dos dados, justificando os objetivos 

do rendimento escolar dos discentes. Além da habilidade e competência da 

avaliação do SARESP aqui mencionada, existem também as habilidades e 

competências específicas de cada componente curricular que constituem o 

mecanismo de avaliação. 

 

 

2.5.3.2.2 Competências 

 

 

As competências da avaliação do SARESP são uma modalidade 

estruturada, pois expressam o que é necessário para a compreensão das 

resoluções das situações-problema que constituem a prova. 

Mello e Ribeiro (2003) definem o real significado das competências 

avaliadas na prova do SARESP: ―As competências são ‗princípios organizadores‘ de 

formação do aluno, pois além de estarem ligadas à vida, dão condições de 

transferência de conteúdos‖ (p. 91). 

Nesse sentido, as competências avaliadas no SARESP implicam a 

compreensão e a estruturação de um conjunto que verifica se o aluno 

 

é capaz de seguir regras, ser avaliado em uma situação coletiva que 
envolve cooperação e competição (limites de tempo, definição das 
respostas, números de questões, entre outros), respeito mútuo etc. 
(SARESP: MATRIZES DE REFERÊNCIA PARA A AVALIAÇÃO, 
2008, p. 15). 

 

Quando o aluno apresenta todos os requisitos anteriormente 

mencionados, conclui-se que ele já está capacitado de conhecimentos básicos 

necessários para o seu desenvolvimento intelectual e social. 
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Na figura ilustrativa a seguir estão apresentadas as competências 

avaliadas no SARESP: 

 

 

Figura 2 – Grupos de competências avaliadas nas provas do SARESP e as funções 
(observar, realizar e compreender) valorizadas 
Fonte: Site – Sistemas de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São 
Paulo (SARESP) – junho/2009. 
 

A figura do triângulo, apresentada anteriormente, em cada aresta (lado), 

apresenta uma função das competências que são: observar, realizar e 

compreender. Cada competência mencionada é associada a grupos que são 

definidos como I, II e III que irão definir cada um deles a seguir: 

Grupo I: Competência para observar: Este grupo refere-se aos alunos 

que 

 

podem ler a prova, em sua dupla condição: registrar perceptivamente 
o que está proposto nos textos, imagens, tabelas ou quadros e 
interpretar este registro como informação que torna possível 
assimilar a questão e decidir sobre a alternativa que julgam mais 
corretas (SARESP: MATRIZES DE REFERÊNCIA PARA A 
AVALIAÇÃO, 2008, p. 16). 

 

Para formalizar esse grupo, Mello e Ribeiro (2003) definem uma 

concepção fundamental para os discentes: ―A competência é uma capacidade de 

produzir hipóteses, até mesmo saberes se já não estão ‗constituídos‘, são 

‗constituíveis‘ a partir dos recursos do sujeito‖ (p. 71). 
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O Grupo I aborda as habilidades que correspondem à verificação do 

quanto os alunos podem considerar antes de decidir que caminho percorrer para 

chegar à resposta final da situação proposta. Será apresentado, a seguir, o quadro 

das habilidades que constituem o grupo I: 

 

Quadro 2 

Habilidades que constituem o Grupo I 

 

Fonte: Site – Sistemas de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São 
Paulo (SARESP) – junho/2009. 
 

As habilidades que constituem o grupo I amparam o aluno na resolução 

das situações-problema propostas na prova. Em primeiro lugar, o discente, para 

resolver as determinadas questões constituídas na avaliação, deve observar, de 

forma a levantar todas as informações possíveis, identificando e descrevendo o 

método utilizado para a resolução, localizando os objetivos para que constate a 

resposta final. Se possível, utiliza-se de todos os mecanismos e representações 

necessários para chegar à resposta de maneira clara, objetiva e correta. 

Grupo II: Competência para realizar: Neste grupo as habilidades 

relacionadas são caracterizadas pela capacidade dos alunos em ―realizar os 

procedimentos necessários às suas tomadas de decisão em relação às questões ou 
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tarefas propostas na prova‖ (SARESP: MATRIZES DE REFERÊNCIA PARA A 

AVALIAÇÃO, 2008, p. 18). 

Mello e Ribeiro (2003) reiteram que: 

 

Construir uma competência significa aprender a identificar e a 
encontrar os conhecimentos pertinentes a uma determinada 
situação. Só há competência estabilizada quando a mobilização dos 
conhecimentos supera a repetição e aciona esquemas constituídos 
(p. 77). 

 

A seguir, será apresentado o quadro do grupo II, mostrando as 

habilidades que o constituem: 

 

Quadro 3 

Habilidades que constituem o Grupo II 

 

Fonte: Site – Sistemas de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São 
Paulo (SARESP) – junho/2009. 

 

No grupo II, das habilidades da avaliação do SARESP, é onde o aluno 

deve classificar, organizar e estruturar a resolução das questões. Para isso devem-

se incluir alguns aspectos fundamentais como destacar os objetivos, fatos, 

acontecimentos, figuras, gráficos, utilizando isso para uma melhor assimilação das 

informações, compondo assim todas as informações necessárias para saber qual 

recurso utilizar no procedimento da resolução das questões.  



94 

Grupo III: Competência para compreender: Neste grupo, as competências 

estão relacionadas ao grupo I e II, pois atuam de modo a possibilitar a realização de 

procedimentos estabelecidos no grupo II e leituras representadas no grupo I. Nesse 

sentido, as habilidades do Grupo III ―possibilitam, por suas coordenações, 

planejamento e escolha de estratégias para resolver problemas ou realizar tarefas 

pouco prováveis, ou mesmo impossíveis nos níveis anteriores‖ (SARESP: 

MATRIZES DE REFERÊNCIA PARA A AVALIAÇÃO, 2008, p. 19) e apresentam a 

compreensão das situações-problema sendo de fundamental importância para o 

desenvolvimento do aluno. 

Mello e Ribeiro (2003) realizam um paralelo em relação ao que foi 

mencionado anteriormente, referente ao grupo III, citando: ―Todo saber-fazer é uma 

competência; porém, uma competência pode ser mais complexa, aberta, flexível do 

que um saber-fazer e estar mais articulada com conhecimento teóricos‖ (p. 77). 

O Quadro 4 aborda as habilidades do Grupo III: 

Quadro 4 

Habilidades que constituem o Grupo III 

 

Fonte: Site – Sistemas de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São 
Paulo (SARESP) – junho/2009. 
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 Já no Grupo III as habilidades estão relacionadas com a análise que os 

alunos devem fazer antes de resolver as questões propostas. Logo em seguida, 

deve-se aplicar o melhor método de resolução para concluir a resposta correta, mas 

sempre formalizando com um processo de avaliação, criticando, explicando e 

apresentando conclusões a partir da resposta alcançada. Para que com isso 

verifique se realmente sua resposta está fundamentalmente correta.  

Para concretizar o discurso em relação às competências e habilidades da 

avaliação do SARESP, é importante a reflexão de Mello e Ribeiro (2003): 

 

Ressalta-se que as competências e habilidades assumem um caráter 
transitório na medida em que não são absolutizadas e serão 
avaliadas e acompanhadas (em termos de validade, relevância e 
fidedignidade) e redimensionadas a cada fase/série da escolaridade 
assim como ao longo do processo (p. 91). 

 

No próximo item serão mencionados os mecanismos dos instrumentos de 

aplicação da avaliação do SARESP. 

 

 

2.5.4 Instrumento de Aplicação da Avaliação do Saresp 

 

 

A avaliação do SARESP é composta por diversos instrumentos que 

buscam avaliar e levantar dados completos do sistema educativo paulista. Esses 

instrumentos fazem parte de um planejamento para que se possa efetuar de 

maneira eficaz a aplicação do sistema de avaliação. 

Belloni; Magalhães e Sousa (2007) elucidam os aspectos que compõem 

os instrumentos do processo de aplicação da avaliação do SARESP: 

 

O planejamento dos procedimentos que irão compor o processo da 
ação ou do desenvolvimento da atividade envolve indicadores 
quantitativos e qualitativos. São os recursos humanos, físicos, 
financeiros; a localização selecionada de necessidades; os 
processos de decisão, de avaliação, de (re) programação e tantos 
outros insumos que poderão ser estabelecidos a partir da eficiência 
instalada, buscando-se cumprir o planejado (p. 65). 

 

Assim, esses instrumentos de levantamento de dados são os seguintes: 
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 – Prova: são elaboradas a partir das matrizes de referência do SARESP 

com base em tabelas de especificações que englobam os conteúdos, as habilidades 

e as competências para cada série avaliada, partindo da edição de 2008 e tendo 

também como base as Propostas Curriculares da Coordenadoria de Estudos e 

Normas pedagógica da SEE/SP-CENP e os Parâmetros Curriculares Nacionais. As 

provas aplicadas aos alunos buscam medir não somente o conhecimento 

acumulado, mas sim, a capacidade que os mesmos demonstram em relação ao 

raciocínio, a resolução de problemas e a elaboração de respostas abstratas a partir 

daquilo que os alunos sabem. Por essa razão, as avaliações misturam questões de 

múltiplas escolhas, desenvolvendo o raciocínio lógico dos alunos. 

– Questionário Socioeconômico: contém questões referentes ao projeto 

pedagógico da escola, a sua infraestrutura, formas de capacitação de professores, 

prática de sala de aula do docente e outros. Isso é de fundamental importância para 

que se conheça quem é o aluno do sistema educativo paulista e também auxilia a 

análise e interpretação dos resultados dos desempenhos dos discentes, permitindo 

uma orientação para a melhoria educacional. Este questionário não é somente 

aplicado aos alunos, mas também aos docentes, diretores, coordenadores 

pedagógicos, supervisores de ensino e família. 

O questionário dos alunos e da família aborda, como principal objetivo, a 

coleta de informações sobre o seu contexto social, econômico e cultural, suas 

características pessoais, trajetória escolar e as percepções que os mesmos 

possuem sobre a escola e a prática pedagógica do professor. Já o questionário de 

hábito de estudos, aplicado junto à avaliação, tem como objetivo traçar o perfil dos 

alunos nas diferentes séries avaliadas, além de verificar as variáveis que interferem 

na aprendizagem dos alunos. O questionário aplicado aos diretores, professores, 

coordenadores pedagógicos e supervisores de ensino objetiva traçar o perfil 

socioeconômico e cultural, mapear sua formação e experiência profissional, 

condições de salário e de trabalho e como são as condições de funcionamento das 

escolas. Portanto, os questionários buscam coletar e analisar o perfil dos alunos e 

de suas famílias, assim como também verificar as condições de trabalho do 

professor e especialista, investigando as possíveis condições e características 

pertinentes ao desempenho dos alunos. 

– Relatório de observação dos Pais: nas edições do SARESP, o diretor 

da escola convida alguns pais dos alunos para participarem da aplicação da 
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avaliação e os mesmos são responsáveis pela elaboração de um relatório onde 

expressam sua opinião sobre o processo avaliativo e como foi a aplicação e 

administração do mecanismo de avaliação na escola. 

– Relatório do Aplicador: cada professor responsável pela turma onde 

se aplica a prova deve registrar todas as ocorrências durante a realização da 

avaliação. 

– Relatório de Avaliação da Escola: deve conter todas as orientações 

que possibilitem à escola a reflexão sobre o desempenho dos alunos e o 

aprofundamento das discussões ocorridas após o processo de aplicação e correção 

das provas. A partir da edição de 2008, a Secretaria da Educação do Estado de São 

Paulo disponibilizou um dia no seu calendário escolar para a discussão e 

interpretação dos resultados do SARESP nas respectivas escolas. 

– Relatório de Avaliação da Diretoria de Ensino: cada Diretoria de 

Ensino elabora um relatório a partir daqueles enviados pelas escolas que fazem 

parte de sua administração e formaliza uma análise do processo educativo realizado 

em seu âmbito de atuação. 

Será apresentada, a seguir, a abrangência da avaliação do SARESP e as 

condições para participar deste sistema. 

 

 

2.5.5 Abrangência da Avaliação do SARESP 

 

 

A avaliação do SARESP possui um caráter censitário, uma vez que é um 

sistema que mensura o ensino de toda a rede pública de ensino do Estado de São 

Paulo, envolvendo todas as escolas da rede estadual de ensino regular e todos os 

alunos das séries do Ensino Fundamental e Médio, avaliados pelo sistema. 

Sousa (2007) aborda aspectos fundamentais em relação à abrangência 

de uma avaliação de grande amplitude como o SARESP, comentando: 

 

[...] um programa de avaliação que pretende ser amplo, isto é, que se 
proponha avaliar [...] deve também constituir-se de técnicas que 
permitam a coleta de evidências suficientes para proceder à 
avaliação. Assim, para que se efetue uma avaliação ampla do 
desempenho do aluno, faz-se necessário a utilização de 
procedimentos diversificados de avaliação (p. 37). 
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A abrangência do SARESP envolve a participação das 91 Diretorias de 

Ensino do Estado de São Paulo – DEs, 28 delas pertencem à Coordenadoria de 

Ensino da Região Metropolitana da Grande São Paulo – COGSP e 63 pertencem à 

Coordenadoria de Ensino do Interior – CEI; todas as escolas estaduais são 

envolvidas, nos diferentes períodos. Também há participação de outras redes de 

ensino municipais e particulares. Porém, a participação é somente mediante adesão, 

e se submete à condição de que todas as escolas e séries das redes municipais e 

todas as séries das escolas particulares possuam as séries avaliadas para a 

concretização dos dados e resultados do sistema de avaliação do SARESP. A partir 

da edição de 2009, todas as redes de ensino municipais que manifestarem interesse 

em participar do SARESP, o governo do Estado de São Paulo custeará todos os 

gastos referentes à avaliação. 

No item a seguir será apresentada a importância dos resultados do 

SARESP e suas metodologias de análise. 

 

 

2.6 RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DO SARESP 

 

 

Com base nos resultados dos desempenhos do SARESP, é possível o 

acesso aos dados para fazer um estudo e análise sobre a qualidade da escola 

pública. Esse mecanismo pode indicar caminhos que possibilitem o aprimoramento e 

a articulação do planejamento escolar, como também o estabelecimento de metas 

para cada escola, em especial no que se refere ao rendimento escolar. 

Os resultados são centrados nos processos de desenvolvimento de 

objetivos da avaliação e têm como principal foco promover ajustes e modificações 

no funcionamento das escolas da rede estadual de ensino, proporcionando ações 

que objetivem contribuir e dar aos alunos um percurso proveitoso e gratificante, com 

a finalidade de fazer aprender, para que cheguem a adquirir competências e 

desenvolver habilidades. Os resultados do SARESP são apresentados por escalas 

de desempenho, mostrando valores numéricos para medir o rendimento escolar dos 

alunos. Esses valores, ou seja, os índices, na maioria das vezes, não são bem 

compreendidos e utilizados pela grande parte das unidades escolares e também 

pela sociedade. Isso é confirmado na entrevista publicada no Jornal Folha de São 
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Paulo no dia 01/09/2008, na entrevista com o Profº Drº José Francisco Soares, com 

o título: ―Escolas não aproveitam bem a avaliação de desempenho‖. Seguem alguns 

trechos relevantes desta entrevista: 

 

Essas avaliações fornecem um importante retrato da educação 
brasileira, mas seus resultados não estão chegando adequadamente 
às escolas e ajudando diretores a tomar decisões em seu dia-a-dia. 

 
As avaliações hoje estão servindo aos secretários, mas não às 
escolas. 

 
A avaliação precisa se tornar pedagogicamente mais relevantes para 
a escola. 
A avaliação, em vez de olhar apenas para a média, precisa apontar 
quais são os alunos que estão aprendendo e quais estão tendo 
dificuldades, para poder então questionar o diretor sobre o que será 
feito para melhorar a nota desses estudantes. 

 

Tal fato mencionado anteriormente é devido à falta de informação para se 

fazer melhor uso dos resultados adquiridos, para com isso direcionarem um melhor 

ensino para todas as escolas e para toda a comunidade escolar. Belloni; Magalhães 

e Sousa (2007) ressaltam que: 

 

Autoconhecimento refere-se à melhoria do nível de informações 
sobre os processos e resultados alcançados, tanto por parte de seus 
formuladores e executores, como por parte de setores sociais 
diretamente envolvidos, a saber: seus financiadores e aqueles que 
são atingidos pelas ações desenvolvidas pela política pública 
considerada (p. 45). 

 

Portanto, é de fundamental importância que os profissionais da educação 

estejam preparados para aproveitar cada vez mais as informações obtidas pelos 

resultados para se nortear e concretizar uma melhor e bem sucedida prática 

docente. 

Como parte da discussão, será mostrada, a seguir, a importância dos 

resultados do SARESP. 
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2.6.1 A Importância dos Resultados 

 

 

Os resultados do SARESP são uma espécie de mapa que apontam os 

pontos fortes e fracos do desempenho dos alunos nas disciplinas e séries avaliadas 

com base nas Matrizes de Referência da Avaliação e nos Questionários: 

socioeconômico, cultural e familiar. Podem ser usados para subsidiar o 

planejamento escolar no estabelecimento de metas, na prática do professor em sala 

de aula, possuindo ainda um caráter diagnóstico para a correção de rumos do 

próprio sistema de ensino. Sendo assim, os resultados do SARESP, como foi 

mencionado anteriormente, possuem um caráter diagnóstico, levando a uma prática 

de avaliação diagnóstica para verificar dificuldades e lacunas na aprendizagem. 

Partindo deste fato, esses resultados passam a atribuir uma prática de avaliação 

formativa, depois de detectar em quais conteúdos os discentes possuem 

deficiências na aprendizagem. Desenvolvem, por isso, uma melhor regulação e 

administração dos erros durante todo o processo de ensino. 

Um dos papéis fundamentais dos resultados do SARESP é verificar se os 

conteúdos abordados na avaliação foram trabalhados em sala de aula junto aos 

alunos e se mesmo ainda encontraram dificuldades na resolução de situações que 

abordem os referidos conteúdos. 

Sousa (2007) contribui comentando o aspecto que verifica, nos 

resultados, se os alunos aprenderam e o que os impediu de compreender os 

conteúdos da avaliação do SARESP: 

 

A avaliação do rendimento escolar tem como função identificar, 
verificar o alcance dos objetivos, diagnosticando, portanto, as 
dificuldades, os problemas que possam estar impedindo o aluno de 
adquirir as aprendizagens propostas (p. 137). 

 

Baseando-se na aprendizagem dos alunos, os resultados do SARESP 

são quantificados por meio de competências e habilidades que avaliam 

conhecimentos práticos e utilitários para o cotidiano dos discentes. Em relação aos 

resultados por habilidades, a equipe escolar efetua a análise, verificando o nível de 

desempenho, acertos e erros que seus alunos obtiveram na avaliação e em que 

nível de desempenho estão inseridos. 



101 

Diante desse diagnóstico, os professores devem repensar o planejamento 

das suas aulas, contribuir com seus alunos na superação das dificuldades, criar um 

novo espaço de diálogo e reflexão na busca de melhores e novas estratégias na 

promoção da aprendizagem. Assim, com base nos resultados, a escola também 

precisa avaliar todo o seu processo educativo, para saber se está cumprindo sua 

função e se os objetivos de cada etapa educacional estão sendo concretizadas. 

Depresbiteris (2007) evidencia que: 

 

Diante desse quadro, é necessário que, ao pensar a avaliação da 
aprendizagem, sejam analisadas algumas questões tais como: que 
significa a recuperação no processo ensino-aprendizagem? De que 
forma a escola como um todo contribuirá na recuperação do aluno? 
Que fatores específicos o professor deve levar em conta ao planejar 
e executar a recuperação do aluno? (p. 72). 

 

Desta forma, os resultados do SARESP passam a centrar-se na escola 

como um todo, atribuindo um caráter da prática avaliativa totalmente formativa, 

levando a uma nova concepção acerca da avaliação e, consequentemente, à 

melhoria dos processos de ensino-aprendizagem. Por isso, Sousa (2007) formaliza a 

importância da avaliação do desempenho escolar junto à escola no seguinte dizer: 

 

traduz em última instância e de forma explícita a proposta 
educacional da escola. Como um instrumento de ensino que tem 
rituais definidos na administração escolar, suas decisões trazem 
conseqüências no cotidiano da escola e refletem a proposta 
educacional aí vivida efetivamente (p. 127). 

 

Seguem as metodologias que são utilizadas para analisar os resultados 

do SARESP e o IDESP (Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São 

Paulo) que atribui metas às escolas a partir dos resultados. 

 

 

2.6.2 Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo (IDESP) 

 

 

O IDESP é um indicador de qualidades do ensino público ministrado na 

rede paulista de ensino. Utiliza como base o índice dos resultados das seguintes 

séries: 4as séries do ciclo I e 8as séries do ciclo II do Ensino Fundamental e das 3as 
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séries do Ensino Médio. Na avaliação da qualidade das escolas, desenvolvida pelo 

IDESP, consideram-se dois critérios fundamentais para a sua concretização: o 

desempenho dos alunos no SARESP e o fluxo escolar (que é medido pela taxa 

média de aprovação em cada etapa da escolarização das séries do ciclo I e ciclo II 

do Ensino Fundamental e as do Ensino Médio). Com os resultados obtidos, o IDESP 

pode desenvolver um diálogo com as escolas, fornecendo-lhes um diagnóstico de 

sua qualidade, apontando os pontos em que seu desempenho foi pequeno e 

sinalizando aspectos para melhoria ano a ano. Uma das características 

fundamentais do IDESP é sua prática avaliativa diagnóstica. 

O IDESP foi implantado pela Secretária Estadual da Educação do Estado 

de São Paulo na rede paulista de ensino no ano de 2007 com o propósito de 

estabelecer metas para cada escola se constituir num instante de melhoria da 

qualidade de ensino. As metas de cada escola são estabelecidas a partir de critérios 

e objetivos que servem como guias para os professores, gestores escolares, pais e 

toda a comunidade acompanhar a evolução das escolas no cumprimento de suas 

metas para uma educação inovadora e qualitativa. 

A Secretária Estadual da Educação do Estado de São Paulo, apoiada ao 

IDESP, criou um ―PROGRAMA DE QUALIDADE DA ESCOLA‖, que foi apresentado 

em maio de 2008, tendo como principal objetivo promover a melhoria da qualidade 

de todo o sistema de ensino na rede estadual paulista. Para a execução deste 

programa avalia-se anualmente cada escola, a fim de acompanhar o desempenho e 

a qualidade do serviço educacional prestado e propondo metas para a melhoria dos 

resultados do ensino oferecido em todas as unidades escolares. 

Sousa (2007) ressalta que: 

 

Competiria à avaliação verificar se os objetivos estão sendo 
atingidos, recolocando a discussão pedagógica do que deve ser feito 
para alcançar as metas propostas, compromissando assim a escola 
com o desenvolvimento de aprendizagens (p. 135). 

 

Assim, o programa cumpre o papel de apoiar o trabalho desenvolvido 

pelas equipes escolares, permitindo que a família e a comunidade possam 

acompanhar a evolução do ensino oferecido na escola. Além disso, a Secretaria da 

Educação do Estado de São Paulo desenvolve um programa de recuperação e 

apoio às escolas que tiveram o índice muito baixo no IDESP nas 4as e 8as séries do 
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Ensino Fundamental e nas 3as séries do Ensino Médio, para que possa obter suas 

metas no próximo ano. 

 

 

2.6.3 Teoria dos Modelos Lineares Hierárquicos 

 

 

A metodologia da Teoria dos Modelos Lineares Hierárquicos – HLM vem 

sendo utilizada para analisar os resultados do SARESP desde a edição de 1997 e 

para determinar a característica dos alunos e das escolas em que eles estudam na 

rede paulista de ensino. O seu principal objetivo é identificar fatores escolares e 

familiares associados ao desempenho dos alunos, e essas informações são obtidas 

por meio das respostas dos questionários disponibilizados para os alunos, pais, 

professores, diretores e supervisores de ensino. 

Esta metodologia da Teoria dos Modelos Lineares Hierárquicos – HLM é 

um modelo estatístico que permite identificar as variáveis que mais contribuem para 

explicar o desempenho dos alunos, onde o estudo dos fatores que influenciam este 

resultado é adquirido por dois níveis hierárquicos principais para se obter a análise: 

no primeiro, os alunos são definidos como o nível I e suas turmas na escola onde 

estuda como nível II. Este estudo tem apresentado uma relação positiva entre a 

situação socioeconômica das famílias e o desempenho dos alunos, como 

demonstram muitos resultados do SARESP 

 

por exemplo, que há uma correlação positiva entre o nível 
socioeconômico das famílias e o desempenho dos filhos na escola. 
Quanto mais alto o nível socioeconômico, melhor o desempenho dos 
alunos (RELATÓRIO SARESP 2005, p. 144). 

 

Para o primeiro nível são levadas em consideração as características do 

perfil do estudante, considerado isoladamente ou recodificado ou ainda agrupado 

para que permita um melhor desempenho dos resultados. Já no segundo nível, são 

utilizadas características que falam a respeito do conjunto dos alunos do qual o 

estudante faz parte na determinada escola, sendo calculadas as médias por turma, 

considerando-se os níveis socioeconômicos e os fatores relacionados aos atrasos 

escolares. 
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Para a constituição dos resultados são consideradas as seguintes 

variáveis apresentadas no Relatório do SARESP 2005: 

 

- condições do domicílio do aluno (composto por calçamento da rua, 
presença de água encanada e eletricidade); 

 
– freqüência do aluno (verifica se o aluno é assíduo às aulas); 

 
– presença de bens culturais na casa (verifica a existência de 
dicionários, internet, lugar calmo para estudo e estante com mais de 
20 livros na casa do aluno); 

 
– incentivo ao estudo do aluno (considera o grau de envolvimento da 
família com o estudo do aluno, com o fazer lição de casa ou 
trabalhos escolares, com o estímulo para ler e para freqüentar a 
escola); 

 
– freqüência a cursos extra-escolares (resume a participação do 
aluno em cursos de língua estrangeira, de computação, de música e 
atividades esportivas); 
– atividades de reforço (expressa a ida do aluno a aulas de reforço 
(particulares) fora da escola); 

 
– aulas de recuperação (diz respeito a se o aluno tem aula de 
recuperação e reforço na escola); 

 
– interrupção da freqüência à escola (indica se o aluno deixou de 
freqüentar a escola durante algum tempo); 

 
– como o professor avalia (considera se o professor avalia os alunos 
com provas, trabalhos em grupo, seminários, trabalhos individuais, 
participação do aluno); 

 
– meios que o professor utiliza para dar aula (expressa os diferentes 
meios utilizados em sala, como apresentação da matéria para a 
classe, leitura da matéria no livro didático, exercício do livro didático, 
colocação da matéria na lousa, jogos, pesquisas e trabalhos em 
grupo, diferentes formas de resolução de problemas, estímulo para 
os alunos fazerem perguntas); 

 
– motivos para freqüentar a escola (indica os motivos do aluno para ir 
à escola, como conseguir um certificado, aumentar seu 
conhecimento, conseguir melhorar de vida e desenvolver suas 
habilidades) e; 

 
– senso crítico do aluno em relação ao ambiente escolar (é 
relacionado ao fato de o aluno reclamar de fatores que dificultam sua 
aprendizagem, como indisciplina na sala de aula e o despreparo dos 
colegas quanto a dominar a matéria das séries anteriores) (p. 145-
146). 

 



105 

Essas estruturas de variáveis apresentadas acima permitem que cada um 

dos níveis de hierarquia seja especificado individualmente e seja reunido 

posteriormente em um único modelo. 

Nati (2001) apresenta a seguir a seguinte definição para a Teoria dos 

Modelos Lineares Hierárquicos: 

 

Os modelos lineares hierárquicos constituem portanto uma nova 
formulação para os modelos de efeitos aleatórios , motivada pela 
própria estrutura dos dados , permitindo a descrição e análise mais 
apropriada das diferentes fontes de variações e maior facilidade de 
interpretação dos parâmetros do modelo. Além disso, os modelos 
lineares hierárquicos podem ser empregados em inúmeras situações 
e áreas de aplicação (p. 6). 

 

De acordo com o  citado, deve-se levar em conta as variáveis entre todas 

as escolas avaliadas, incorporando os diferentes aspectos de cada uma delas e de 

seus alunos, fornecendo assim resultados mais apropriados e mais interessantes 

sobre o desempenho escolar avaliado pelo SARESP. 

 

 

2.6.4 Teoria de Resposta ao Item 

 

 

A metodologia da Teoria de Resposta ao Item vem sendo aplicada em 

diversos sistemas de avaliações educacionais no Brasil. Um destes sistemas que 

vem utilizando este recurso estatístico desde sua implantação, é o SARESP, 

possibilitando aprimorar uma série de avanços no acompanhamento dos resultados 

do desempenho escolar, verificando se houve ganho entre uma série e outra que foi 

avaliada por intermédio da comparação do índice do desempenho das provas. 

Os dados dos desempenhos dos alunos são, por sua vez, expressos por 

meio de uma média de escore verdadeiro, e são apresentados por uma escala 

graduada de 0 a 100, permitindo com isso a verificação dos resultados globais de 

cada série avaliada. Tornar também possível, a comparação dos dados mesmos que 

tenham efetuado avaliações diferentes e em distintos períodos. Formaliza-se, assim, 

a colocação de todos os resultados de uma mesma série avaliada em uma única 

escala de desempenho. 
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A partir dos resultados do desempenho dos alunos são construídas 

escalas de desempenho para cada série e cada componente curricular avaliado que 

constitui a avaliação do SARESP. Os níveis são descritos a partir das habilidades de 

cada disciplina escolar, que os alunos sabem e são capazes de realizar em cada 

série. Na 1ª série são descritos sete níveis, na 2ª, são adotados os seis primeiros, e 

nas demais séries do Ensino Fundamental e do Ensino Médio são descritos cinco 

níveis. 

As habilidades que são apresentadas nos níveis já mencionados são 

estruturadas a partir de áreas de conteúdos determinados em cada disciplina 

avaliada. Os alunos que se apresentarem em um nível mais alto, consequentemente 

dominam as habilidades descritas nos níveis mais baixos. 

Valle (2001) apresenta claramente os aspectos de grande importância 

relacionados às informações das escalas e dos níveis: 

 

Assim, a primeira informação que a escala nos fornecerá é a 
identificação do que os alunos sabem e do que não são capazes de 
fazer, ou seja, quais os conteúdos que eles dominam e em quais 
conteúdos ainda precisam melhorar. Outra informação interessante é 
a porcentagem de alunos de cada população distribuída em cada 
faixa de habilidade. A partir dessa informação, pode-se verificar, por 
exemplo, qual a porcentagem de alunos de uma determinada série 
que domina os conteúdos abordados naquele nível de habilidade e 
como essa porcentagem evolui de uma série para outra (p. 77). 

 

Essa metodologia formaliza características das práticas de avaliações 

desenvolvidas nas escolas. São diagnósticas ao verificar o que os alunos sabem, 

somativas ao tabular os grupos de alunos por níveis e formativas ao recolher 

informações do desempenho dos alunos e de suas evoluções. 

Serão apresentados um dos quadros e um dos gráficos da escala de 

desempenho de Matemática da 8ª série do Ensino Fundamental, mostrados no 

Relatório do SARESP 2005 como exemplo para se formalizar a descrição dos níveis 

e das determinadas habilidades correspondentes a este conteúdo nesta série 

avaliada: 
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Figura 3 – Gráfico de Percentual de Alunos nos Níveis da Escala de Desempenho 
por Escore Verdadeiro Matemática – 8ª Série do EF 
Fonte: (Relatório SARESP, 2005) 
 

 O quadro apresenta a grande maioria dos alunos no nível 1. Neste nível 

os discentes apresentam o conhecimento de classificar várias figuras geométricas. 

Também é notório que os alunos apresentem resultados muito baixos, ou seja, a 

situação é claramente insatisfatória. É também visível que a maioria dos alunos não 

possui as habilidades correspondentes à série em que estuda. Tal fato deixa claro 

que o processo de ensino-aprendizagem está falho, pois há uma pequena 

concentração dos alunos no nível 2; e a partir do 3 e 4, cada vez mais, diminui. 

Portanto, pode-se verificar que os discentes concentram-se entre o nível Abaixo do 

Nível 1 e Nível 1. 
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Quadro 5 

Escala de Desempenho de Matemática – 8ª Série do EF 

 

Fonte: (Relatório SARESP, 2005) 

 

 Já o quadro da Escala de Desempenho de Matemática do SARESP é 

constituído por 5 níveis de classificação das habilidades avaliadas na prova e mais 

um nível nomeado como ―abaixo do nível 1‖, em que, os alunos não apresentam 

domínio das habilidades e dos conteúdos avaliados. Os níveis 1 a 5 são 

relacionados a conteúdos que os discentes devem ter conhecimento até o final da 8ª 

série do Ensino Fundamental, conteúdos que são determinados pela matriz de 

referência da avaliação do SARESP. Esses conteúdos são apresentados no anexo 

II, agrupados por temas em quatro áreas. No primeiro: Números, Operações e 

Funções, no segundo: Espaço e Forma, no terceiro: Grandezas e Medidas e no 
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quarto: Tratamento de Informações. Esses grupos de classificação estão 

apresentados  com as devidas competências e habilidades que cada discente deve 

apresentar e desenvolver.  

Por fim, depois de estimadas as habilidades médias e enquadrados os 

resultados dos desempenhos dos alunos de cada escola e formalizados com a 

construção de um boletim que indica o desempenho médio de cada escola avaliada, 

verifica-se qual a sua situação em relação às demais instituições de ensino. 

Também se avalia o ganho de seus discentes por meio de uma comparação ano a 

ano e determinam-se quais conteúdos apresentam maior dificuldade de 

aprendizagem. Com isso, o SARESP apresenta, por meio da utilização da Teoria de 

Resposta ao Item, indicadores quantitativos e qualitativos sobre o ensino público da 

rede estadual paulista. Tais dados são de extrema relevância para um ensino de 

qualidade na rede pública estadual. 

Segue o desempenho dos alunos do Ensino Fundamental ciclo II na 

disciplina de Matemática para se verificar como andam os índices de desempenho 

neste componente curricular. 

 

 

2.7 DESEMPENHO DOS ALUNOS NA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA DO ENSINO 

FUNDAMENTAL CICLO II 

 

 

Na primeira edição do SARESP, no ano de 1996, foi avaliada somente a 

7ª série do Ensino Fundamental ciclo II. As avaliações aplicadas aos discentes em 

todos os períodos que a série era oferecida, foram planejadas para serem 

equivalentes em termos de conteúdos necessários para que os alunos  utilizem-se 

de ferramentas básicas resolvendo as situações-problema abordadas, 

compreendendo melhor o seu cotidiano, comunicando-se e entendendo não 

somente questões relacionadas aos conteúdos de Matemática avaliados, mas 

também de outras áreas do conhecimento. 

A Avaliação em Matemática, nesta edição, apresenta aspectos relevantes 

para o ensino da disciplina, pois formalizou uma prova em situações-problema que 

não se limitavam apenas ao conhecimento formal baseado em definições e sim, 
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estabeleceu que as questões tivessem um real significado na aprendizagem. Por 

esta razão, as questões da Avaliação em Matemática desta edição foram 

 

elaboradas de tal maneira que seja possível avaliar se a Matemática 
está cumprindo seu papel no currículo na escola fundamental: dar 
condições para que o aluno resolva determinadas situações do 
cotidiano – contagens, cálculo e medidas – e desenvolva seu 
raciocínio lógico (RELATÓRIO FINAL DOS RESULTADOS DA 1ª 
APLICAÇÃO, 1996, p. 2) 

 

As avaliações foram pensadas para que os avaliados pudessem atribuir 

significado prático associado a sua realidade de vida rotineira. 

De acordo com o Relatório Final dos Resultados do SARESP na edição 

de 1996, pode-se observar que a média de questões respondidas com acerto pelos 

alunos do período diurno foi de 9,26 e no período noturno 8,42. A partir disso, 

conclui-se que as dificuldades em ambos os períodos são muito semelhantes, não 

havendo aspecto que permita uma divisão entre os alunos, de diferentes turnos, em 

relação ao domínio dos conteúdos abordados ou até mesmo das habilidades 

desenvolvidas e avaliadas. 

Já na segunda edição do SARESP, no ano de 1997, foi avaliada a 8ª 

série do Ensino Fundamental. De acordo com o Relatório Final do SARESP de 

1997, pode-se verificar as médias de acertos da prova em Matemática que foi 

aplicada na citada série no período diurno e noturno, e também se pode formalizar 

uma comparação entre os índices das médias do Estado, da Coordenadoria de 

Ensino da Grande São Paulo – COGSP e da Coordenadoria de Ensino do Interior – 

CEI. 

As médias do período diurno foram as seguintes: COGSP = 10, 06; CEI = 

11,08 e Estado = 10,64. As do período noturno foram COGSP= 9, 95; CEI = 10,65 e 

Estado = 10,34. Considerando esses dados, avalia-se que, no geral, os alunos dos 

dois períodos indicam que ―os conteúdos avaliados não foram dominados com 

segurança pela maioria dos alunos em início da 8ª série‖ (RELATÓRIO FINAL DOS 

RESULTADOS DO SARESP 1997, p. 18). O desempenho médio obtido pelos 

alunos da 8ª série na CEI  é significativamente mais alto que o dos alunos da 

COGSP. Isso índica que o ensino de Matemática no interior do Estado de São Paulo 

produz uma melhor aprendizagem. 



111 

Ainda de acordo com o Relatório Final do SARESP 1997, o índice dos 

resultados da prova em Matemática é influenciado por vários fatores tais como: 

 

[...] a localização geográfica da unidade escolar; o tipo de escola 
freqüentada pelo estudante; a composição do corpo docente; o projeto 
pedagógico da equipe escolar; e as condições de ensino oferecidas 
aos alunos. Características individuais dos estudantes, bem como 
suas condições socioeconômicas, também revelam ter um impacto no 
nível de desempenho observado. 

 
Assim, alcançaram melhores resultados os estudantes com o seguinte 
perfil: meninos de raça amarela, originários de família de melhores 
condições econômicas e culturais, não apresentam defasagem 
idade/série, não possuem um histórico de repetência, ainda que 
alguns deles possam ter interrompido seus estudos por algum tempo. 

 
Costumam fazer lições de casa e, nas aulas de Matemática, realizam 
exercícios com freqüência (p. 51-52). 

 

Ainda se observa, no Relatório Final do SARESP 1997, que na 

comparação das avaliações de 1996 e 1997, em relação à média das habilidades 

avaliadas na prova em Matemática, que a CEI está sempre com uma grande 

diferença em relação aos resultados da COGSP. Os resultados são: COGSP 

período diurno 1996= 57,40 e período noturno = 49,02; em 1997, diurnos=60,58 e 

noturno = 53,92; a CEI em 1996 no período diurno = 58,92 e período noturno = 

50,56 e em 1997, diurno= 66,72 e noturno= 57,85; e o Estado 1996 no período 

diurno =58,23 e o noturno= 49,87 em 1997 diurno = 63,91 e noturno= 56,01. 

Esta comparação entre as avaliações de um ano para outro podem 

suscitar muitas questões em relação à avaliação do SARESP que ―passa 

necessariamente pela discussão da proposta de escola, isto é, da orientação 

pedagógica que deve definir todas as práticas educativas no interior da escola, 

inclusive a avaliação‖ (SOUSA, 2007, p. 127), possibilita refletir sobre os resultados 

ano a ano, concluindo o que deve ser aprimorado na proposta pedagógica da 

escola. 

Em relação aos resultados de Matemática na edição de 1997, o Relatório 

Final do SARESP 1997 evidencia em sua redação: 

 

Os resultados dessas avaliações fortalecem a idéia de que o ensino 
de Matemática vem sendo muito ineficiente; se nas séries iniciais há 
uma produtividades pelo menos razoável na aplicação dos conteúdos 
matemáticos pelos alunos – ainda que bem aquém do possível –, 
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esta relativa eficiência deixa de existir nas séries finais do Ensino 
Fundamental (p. 40). 

 

Na terceira edição do SARESP, no ano de 1998, há que se analisar ainda 

os resultados de Matemática da 1ª série do Ensino Médio, pois, nas três primeiras 

edições, a prova avaliou os conteúdos da série anterior sendo que em 1996 a 

avaliação da 7ª série do Ensino Fundamental abordou o conteúdo ministrado na 6ª 

série do Ensino Fundamental. Em 1997 a avaliação da 8ª série do Ensino 

Fundamental abordou o conteúdo ministrado na 7ª série do Ensino Fundamental e 

em 1998, a 1ª série do Ensino Médio avaliou o conteúdo da 8ª série do Ensino 

Fundamental. 

De acordo com o Relatório Final do SARESP 1998, foi possível verificar 

as médias de acerto da Avaliação em Matemática no período diurno e no período 

noturno em relação à COGSP, a CEI e ao Estado. Os resultados foram: período 

diurno COGSP: 10,83; CEI: 11,28 e Estado: 11,08. No período noturno, a COGSP: 

9,93; CEI: 10,38 e Estado: 10,16. Esses resultados, de acordo com o Relatório Final 

do SARESP 1998, indicam que há uma disparidade entre as ―provas aplicadas, a de 

Matemática é a que teve o pior índice de acertos (36,93%)‖ (p. 16) e que mediante a 

―análise geral os resultados indicam que a maioria dos alunos não domina os 

conteúdos que foram avaliados nas provas‖ (p. 17) e ainda apresenta que o ―nível de 

desempenho alcançado pelos alunos em matemática (33,87%) indica que os 

conteúdos e habilidades avaliados não são dominados pela maioria dos estudantes 

ao final da 8ª série‖ (p. 17), tal disparidade ficou mais acentuada quando as 

habilidades eram mais específicas. 

Com os dados obtidos nos questionários que os alunos responderão em 

relação ao que interfere no seu desempenho na disciplina de Matemática 

apresentado no Relatório Final do SARESP 1998 observa-se que os discentes que 

 

desenvolviam atividades de Matemática com exercícios e trabalhos 
em grupos, tinham aulas em salas-ambientes e contavam com 
professores que selecionavam vídeos para serem exibidos durante 
as aulas, utilizando, ainda, recursos didáticos diversificados, médias 
1,13 ponto mais elevadas (p. 77). 

 

Os alunos eram submetidos a situações mais estimulantes, obtinham 

resultados mais favoráveis. Outras variáveis também foram apresentadas pelos 
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alunos em relação à disciplina de Matemática nos diferentes períodos avaliados, 

evidenciando as diferenças de resultados por turnos: 

 

para o diurno, a auto-avaliação que os alunos fazem da sua 
habilidade para fazer cálculo e resolver problemas de Matemática. As 
variáveis que têm maior influência para o noturno são a condição de 
trabalho dos estudantes e as diferenças no desempenho de meninos 
e meninas nas provas de Matemática (RELATÓRIO FINAL DO 
SARESP 1998, p. 86). 

 

De uma forma geral, as provas em Matemática, assim como as demais 

disciplinas avaliadas, apresentam questões contextualizadas em situações 

relacionadas ao cotidiano do aluno, utilizando em sua resolução a metodologia de 

Resolução de Problemas. Isso proporciona ao discente ―que a formulação e a 

resolução de problemas não são um tópico do conteúdo, mas sim, um meio e um 

contexto de ensinar/fazer/aprender matemática, assim como as atividades de 

investigação‖ (BURIASCO; SOARES, 2008, p. 107), uma prática contextualizada. 

Analisando os dados dos resultados comparativos constituintes no 

Relatório Final do SARESP de 1998, é notório que houve avanços na disciplina de 

Matemática em ambos os períodos avaliados, diurno e noturno, havendo progressos 

no conhecimento de novos conteúdos, assim como no desenvolvimento de novas 

habilidades. No período diurno e noturno, assim como consta no Relatório Final do 

SARESP 1998, a comparação entre a Avaliação em Matemática, em relação ao 

domínio das habilidades nas três primeiras edições são as seguintes: em 1996, no 

período diurno = 58,2 e noturno= 49,9; 1997, período diurno = 63,9 e noturno = 56,0 

e em 1998, período diurno = 70,4 e no noturno = 61,5. Portanto, nas avaliações do 

SARESP, em Matemática deve-se procurar avaliar não somente a utilização da 

disciplina para a resolução de problemas, mas sim, a capacidade do discente em 

estabelecer o raciocínio lógico considerando ―uma vez que o desenvolvimento 

dessas capacidades constitui objetivo da inserção da Matemática no currículo da 

Escola Fundamental‖ (RELATÓRIO FINAL SARESP 1998, p. 132) a Matemática 

como elo primordial no Ensino Fundamental. 

Na quarta edição da avaliação do SARESP, realizada no ano de 2000, 

avaliaram-se as 5ªs e 7ªs séries do Ensino Fundamental ciclo II. Nessa edição, de 

acordo com o Relatório Final do SARESP 2000, estima-se que a média das 
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habilidades dos alunos que cursavam a 5ª série fora igual a 55,04 pontos. Na 7ª 

série, no período diurno, a média fora de 58,1 e no período noturno, 57,42. 

De acordo com a análise da Avaliação em Matemática apresentada no 

Relatório do SARESP 2000, na 5ª série do Ensino Fundamental, no período diurno, 

a média foi de 17,07 pontos, correspondendo a 43,8% de acerto em média, menos 

da metade da prova. No período noturno, a média foi de 17,44 pontos, ou seja, 

44,7% de acertos. Isso também indica que menos da metade da prova foi realizada 

com êxito. O número de questões acertadas foi 39 no máximo. Esse valor indica 

uma heterogeneidade nos resultados relevando uma despensa das notas em torno 

da média. Tal situação não é almejada no SARESP por não refletir o objetivo de sua 

implantação 

 

pois um dos objetivos deste sistema é o de realizar uma avaliação 
diagnóstica (distribuição normal – homogeneidade dos dados) que 
permite identificar o que os alunos de fato dominam e o que não 
dominam (RELATÓRIO FINAL SARESP 2000, p. 54). 

 

O Relatório Final do SARESP 2000 mostra que o índice de dificuldade da 

prova foi de grande importância para a resolução das questões em que os alunos 

foram avaliados. Também deixa claro que ―não houve questões classificadas como 

muito difíceis ou muito fáceis. Trata-se de uma prova que efetiva, um dos objetivos 

do SARESP: uma avaliação por meio de questões de dificuldade mediana‖ 

(RELATÓRIO FINAL SARESP 2000, p. 60) há uma equidade nas questões 

propostas. 

Na 7ª série do Ensino Fundamental, no período diurno, a média foi de 

15,62 pontos, ou seja, 39,1% dos acertos da prova, menos da metade de acertos da 

prova. No período noturno, a média foi de 13,22 pontos correspondentes a 33,1% de 

acertos. O número de acertos de questões foi de 10 no máximo, demonstrando que, 

de um modo geral, os alunos tiveram dificuldade de responder as questões 

adequadamente em relação aos conteúdos solicitados. 

Na edição do SARESP 2000, as questões também foram elaboradas 

enfatizando o recurso metodológico da resolução de problemas, mantendo a 

proposta da avaliação 

 

foram apresentadas por meio de variadas formas de linguagem: 
texto, ilustrações, diagramas e tabelas, esquema e linguagem formal, 
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envolvendo símbolos matemáticos específicos, para indicar 
operações, relações de igualdade e desigualdade. Grande parte das 
questões apresentadas estava contextualizada em situações da 
realidade dos alunos (RELATÓRIO FINAL SARESP 2000, p. 65). 

 

Ficou, portanto, bastante claro, que a dificuldade dos alunos está na 

leitura e compreensão de enunciados das questões apresentadas. 

Tal fato mencionado acima é evidenciado na redação do Relatório Final 

do SARESP 2000: 

 

[...] é importante apontar a grande dificuldade apresentada tanto 
pelos alunos do diurno quanto pelos alunos do noturno no que se 
refere a leitura e compreensão dos enunciados; deve-se notar, 
também, a maneira desatenta com que tratam as informações neles 
contidas. Outra fonte de incorreções no raciocínio desenvolvido pelos 
alunos diz respeito à pouca familiaridade que apresentam em relação 
à análise do significado de termos que poderiam estar servindo de 
guia para a solução das questões (p. 66). 

 

Com o acima citado, evidencia-se a necessidade de valorizar e estimular, 

nas aulas de Matemática, recursos e atitudes que alertam para a leitura e 

interpretação de textos que apresentam informações que relacionam conteúdos 

Matemáticos abordados na avaliação do SARESP como figuras geométricas e 

outros. 

Desde a quinta edição do SARESP, realizada no ano de 2001, até a 

oitava realizada no ano de 2004 neste período, foi avaliado somente um 

componente curricular, Língua Portuguesa, acompanhado de uma proposta de 

redação. 

Porém na 9º edição do SARESP, realizada no ano de 2005, volta 

novamente a se avaliar o componente curricular da disciplina de Matemática. Foram 

avaliadas todas as séries do Ensino Fundamental ciclo I e ciclo II e todas as séries 

do Ensino Médio. 

Verifica-se no Relatório Final do SARESP 2005, que a média dos alunos 

na 5ª série do Ensino Fundamental foi de 41,2 no Estado, 39,6 na COGSP e 42,6 na 

CEI. Na 6ª série do Ensino Fundamental, a média foi de 41,5 no Estado, 40,2 na 

COGSP e 42,6 na CEI. 

Isso revela que, de um modo geral, os alunos da 5ª série do Ensino 

Fundamental não apresentam diferenças significativas entre os resultados dos 
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diversos períodos. Na 6ª série do Ensino Fundamental, os resultados são 

relativamente homogêneos em todos os períodos. O único fato que destoa é o de 

que os alunos da CEI apresentam médias mais altas do que os da COGSP. 

Todavia, a média dos índices dos resultados da 7ª série do Ensino 

Fundamental são 36,2 para o Estado, 34,8 para a COGSP e 37,3 para a CEI. Os da 

8ª série do Ensino Fundamental são 32,7 para o Estado, 31,5 para a COGSP e 33,7 

para a CEI. Apresentam, então, certa homogeneidade na média entre os alunos das 

duas séries citadas e entre ambos os períodos e coordenadorias. 

Em análise ao desempenho dos alunos em Matemática, obtido pelo Relatório Final 

do SARESP 2005, observam-se grandes resultados ao longo dos ciclos, pois há 

 

aumento expressivo dos percentuais de alunos situados no nível I (o 
patamar inferior da escala) e na faixa ―abaixo do nível I‖, que reúne 
aqueles que não demonstram domínio das habilidades avaliadas 
pelo Saresp (com exceção da 6ª série, na qual esse aumento não se 
mostrou tão significativo, com os maiores percentuais de alunos se 
concentrando nos níveis 2 e 3). Na 7ª e na 8ª série, enfim, nota-se 
que os percentuais de estudantes situados no nível I e na faixa 
―abaixo do nível I‖ aumentam muito, atingindo cifras superiores a 
70%. Há, pois, um percentual alarmante de estudantes com 
resultados claramente insatisfatórios, ao mesmo tempo em que se 
observa uma diminuição constante de alunos posicionados nos 
níveis 3 e 4 ao longo do Ciclo II do EF (p. 83). 

 

Serão apresentados no anexo I as escalas e os gráficos de desempenho 

de Matemática e os níveis de cada série do Ensino Fundamental ciclo II das 5as 

séries, 6as séries e 7as séries, pois o gráfico e a escala do desempenho das 8as 

séries já foram mostrados anteriormente. Estes dados estão constituídos no 

Relatório Final do SARESP 2005: 

Anexo I1. 

No ano de 2007, o SARESP avaliou as 2as, 4as, 6as e 8as séries do Ensino 

Fundamental e as 3as séries do Ensino Médio. Os resultados dos desempenhos dos 

alunos das 4as e 8as séries do Ensino Fundamental e as 3as séries do Ensino Médio 

foram comparados com os resultados do SAEB e Prova Brasil. 

                                                 

 

 
1
 Anexo I: AS ESCALAS E OS GRÁFICOS DE DESEMPENHO DE MATEMÁTICA E OS NÍVEIS DA 

5ª, 6ª E 7ª SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL CICLO II. 
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As médias de proficiências obtidas pelos alunos nas 6as e 8as séries do 

Ensino Fundamental, de acordo com o Sumário Executivo do SARESP 2007, foram: 

para a 6ª série do Ensino Fundamental no Estado de 194,1; COGSP de 189,2 e CEI 

de 198,6. Na 8ª série do Ensino Fundamental no Estado de 231,5; COGSP de 225,6 

e CEI de 236,8. Com esses dados nota-se que o índice de desempenho em 

Matemática no SARESP 2007, em qualquer série do Ensino Fundamental, é 

superior entre os alunos da CEI, e que ―as diferenças de pontos entre as médias da 

CEI e da COGSP, nas séries avaliadas, variam entre 7,4 (na 6ª série do EF) e 11,2 

(na 8ª série do EF)‖ (SUMÁRIO EXECUTIVO SARESP 2007, p. 16) os resultados 

diversificados. 

Segue um gráfico disponível na página 19 do Sumário Executivo do 

SARESP 2007, com as médias de proficiência em Matemática da avaliação 

realizada no referido ano, em comparação com o SAEB de 2005 de todo o Brasil e o 

SAEB do Estado de São Paulo: 

 

 

Figura 4 – Gráfico Média de proficiência em Matemática, Saresp 2007, Saeb 2005 
(Brasil e São Paulo/Rede Estadual) 
Fonte: Site – Sistemas de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São 
Paulo (SARESP) – junho/2009. 
 

A partir do gráfico acima apresentado observa-se que as médias 

alcançadas pelos alunos da 8ª série do Ensino Fundamental, em ambas as 

avaliações, são muito próximas. Conclui-se, portanto, que a situação do índice de 
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desempenho em Matemática no Estado de São Paulo não é diferente do que ocorre 

em todo o Brasil. 

Para medir a proficiência dos níveis de desempenho dos alunos, o 

SARESP 2007, utilizaram-se pontos da escala de habilidades apresentadas na 

Matriz de Referência para o SARESP, na disciplina de Matemática, que são os 

seguintes pontos: 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 425, 450, 

475 e 500. Segue um quadro disponível no Sumário Executivo do SARESP 2007 

que contém a distribuição dos alunos na edição do mesmo ano pelos níveis de 

proficiência e a definição de cada nível: 

 

Tabela 1 

Distribuição dos Alunos Pelos Níveis de Proficiência 

 

Fonte: Site – Sistemas de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São 
Paulo (SARESP) – junho/2009. 
 

Definição dos níveis constituídos no Sumário Executivo da edição do 

SARESP 2007: 

 

 Abaixo do básico – os alunos neste nível demonstram domínio 
insuficiente dos conteúdos, competências e habilidades 
desejáveis para a série escolar em que se encontram. 

 

 Básico – os alunos neste nível demonstram desenvolvimento 
parcial dos conteúdos, competências e habilidades requeridas 
para a série em que se encontram. 

 

 Adequado – os alunos neste nível demonstram domínio dos 
conteúdos, competências e habilidades desejáveis para a série 
escolar em que se encontram. 

 Avançado – os alunos neste nível demonstram conhecimentos e 
domínio dos conteúdos, competências e habilidades acima do 
requerido na série em que se encontram (p. 21). 
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Uma reportagem do jornal Folha de São Paulo, do dia 14 de março de 

2008, mostra bem a situação do Ensino de Matemática no Estado de São Paulo com 

o seguinte título: ―80% dos alunos de SP não sabem matemática‖ enfatizando: 

 

Os resultados do Saresp 2007 (exame do governo de SP) divulgados 
ontem apontam uma situação ―trágica‖ no ensino de matemática nas 
escolas públicas do Estado: mais de 80% dos alunos não atingiram os 
conhecimentos esperados pela própria Secretaria da Educação. 

 

Na décima primeira edição, realizada no ano de 2008, há que se 

mencionar uma notícia que a Secretária da Educação do Estado de São Paulo, 

Maria Helena Guimarães de Castro, disponibilizou no site da Secretaria Estadual da 

Educação do Estado de São Paulo um texto  com o seguinte título: ―Matemática tem 

salto de qualidade em todas as séries da rede estadual, contendo o seguinte: 

 

A disciplina de matemática que rotineiramente é tida como a ―dor de 
cabeça‖ dos estudantes brasileiros, teve um salto de qualidade na 
rede estadual de Educação paulista. O Saresp 2008 mostra que a 
Secretaria de Estado da Educação conseguiu melhorar os índices da 
disciplina em todas as séries avaliadas. 

 
Na 6ª série, passou de 194,1 para 209,1 – 15 pontos a mais. Na 8ª 
série, de 231,5 para 345,7, uma diferença de 14,2 pontos. 

 
Cada aluno passou a fazer muito mais lição de casa, resolvendo 
problemas, fazendo cálculos, aplicando conceitos, discutindo 
soluções, afirma a secretária de Estado da Educação, Maria Helena 
Guimarães de Castro. 

 
A comparação do Saresp 2008 com o Saeb/Prova Brasil 2007 
(avaliações do governo federal) na rede estadual paulista mostra 
praticamente os mesmos avanços em matemática. 

 
As recuperações paralelas passaram a ter maior foco na disciplina, 
acelerando o rendimento dos alunos, diz a secretária Maria Helena. 

 

Embasado no acima mencionado, conclui-se que a Secretaria da 

Educação do Estado de São Paulo está tomando providências cabíveis para poder 

modificar este quadro de deficiência no ensino de Matemática do Estado. 

Para pautar a discussão, serão explicitadas, no anexo II, as habilidades e 

as competências relacionadas aos conteúdos que são avaliados na disciplina de 

Matemática na 6ª série e 8ª série do Ensino Fundamental que se encontra na Matriz 

de Referência para a Avaliação do SARESP: 
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Anexo II2 

São abordadas, na Avaliação em Matemática do SARESP, quatro 

competências fundamentais nas 6as e 8as séries do Ensino Fundamental. Cada 

competência é trabalhada por temas que constituem conteúdos Matemáticos. 

Estabelecem-se habilidades para cada tema de desenvolvimento do processo de 

aprendizagem dos discentes. 

Já na décima segunda edição (2009), o índice dos resultados de 

Matemática na 8ª série do Ensino Fundamental subiu 5,8 pontos, passando de 245,7 

na edição de 2008 para 251,5 na edição de 2009, de acordo com os dados 

informados no site da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo no 

informativo: ―IDESP E SARESP MOSTRAM MELHORA GENERALIZADA NAS 

ESCOLAS ESTADUAIS‖. O secretário da educação, Paulo Renato, justifica este 

avanço no índice dos resultados em Matemática mencionando: ―Pode-se dizer que 

os resultados mostram um ponto de inflexão em relação ao histórico recente das 

avaliações, com a curva apontando para cima, ou seja, para melhor‖. De acordo com 

o que foi mencionado, esta melhora nos índices de Matemática é um avanço 

significativo em relação às edições anteriores.  

Portanto, como se pode nitidamente perceber com a discussão acima, os 

resultados do rendimento na disciplina de Matemática da avaliação do SARESP, 

desde sua primeira edição, vêm apresentando índices baixos. Esse fato é 

comprovado no questionário aplicado aos alunos onde são realçadas grandes 

dificuldades na resolução de situações-problema em Matemática. Outro fato que é 

apresentado em todas as edições, mostra que o índice dos resultados é maior entre 

os alunos da CEI do que o dos alunos da COGSP. Assim, os resultados servem de 

parâmetros para novas diretrizes no ensino de Matemática, verificando o que os 

alunos sabem e suas dificuldades para serem trabalhadas com mais ênfase em 

busca de melhores resultados. Ou seja, os ―baixos índices de acerto [...] reforçam a 

imagem de que a matemática ensinada na escola é tomada como algo 

incompreensível e quase inacessível‖ (BURIASCO; SOARES, 2008, p. 117), o 

                                                 

 

 
2
 ANEXO II – AS HABILIDADES E COMPETÊNCIAS RELACIONADAS AOS CONTEÚDOS QUE 

SÃO AVALIADOS NA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA NA 6ª SÉRIE E 8ª SÉRIE DO ENSINO 
FUNDAMENTAL CICLO II QUE SE ENCONTRA NA MATRIZ DE REFERÊNCIA PARA A 
AVALIAÇÃO DO SARESP. 
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ensino da Matemática ainda é bastante deficitário se se considerar as exigências da 

Nova Proposta Curricular 2008 do Estado de São Paulo. 

De acordo com os problemas e os baixos índices em Matemática 

mencionados anteriormente, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo vem 

tomando medidas para reverter esse quadro referente ao ensino de Matemática em 

toda sua rede de ensino. 

A secretária Maria Helena Guimarães de Castro, na divulgação dos 

resultados do SARESP 2007 em uma versão online no site da própria secretária, 

apresenta os baixos índices de Matemática e aponta direcionamentos para melhorar 

esta situação ao dizer:  

 

[...] matemática terá programa intensivo de recuperação. Os 
resultados serão utilizados na definição das metas por escolas e 
possibilitarão um diagnóstico preciso sobre a situação da Educação 
em São Paulo. 
 
A Secretaria da Educação desenvolverá ações imediatas no sentido 
de melhorar o aprendizado em matemática: haverá um projeto de 
apoio para as 100 escolas com pior desempenho nessa disciplina e 
de capacitação para os professores. As ações da Secretaria não 
param por aí. Toda a rede terá um currículo a ser seguido, com 
indicações das expectativas de aprendizagem para dar base ao 
ensino em sala de aula (p. 5). 

 

Desta forma, a Secretária da Educação do Estado de São Paulo elabora 

propostas de intervenções técnico-pedagógicas para melhorar a qualidade do ensino 

de Matemática e corrigir eventuais distorções detectadas. Mas as medidas de 

recuperação e orientação paralelas com o propósito de melhorar o desempenho em 

Matemática em avaliações futuras não param, novamente a Secretária da Educação 

do Estado de São Paulo divulga, em uma versão online no site da mesma, o 

seguinte artigo ―Saresp 2007 mostra caminhos para mais qualidade na Educação de 

SP‖, seguem os trechos mais relevantes referentes à Matemática: 

 

Em matemática a rede estadual manteve a média de 183 pontos na 
4ª série e ampliou dois pontos na 8ª e na 3ª do Ensino Médio(230 
para 232 e 262 para 264, respectivamente). ―Estamos investindo 
pesadamente na recuperação de matemática. Desde o início do ano 
os alunos de 5ª a 8ª e de Ensino Médio estão com recuperação 
desta disciplina, por 42 dias, algo inédito no Brasil. 
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Já em abril iremos implementar uma nova recuperação paralela, 
focada nas dificuldades identificadas no Saresp‖, afirma a secretária 
de Estado da Educação, Maria Helena Guimarães de Castro. 
As ações da Secretaria não param por ai. Toda a rede terá um 
currículo a ser seguido, com indicações das expectativas de 
aprendizagem para dar base ao ensino em sala de aula. Com os 
dados do Saresp é possível direcionar projetos, já neste ano. Os 
professores da disciplina passarão por capacitação intensiva e as 
escolas com pior desempenho terão ações imediatas, com alunos 
em dificuldades e professores (p. 1). 

 

 Esse artigo mostra uma recuperação intensiva nos 42 primeiros dias de 

aula do ano letivo de 2008, tal fato também constituindo no Relatório Final do 

SARESP 2008, apontando também uma das causas dos baixos índices e aponta 

medidas para sanar este problema: 

 
Uma das possíveis causas do baixo desempenho em Matemática, 
observadas no relatório de 2007, era a falta de lições de casa, em 
que o aluno teria a oportunidade de resolver problemas, fazer 
cálculos, aplicar conceitos e fórmulas, discutir respostas. Com o 
jornal do aluno, da fase de recuperação intensiva nas escolas, eles 
tiveram a oportunidade de resolver muitas questões. Observe-se que 
esta ação pode ter afetado a queda acentuada dos percentuais dos 
alunos no nível insuficiente, em todas as séries (p. 141). 

 

 De acordo com a citação anterior, a recuperação intensiva efetuada no 

início do ano letivo de 2008, proporcionou aos alunos o conhecimento de diversas 

maneiras de solucionar situações-problema encontradas em seu cotidiano e com 

isso aplicar a resolução correta, resolver a determinada questão. 

 Em 2007, amparados nos resultados do SARESP, a Secretaria de 

Educação do Estado de São Paulo propôs 10 metas que foram divulgadas em uma 

versão online que visa  a melhoria da aprendizagem dos alunos de  Educação 

Básica do Estado de São Paulo a serem alcançadas até 2010, sendo elas: 

 

A aplicação do Saresp é uma das ações incluídas na Nova Agenda 
para a Educação Pública lançada em agosto de 2007 pelo Governo 
do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Estado da 
Educação, que têm o intuito de melhorar o ensino público estadual. 
 
A Agenda estabelece 10 metas a serem atingidas até 2010: 
 
1. Todos os alunos de 8 anos plenamente alfabetizados; 
2. Redução de 50% das taxas de reprovação da 8ª série; 
3. Redução de 50% das taxas de reprovação do EM; 
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4. Implantação de programas de recuperação de aprendizagem nas 
séries finais de todos os Ciclos de aprendizagem (2ª, 4ª, 6ª e 8ª 
série do EF) e na 3ª série do EM; 

5. Aumento de 10% nos índices de desempenho do EF e do EM nas 
avaliações nacionais e estaduais;  

6. Atendimento de 100% da demanda de jovens e adultos de EM 
com oferta diversificada de currículo profissionalizante;  

7. Implantação do EF estruturado em nove anos em regime de 
colaboração com os municípios com prioridade à municipalização 
das séries iniciais (1ª a 4ª séries); 

8. Implementação de programas de formação continuada e 
capacitação de professores, supervisores, diretores, educadores, 
gestores e dirigentes, incluindo utilização da estrutura de 
tecnologia da informação e da Rede do Saber para tal finalidade; 

9. Descentralização e/ou municipalização do programa de 
alimentação escolar nos municípios ainda centralizados; e  

10. Programa de obras e melhoria da infra-estrutura física das 
escolas.  

 

Com base em todas estas medidas de intervenções pedagógicas 

propostas pela Secretária Estadual de Educação do Estado de São Paulo, 

trabalhando para reverter esta situação dos baixos índices em Matemática e mostrar 

que estas ações realizadas podem fazer a diferença no desempenho dos alunos, 

atuando diretamente com os mesmos para provocar  maior envolvimento em todas 

as unidades escolares. Envolvimento entre todos no processo de ensino, sendo 

aluno/aluno, professor/aluno, gestão/aluno, gestão/professor, família/gestão, 

família/aluno e família/professor, para que com isso, juntos articulem um trabalho 

colaborativo e contribuam para sanar as dificuldades e falhas no ensino de 

Matemática. 

Em relação a todas as medidas e propostas de inversão pedagógica 

apresentadas anteriormente para melhorar aos baixos índices do resultado do 

SARESP, a edição de 2009 apresenta um avanço significativo. Novamente vem à 

tona  a palavra do Secretário Paulo Renato, em um informativo na versão online 

disponibilizada no site da Secretaria da Educação com o seguinte título: ―IDESP E 

SARESP MOSTRAM MELHORA GENERALIZADA NAS ESCOLAS ESTADUAIS‖, 

em que menciona fatores relacionados às medidas e intervenções pedagógicas 

responsabilizando-as pela melhoria dos resultados, seguimos com suas palavras: 

 

Os resultados mostram que os programas inovadores implementados 
pelo governo do Estado já estão melhorando a qualidade da 
educação das nossas crianças e jovens. A melhora vigorosa dos 
indicadores do Ensino Fundamental projeta para os próximos anos a 
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manutenção da tendência de elevação do desempenho nas séries 
seguintes, completa. 
Educação paulista superou amplamente as metas estabelecidas pelo 
Índice de Educação (Idesp), que cresceu 9,4%. 
 
Resultados avançam mais no Ensino Fundamental, o que permite 
prever boa progressão escolar no futuro. 
 
Cai participação dos alunos com desempenho Insuficiente, o que 
indica avanços no caminho da conquista da qualidade do ensino. 

 

De acordo com toda a discussão apresentada sobre os índices dos 

resultados de todas as edições do SARESP referentes à Matemática, podemos 

observar e concluir que o ensino de Matemática em toda a rede de ensino do Estado 

de São Paulo apresenta distorções em sua prática de ensino no cotidiano escolar e 

os avanços em relação aos resultados ainda são significativamente pequenos, mas 

de grande importância para caminhar rumo a uma educação de qualidade. 

 No terceiro capítulo, a seguir, apresentar-se-á a trajetória metodológica da 

presente pesquisa. 
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3 TRAJETÓRIAS METODOLÓGICAS DA PESQUISA 

 

 

Esta é uma pesquisa de natureza qualitativa que parte do estudo sobre as 

concepções dos alunos referente à Avaliação em Matemática, seu processo de 

avaliação em geral e como os mesmos visualizam o ensino desta disciplina, seus 

professores de Matemática e a escola e a Avaliação em Matemática do SARESP. 

Também foram investigadas as ideias dos professores de Matemática, gestores 

escolares, família dos alunos entrevistados e especialistas em Educação, Psicologia 

da Educação e Matemática para verificar os pontos de vista dos sujeitos envolvidos 

no processo de Avaliação em Matemática e da Avaliação em Matemática do 

SARESP. 

De acordo com Borba e Araújo (2006): 

 

quando um professor (de Matemática) se dispõe a realizar uma 
pesquisa na área de Educação (Matemática), talvez seja porque ele 
vem problematizando sua prática, o que poderá levá-lo a se dedicar 
com afinco ao desenvolvimento de uma pesquisa originada dessa 
problematização, e, para isso, é preciso que ele sintetize suas 
inquietações iniciais em uma (primeira) pergunta diretriz (p. 30). 

 

Retomando a questão que orienta inicialmente a pesquisa: ―O que os 

alunos acham do processo de Avaliação em Matemática e de como são avaliados?‖ 

André (2005) adverte que: ―A pesquisa tem como ponto inicial uma 

problemática, que pode ser traduzida em uma série de questões, em pontos críticos 

ou em hipóteses provisórias‖ (p. 48). Baseado nesta advertência, e com fundamento 

em discussões anteriores, o processo de reflexão, interpretação e elaboração partiu 

da interação com estudos e pesquisas da área da Matemática, sendo feita uma 

análise bibliográfica referente aos documentos oficiais, com base na Nova Proposta 

Curricular 2008 da disciplina de Matemática do Estado de São Paulo, nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais, PCNs, de Matemática na Matriz de Referência 

para a elaboração da Avaliação do SARESP em Matemática e na leitura e utilização 

de vários artigos e trabalhos científicos sobre Avaliação em Matemática, ensino de 

Matemática e processos de programas de avaliação em geral. 

Ainda incluiu-se a análise de questionários respondidos por professores 

de Matemática do ensino fundamental ciclo II (5ª à 8ª séries), gestores escolares 
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(supervisor de ensino, diretor da escola, vice-diretor e professor coordenador 

pedagógico), família dos alunos escolhidos como sujeitos e foco da pesquisa e 

especialistas em Educação, Psicologia da Educação e Matemática. Também se 

considerou o conhecimento sobre o que pensam todos estes sujeitos da pesquisa, já 

mencionados anteriormente, sobre a Educação Matemática. 

Segundo Szymanski (2004) ―é importante ter claros os objetivos – quais 

conhecimentos efetivamente ela estará trazendo e em que contribuirá para 

responder ao problema a ser pesquisado‖ (p. 19). Mesmo havendo clareza em 

relação às dificuldades enfrentadas pelos alunos referentes ao processo de 

Avaliação em Matemática, vários fatores refletem na atuação do professor em sala 

de aula, no acompanhamento da família junto aos estudos dos discentes, no 

direcionamento pedagógico dos gestores escolares e nos estudos e pesquisas dos 

especialistas das áreas de Educação, Psicologia da Educação e Matemática. Neste 

trabalho priorizaram-se os discursos dos alunos, partindo de Balzan (2005), pautado 

na citação: ―A voz do estudante, constitui, assim, elemento fundamental para o 

estudo realizado‖ (p. 117). 

Nesse sentido, direcionou-se o objeto de pesquisa enfocando a Avaliação 

em Matemática e os pontos de vista dos sujeitos envolvidos no processo de 

avaliação, priorizando as seguintes questões: 

 O que os alunos, professores de Matemática, família dos alunos, 

gestores e especialistas entendem por Avaliação em Matemática? 

 O que os alunos acham da escola, de seus professores de Matemática 

e do processo ensino-aprendizagem em Matemática? 

 

 

3.1 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

 

Para a coleta de dados foram aplicados questionários com perguntas 

abertas aos professores de Matemática, aos gestores escolares, à família dos 

alunos entrevistados e sujeitos da pesquisa e aos especialistas em Educação, 

Psicologia da Educação e Matemática. 

Essa pesquisa foi realizada em uma escola da Zona Leste de São Paulo 

que oferece, no período da manhã e tarde, as séries de 5ª a 8ª do Ensino 
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Fundamental ciclo II regular e, no período da noite, a modalidade de ensino 

Supletivo 1ª à 3ª série do Ensino Médio. A investigação foi iniciada especificamente 

no ano de 2008 em uma 6ª série e finalizada no ano de 2009, em uma 7ª série do 

ensino fundamental ciclo II. Esta série realizou a Avaliação em Matemática do 

SARESP com prova dissertativa. Na edição de 2008 foi solicitado que uma das 6 as 

séries e uma das 8 as séries da unidade escolar realizassem uma prova dissertativa 

para uma amostragem de como anda o ensino de Matemática e o aprendizado dos 

alunos na rede estadual paulista de ensino. Razão para a escolha dessa série para 

a realização do estudo. 

A escolha desta escola também se deveu ao fato de que o autor desta 

pesquisa participa do quadro de docentes de tal unidade há quase 5 anos como 

professor efetivo de Matemática e por conhecer todos os professores, alunos, 

gestores e boa parte da comunidade escolar, garantindo a possibilidade de análise 

para poder inserir as respostas obtidas em um quadro mais amplo de referência, 

entre as quais inclui a própria prática como docente, uma vez que o autor enfrenta, 

junto com os sujeitos da pesquisa, todos os desafios do cotidiano escolar. 

São apresentados os sujeitos da pesquisa, a seguir, e as perguntas dos 

questionários encontradas no apêndice A3 e o roteiro da entrevista encontrado no 

apêndice B4. 

 

 

3.1.1 Professores de Matemática 

 

 

Seis professores de Matemática constituem sujeitos da pesquisa. Dos 

seis professores, quatro possuem Licenciatura Plena em Matemática, um possui 

Bacharelado em Matemática e Formação Especial para Professor de Matemática e o 

outro é formado em Ciências Biológicas com Complementação em Matemática. 

                                                 

 

 
3
 APÊNDICE A – MODELO DE QUESTIONÁRIO (GESTORES ESCOLARES, DOCENTES 

 
4
APÊNDICE B – ROTEIRO DE QUESTÕES PARA REALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS COM OS 

ALUNOS 
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Quatro dos docentes possuem mais de uma graduação, um formação 

nível de especialização e outro pós-graduação, nas áreas de Pedagogia, Bacharel 

em Ciências Contábeis, Especialização em Metodologia do Ensino da Matemática e 

Mestrado em Ensino de Matemática e Ciências. 

A faixa de idade dos docentes está entre 35 e 54 anos e o tempo de 

docência é de 4 e 30 anos. Dos seis professores, quatro deles são professores 

efetivos na disciplina de Matemática na unidade escolar escolhida para a pesquisa. 

Dois outros são OFAs (Ocupante de Função Atividade) ou ACT (Admitido em 

Caráter Temporário). 

Os professores serão identificados na pesquisa pelas iniciais de seus 

nomes: W., M.L., M.A., E., G. e J.. 

Para a coleta de dados, foi aplicado um questionário com duas perguntas 

abertas, a saber: 

1) O que você entende sobre Avaliação em Matemática? 

2) O que você acha da Avaliação em Matemática do SARESP? 

 

 

3.1.2 Gestores Escolares 

 

 

Os gestores escolares constituídos como sujeitos da pesquisa são o 

Supervisor de Ensino, o Diretor da Escola, o Vice-Diretor, e dois Coordenadores 

Pedagógicos que englobam o quadro de gestão da unidade escolhida para a 

realização da pesquisa. Os cinco gestores possuem, além da graduação em 

Pedagogia, licenciatura plena em: Estudos Sociais, Educação Física e três deles, 

Letras. 

Quatro dos gestores possuem uma formação em nível de especialização 

que são: Recreação, Supervisão, Gestão Escolar e Gestão Educacional. 

A faixa de idade dos gestores é de 52 a 60 anos e o tempo de docência é 

de 14 e 30 anos. 

Os gestores serão identificados na pesquisa de acordo com seu cargo e 

função: Supervisor de Ensino, Diretor, Vice-Diretor e Professor Coordenador 

Pedagógico do Ensino Fundamental e Professor Coordenador Pedagógico do 

Ensino Médio. 
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Para a coleta de dados, foi aplicado um questionário com duas perguntas 

abertas: 

1) O que você entende sobre Avaliação em Matemática? 

2) O que você acha da Avaliação em Matemática do SARESP? 

 

 

3.1.3 Família dos Alunos 

 

 

A família são os pais e mães dos alunos entrevistados para a pesquisa. 

Foram selecionados dez alunos. A família dos alunos é constituída de oito mães e 

dois pais. 

Todos os alunos e suas famílias moram nos bairros da Zona Leste de São 

Paulo. Os pais e mães dos alunos possuem as seguintes formações: Técnico em 

Administração, Ensino Médio Completo, Superior Incompleto em Direito, Superior 

em Administração de Recursos Humanos, Técnico em Contabilidade, Superior em 

Processos Gerenciais e Superior Incompleto em Administração. Apenas uma mãe 

possui um curso de especialização em MBA – Recursos Humanos. 

Os familiares exercem as mais variadas profissões que são: Funcionário 

Público Assistente em Administração, Auxiliar de Montagem, Operadora de 

Cobranças, Cabeleireira, Vendedora, Operadora de Relacionamento, Funcionário 

Público Federal, Cozinheira, Assistente Administrativo e Gerente Administrativo. 

A faixa etária dos pais e mães é de 31 a 46 anos. 

Os pais e mães dos alunos serão identificados na pesquisa de acordo 

com seu grau de parentesco com o aluno e também com o apelido que o aluno 

escolheu para ser identificado na pesquisa: Mãe de Asterix, Pai de Nonucho, Pai de 

Kaká, Mãe de Bebê, Mãe de Keke, Mãe de Estrela, Mãe de Bruka, Mãe de Bia, Mãe 

de Gatinha e Mãe de Gomes. 

Para a coleta de dados, apliquei um questionário com três perguntas 

abertas, com as seguintes questões: 

1) O que você entende sobre Avaliação em Matemática? 

2) Você sabe o que é o SARESP? 

3) O que você acha da Avaliação em Matemática do SARESP? 
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3.1.4 Especialistas 

 

 

Todos os especialistas são licenciados em Matemática e Doutores em 

Educação, Psicologia da Educação e Matemática. São cinco sujeitos diferentes que 

desenvolvem pesquisas nas seguintes Universidades: Unicamp, UNESP, Unisinos e 

USP. 

Esses especialistas desenvolvem pesquisas nas seguintes linhas de 

trabalho: Prática Pedagógica em Matemática, Etnomatemática e Tecnologia e 

Educação. 

A faixa de idade dos especialistas é de 53 a 62 anos e o tempo de 

docência  é de 20 a 41 anos. 

Os especialistas serão identificados na pesquisa pelas iniciais dos seus 

nomes: D., P.P, R., M.C. e U. 

Para a coleta de dados, apliquei um questionário enviado por e-mail com 

duas perguntas abertas: 

1) O que você entende sobre Avaliação em Matemática? 

2) O que você acha da Avaliação em Matemática do SARESP? 

Embasando-se em Szymanski (2004) ―é necessário saber qual sua 

formação, tempo de magistério, um pequeno histórico de seu percurso profissional e 

o que mais for necessário, conforme os objetivos da pesquisa‖ (p. 25). É importante 

afirmar que o procedimento de coleta de dados levantou várias informações sobre 

os sujeitos da pesquisa para uma melhor compreensão de seu perfil profissional e 

pessoal. A aplicação dos questionários para todos os sujeitos já mencionados teve o 

intuito de verificar os pontos de vista de todos os componentes e responsáveis 

envolvidos no processo de avaliação e do ensino dos alunos, para tanto, muitas 

perguntas se repetiram nos diferentes instrumentos de pesquisa, a fim de perceber 

como cada grupo mobilizava concepções diversas sobre Avaliação em Matemática. 
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3.1.5 Contextualizando a Turma Escolhida para a Pesquisa 

 

 

 Esta breve contextualização da turma é fruto das observações do autor 

como pesquisador e professor de Matemática da mesma, durante o ano letivo de 

2008. Entre o que for relatado inclui a própria prática do autor como docente, a troca 

de experiências e aprendizados com os discentes, trocas que, embora informais, 

foram de rico conhecimento. Isso guarda elementos vitais para a interpretação das 

concepções que os alunos expressam em seus desenhos e nos depoimentos das 

entrevistas. 

 Segundo André(2005): 

 

O que o pesquisador pode fazer é fornecer informações bem 
detalhadas do contexto em estudo de modo que o leitor tenha base 
suficiente para fazer julgamento da possibilidade de transferência 
para outro contexto (p. 63). 

 

 Assim como o que foi citado anteriormente, faz-se necessário 

contextualizar como era o dia-a-dia desta turma selecionada para a pesquisa, 

detalhando da melhor forma possível como eram as relações e práticas presentes 

no cotidiano. 

 De acordo como o que já foi mencionado anteriormente, esta turma 

pertence a uma escola estadual da rede de ensino paulista, localizada em um bairro 

da Zona Leste de São Paulo. No momento inicial da pesquisa em que escolheu-se a 

referida turma no ano de 2008, a mesma era uma 6ª série do Ensino Fundamental. 

Como também já mencionado, esta turma foi escolhida no ano de 2008 para ser 

aplicada a prova dissertativa em Matemática do SARESP como amostragem. 

 A turma era constituída por quarenta e um alunos, todos adolescentes de 

classe média, possuíam uma faixa etária entre 12 e 13 anos, apresentando um 

comportamento estável, em que os mesmos possuíam uma grande interação uns 

com os outros e também com todo o corpo docente, gestores escolares e 

funcionários da unidade escolar. Uma turma tipicamente classificada pelo corpo 

docente como tranquila e de fácil efetuação do trabalho escolar. 

 Um fato que emociona muito é que entre os alunos, um deles é portador 

de necessidades especiais (Síndrome de Down) e no ano de 2008 estava com  21 
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anos. Esse fato que não incomodava nem atrapalhava o rendimento da referida 

turma, mas sim ajudava ainda mais. Pode-se observar que esta turma, apesar de 

ser a primeira experiência do autor com educação especial, é um dos poucos 

lugares em que a inclusão traz bons resultados, uma vez que a interação deste 

aluno com os demais é muito gratificante e satisfatória. Todos os demais alunos 

querem cuidar e ajudar o aluno portador de necessidades especiais (Síndrome de 

Down) em uma forma de trabalho colaborativo em suas atividades escolares. 

 Mas um outro fato foi presente durante todo o ano letivo, como o autor só 

foi professor de Matemática destes alunos somente na 6ª série do Ensino 

Fundamental e os discentes já tinham estudados juntos desde a 5ª série do Ensino 

Fundamental e tendo assim um conhecimento maior entre eles em forma de 

amizade. É muito presente que entre a turma três alunos eram com muita frequência 

discriminados, pois os demais alunos diziam que os mesmos não realizavam as 

atividades propostas, sendo esse o maior problema, por isso não queriam realizar 

nenhuma atividade com os mesmos. Também era muito presente a preocupação 

dos discentes com a ―nota‖. A preocupação não era nem em aprender, mas, sim, em 

conseguir uma ―nota azul, alta e boa‖. Esse discurso pode ser também verificado no 

questionário aplicado aos pais dos alunos entrevistados, onde é muito presente que 

―a escola é para tirar notas boas‖. Desta forma os alunos eram aplicados aos 

estudos, mas somente preocupados em obter uma boa nota e não em adquirir uma 

aprendizagem significativa e útil para seu cotidiano. 

 Portanto, essa breve contextualização serve para conhecermos melhor a 

turma escolhida para a pesquisa e com isso dar sentido e facilitar a interpretação 

dos desenhos referentes à Avaliação em Matemática e dos depoimentos das 

entrevistas sobre a mesma temática. 

 

 

3.2 OS DESENHOS DOS ALUNOS 

 

 

Esta pesquisa tem como objetivo saber as concepções dos alunos sobre 

o processo de Avaliação em Matemática. Solicitei aos discentes a confecção de dois 

desenhos em momentos diferentes. 

Widlöcher (1971) aponta a importância do desenho para a criança: 
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Deste modo, do desejo de comunicar com a criança, isto é: de 
observar com simplicidade do olhar a imagem que ela oferece, eles 
passam insensivelmente ao desejo de descobrir algo que se 
encontra além daquilo que a criança é capaz de exprimir (p. 15). 

 

De acordo com a citação anteriormente apresentada, o desenho facilita a 

comunicação com o aluno. Como já foi mencionado, houve a solicitação de dois 

desenhos em momentos diferentes. O primeiro desenho foi solicitado no segundo 

semestre de 2008 para os alunos que cursavam a 6ª série do ensino fundamental 

ciclo II e representaria a Avaliação em Matemática Escolar. Já o segundo, foi 

solicitado no primeiro semestre de 2009 aos mesmos alunos que, neste momento, 

cursavam a 7ª série do ensino fundamental ciclo II e representaria a Avaliação em 

Matemática do SARESP. Junto com a confecção de cada desenho, também foi 

solicitado, que os alunos escrevessem o que significava o desenho em forma de um 

pequeno comentário. 

Widlöcher (1971) indica que: ―A interpretação deve ser aprofundada. Para 

isso devemos utilizar, antes de tudo, os comentários que a própria criança faz de 

seus desenhos‖ (p. 175). No caso desta investigação, percebeu-se que com a 

interpretação dos comentários descritos pelos alunos, a compreensão das 

concepções de avaliação dos mesmos referentes à Avaliação em Matemática 

tornou-se facilitada. 

A função principal da solicitação da confecção dos desenhos foi a de 

auxiliar a entrevista e, como os alunos são adolescentes, de uma forma lúdica, não 

deixá-los assustados no momento da respostas das perguntas e da entrevista. 

Ainda, tomando como base Widlöcher (1971): ―Encontramos assim nossa 

questão inicial: o desenho infantil pode ser considerado um caminho de acesso 

privilegiado para o conhecimento‖ (p. 165) há de se considerar que o desenho 

auxilia na entrevista como uma grande fonte de informação e construção de 

conhecimento. 

Segue a apresentação dos desenhos dos alunos que não foram 

selecionados para a entrevista. A explicação dos critérios de escolha dos alunos 

para a entrevista encontra-se no próximo item. 

Serão apresentados vinte e três desenhos referentes à Avaliação em 

Matemática escolar e os comentários dos alunos referentes ao desenho. Os 

desenhos serão analisados e organizados pelas suas semelhanças. Formalizando 
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assim blocos de aparência semelhantes, sendo os seguintes temas de semelhança: 

coração, sala de aula, folha de prova, representação feminina, dificuldade, monstro, 

contas e aceitação. Seguem os desenhos separados por blocos e suas análises: 

 

Coração: 

 

 

Figura 5 – Desenho realizado por aluno(a) da 6ª série do Ensino Fundamental da 
Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2008. No desenho está escrito: ―Estudar 
Matemática é preciso.‖ ―Matemática é bom?‖ ―A Matemática ela é um pouco difício 
mais é legal é só aprender que não vai ser difício.‖ 
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Figura 6 – Desenho realizado por aluno(a) da 6ª série do Ensino Fundamental da 
Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2008. No desenho está escrito: ―Eu 
adoro, amo a prova.‖ 
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Figura 7 – Desenho realizado por aluno(a) da 6ª série do Ensino Fundamental da 
Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2008. No desenho está escrito: ―Por que 
eu amo muito.‖ 
 

 No primeiro bloco de aparência semelhante coração, pode-se perceber 

que os alunos gostam da disciplina e da Avaliação em Matemática, mas também 

têm a consciência de que as avaliações são difíceis. E para compreendê-las se faz 

necessário estudar, para que efetuem as resoluções das situações de aprendizagem 

propostas corretamente. Pode-se observar que ao confeccionarem o desenho em 

forma de coração alguns discentes concordam com o tipo de avaliação que está 

sendo aplicada pelo professor de Matemática ao dizer: ―Eu adoro, amo a prova‖. 
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Sala de aula: 

 

 

Figura 8 – Desenho realizado por aluno(a) da 6ª série do Ensino Fundamental da 
Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2008. No desenho está escrito: ―Crianças 
brincando e estudando.‖ 
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Figura 9 – Desenho realizado por aluno(a) da 6ª série do Ensino Fundamental da 
Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2008. No desenho está escrito: ―Estudar 
é preciso!‖ 
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Figura 10 – Desenho realizado por aluno(a) da 6ª série do Ensino Fundamental da 
Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2008. No desenho está escrito: 
―Matemática é estudar.‖ ―Lição de Matemática.‖ ―Lição é saber.‖ 
 

 Já no segundo bloco de aparência semelhante, sala de aula, podemos 

observar situações que frequentemente ocorrem em uma sala de aula. No primeiro 

desenho aparecem alunos estudando (efetuando a Avaliação em Matemática) 

enquanto outros brincam. E o aluno que confeccionou o citado desenho deixa bem 

claro isso ao mencionar em seu comentário: ―Crianças brincando e estudando‖. Tal 

fato é uma situação rotineira das salas de aulas. No segundo desenho também 

aparecem carteiras, cadeiras, alunas e em cima de suas carteiras algo semelhante a 

um livro de Matemática, isso indica que estão em uma aula da mesma disciplina ou 

estudado a mesma. Também mostra que para aprender Matemática é preciso 

estudar ao dizer em seu comentário: ―estudar é preciso!‖, deixando isso bem 

enfatizado ao terminar com um ponto de exclamação. No último desenho as lições 

de Matemática feitas na lousa estão corretas, isso indica que o aluno sabe efetuar o 

processo de multiplicação com um algarismo sendo o multiplicador e novamente 
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aparece em seu comentário que para saber Matemática tem que estudar ao dizer: 

―Matemática é estudar‖. Fica bem nítida a preocupação dos alunos em que para 

aprender Matemática tem que estudar disciplinadamente. 

 

Folha de prova 

 

 

Figura 11 – Desenho realizado por aluno(a) da 6ª série do Ensino Fundamental da 
Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2008. No desenho está escrito: ―Prova é 
bom pra nota.‖ 
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Figura 12 – Desenho realizado por aluno(a) da 6ª série do Ensino Fundamental da 
Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2008. No desenho está escrito: ―A prova 
significa a prova.‖ 
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No bloco de semelhança folha de prova não aparecem contas, símbolos 

e nem nada que permita concluir que seja uma prova de Matemática, mas em todo 

caso como foi pedido aos alunos um desenho sobre o que é a Avaliação em 

Matemática, deduzimos que representem a citada avaliação. Mas em seus 

comentários estão em evidências as preocupações com a nota ao mencionar: 

―Prova é bom pra nota‖. Também existe uma preocupação com os estudos para 

conseguir uma nota boa. 
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Representação feminina 

 

 

Figura 13 – Desenho realizado por aluno(a) da 6ª série do Ensino Fundamental da 
Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2008. No desenho está escrito: ―Eu fiz 
esse desenho porque nos desenhos animados ela é a melhor em Matemática.‖ 
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Figura 14 – Desenho realizado por aluno(a) da 6ª série do Ensino Fundamental da 
Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2008. No desenho está escrito: ―Gosto 
de algumas prova.‖ 
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Figura 15 – Desenho realizado por aluno(a) da 6ª série do Ensino Fundamental da 
Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2008. No desenho está escrito: ―Este 
desenho é um desenho que eu gosto muito, por isso o desenhei.‖ ―Ele é muito legal 
pra mim, mas para outras pessoas pode ser chato.‖  
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Figura 16 – Desenho realizado por aluno(a) da 6ª série do Ensino Fundamental da 
Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2008. No desenho está escrito: ―Esse 
desenho representa que a Matemática é para as pessoas que entendem a lógica.‖ 
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O bloco de semelhança representação feminina, traz desenhos 

confeccionados por alunas. Onde as alunas identificam-se com as representações 

feitas por elas, pelos seguintes motivos: a personagem animada é boa aluna em 

Matemática, podendo ter uma semelhança de prática de estudos, notas e 

comportamento em sala de aula. No segundo desenho acredita-se que a aluna se 

desenhou e enfatizou em seu depoimento que gosta de algumas provas, mas não 

especificou quais, neste caso podemos inferir que a mesma gosta de Avaliação em 

Matemática. Já no terceiro desenho a aluna deixa bem claro em seu comentário que 

o desenho feito para ela é muito importante, possuindo grandes significados 

pessoais, no entanto para outras pessoas pode ser chato. Com essas afirmações, 

pode-se observar que a aluna gosta da disciplina Matemática e a considera muito 

importante, mas também tem a consciência de que isso é uma opinião pessoal, pois 

outras pessoas pensam diferente dela. No último desenho deste bloco a aluna 

desenhou uma menina e uma calculadora e em seu comentário relaciona que a 

Matemática é somente para as pessoas que entendem ou possuem um raciocinio 

lógico. Desta forma, pode-se observar que ela possui dificuldades para compreender 

as situações problema apresentadas e os conteúdos Matemáticos. 
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Dificuldade 

 

 

Figura 17 – Desenho realizado por aluno(a) da 6ª série do Ensino Fundamental da 
Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2008. No desenho está escrito: ―Dificíl.‖ 
―Confusa, dificil.‖ 
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Figura 18 – Desenho realizado por aluno(a) da 6ª série do Ensino Fundamental da 
Escola escolhida para a pesquisa, no ano de 2008. No desenho está escrito: ―Mais 
ou menos.‖ ―Mais pra menos.‖ 
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Figura 19 – Desenho realizado por aluno(a) da 6ª série do Ensino Fundamental da 
Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2008. No desenho está escrito: 
―Sabedoria e a Inteligência.‖  
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No bloco de semelhança dificuldade, a palavra ―difícil‖ é enfatizada no 

primeiro desenho junto com contas que envolvem o conteúdo de raiz quadrada não 

exata, no qual o aluno coloca como resultado um ponto de interrogação. Desta 

forma, conclui-se que o mesmo não aprendeu e apresenta dificuldades neste 

conteúdo Matemático; colocando, ainda,  em seu desenho a palavra confuso, 

observa-se que a Matemática deixa o aluno com muitas dúvidas, pela falta de 

compreensão e assimilação. Já no segundo desenho, ao desenhar a meia lua, 

apesar da mesma estar com uma aparência feliz, no comentário referente ao 

desenho o aluno diz: ―Mais ou memos‖ deixando bem claro que a sua relação com a 

avaliação em  Matemática e o seu ensino é ―mais pra menos‖, porque pelo seu 

discurso, apresenta dificuldades referentes aos conteúdos Matemáticos e em sua 

interpretação e entendimento. No último desenho o aluno representou um coelho, 

apesar desse animal ser classificado como um animal esperto, veloz e de grande 

capacidade de raciocínio rápido, o aluno parece indicar que até mesmo os mais 

inteligentes também possuem dificuldades em Matemática ao desenhar vários 

símbolos, números e pontos de exclamação e interrogação ao redor do coelho e 

também o balãozinho de pensamento somente com três pontinhos representando 

um pensamento confuso. Mas em seu comentário também é evidente a 

preocupação com os estudos ao dizer: ―Sabedoria e a Inteligência‖. Sabendo que o 

coelho e também classificado com estas duas qualidades. 
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Monstro 

 

 

Figura 20 – Desenho realizado por aluno(a) da 6ª série do Ensino Fundamental da 
Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2008. No desenho está escrito: 
―Brinquedo assassino.‖ 
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Figura 21 – Desenho realizado por aluno(a) da 6ª série do Ensino Fundamental da 
Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2008, o aluno possui necessidades 
especiais, pois é portador de Síndrome de Down. No desenho está escrito: ―CoKu 
Super.‖ ―Dragon Ball Z.‖ 
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 No bloco de semelhança monstro, o primeiro desenho é uma 

representação do brinquedo assassino, um personagem bem agressivo, em que 

manifesta em suas vítimas um grande terror e medo. Desta forma a Avaliação em 

Matemática para este aluno pode representar as mesmas características do 

brinquedo assassino. Já no segundo desenho, confeccionado pelo aluno já 

mencionado, portador de necessidades especiais (Síndrome de Down), ele também 

desenhou um monstro, sendo este um personagem do desenho animado Dragon 

Ball Z,  que vive em várias lutas e batalhas para conseguir superar suas dificuldades 

e vencer seus adversários. Acredito que o citado aluno também passa por várias 

lutas e batalhas para conseguir sanar suas dúvidas e dificuldades, não somente nas 

avaliações em Matemática mas sim, em todas as outras disciplinas escolares 

também.  

 

Contas 

 

 

Figura 22 – Desenho realizado por aluno(a) da 6ª série do Ensino Fundamental da 
Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2008. No desenho está escrito: ―Legal.‖ 
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Figura 23 – Desenho realizado por aluno(a) da 6ª série do Ensino Fundamental da 
Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2008. No desenho está escrito: ―Significa 
Matemática.‖ 
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Figura 24 – Desenho realizado por aluno(a) da 6ª série do Ensino Fundamental da 
Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2008. No desenho está escrito: ―Conta‖ 
 

 O bloco de semelhança contas apresenta, como o próprio nome já diz, 

operações fundamentais e símbolos Matemáticos. No primeiro desenho podemos 

verificar símbolos de adição e multiplicação, como também a representação de 

lanches do MC Donald‘s, algo que todos os alunos adoram. Neste caso podemos 

mencionar que este aluno gosta das avaliações em Matemática apresentando uma 

certa simpatia pela mesma ao dizer em seu comentário: ―Legal‖. Já no segundo 

desenho o aluno apresenta uma conta de multiplicação onde o resultado está 

correto, desta forma podemos concluir que para o mesmo as avaliações em 

Matemática são somente formuladas por operações Matemáticas. O terceiro 

desenho também nos mostra várias operações, sendo elas soma, multiplicação e 

divisão, onde todos os respectivos resultados estão corretos, novamente podemos 

dizer que para este aluno as avaliações em Matemática também são constituídas 

somente de operações Matemáticas. 
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Aceitação 

 

 

Figura 25 – Desenho realizado por aluno(a) da 6ª série do Ensino Fundamental da 
Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2008. No desenho está escrito: ―A prova 
foi legal.‖ 
 

 No último bloco de semelhança nomeado por aceitação, aparece 

somente um desenho, que apresenta vários sinais de positivo, o que nos indica que 

o aluno autor do desenho está de acordo com a Avaliação em Matemática, que é 

efetuada junto ao mesmo. E ainda em seu comentário formaliza com o seguinte 

dizer: ―A prova foi legal‖, mostrando simpatia com a mesma.  

Portanto, podemos concluir que em seus comentários os alunos dizem 

que a Matemática é para as pessoas que entendem lógica e que possuem sabedoria 

e inteligência. As avaliações em Matemática são ―legais‖ e amam as provas desta 

disciplina. Para realizar a Avaliação em Matemática é preciso estudar. E, para 

finalizar, a função principal da prova é obter nota. 
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Desta forma, é possível observar que os alunos gostam da disciplina 

Matemática e de seu sistema de avaliação. Porém, demonstram dificuldades ao 

dizer que devem estudar para aprender a Matemática. Também é mostrada a 

grande preocupação com a nota. Em suas ilustrações, apresentam corações, 

monstros, e vários desenhos referentes ao espaço escolar, como a sala de aula. Em 

muitos dos desenhos, é forte a presença de lições referentes aos conteúdos 

Matemáticos como o aparecimento de várias contas de multiplicação, sendo muito 

forte a preocupação com a realização destes exercícios propostos em sala de aula. 

Dois dos desenhos apresentam uma melhor argumentação em seus 

comentários.  

 

 

Figura 26 – Desenho realizado por aluno(a) da 6ª série do Ensino Fundamental da 
Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2008. No desenho está escrito: ―Eu 
sempre me esforço mas...‖ ―Eu sempre tiro zero.‖ ―Meu desenho significa que eu 
sempre me esforço.‖ ―Mais nunca consigo tira nota boa.‖  
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Figura 27 – Desenho realizado por aluno(a) da 6ª série do Ensino Fundamental da 
Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2008. No desenho está escrito: ―As 
vezes a prova é super boa, mas as vezes é horrível igual a uma poluição!‖ ―Mas se 
bem que a poluição já está atingindo a parte boa!!!‖ ―Lixo.‖ ―Poluição horrível.‖ 
―Limpeza.‖ ―Ajuda.‖ 
 

No desenho do coração, o(a) aluno(a) deixa bem claro que se esforça 

para estudar os conteúdos abordados na Avaliação em Matemática, mas não obtém 

grandes resultados, dizendo que sempre tira nota zero. Entretanto, no desenho do 

rio perto de uma lata de lixo, o peixe pede ajuda, pois a poluição está tomando conta 

das águas limpas de seu ambiente natural. O(a) aluno(a), em sua escrita, diz que 

em algumas vezes a prova é boa, contudo em outras, a avaliação é horrível, igual à 

poluição que desenhou tomando conta do rio. De acordo com o aluno, em seu 

discurso, pode-se concluir que a poluição neste caso, é a prova e está tomando 

conta de toda a parte boa. Parte esta que se deduz que é a escola, tal como é a 

prova, representa a poluição e está poluindo e deixando a unidade escolar suja. 
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Serão apresentados dezoito desenhos referentes à Avaliação em 

Matemática do SARESP e os comentários dos alunos pertinentes ao desenho. Os 

desenhos também foram analisados e organizados por blocos de semelhanças, 

assim como já foi mencionado anteriormente. Seguindo assim os mesmos critérios 

de aparências. Seguem os desenhos separados por blocos de semelhança e suas 

análises: 

 

Coração 

 

 

Figura 28 – Desenho realizado por aluno(a) da 7ª série do Ensino Fundamental da 
Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2009. No desenho está escrito: ―Tava 
difício.‖ ―Essa prova tava difício demais não fui muito bem.‖ 
 

 



161 

 

Figura 29 – Desenho realizado por aluno(a) da 7ª série do Ensino Fundamental da 
Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2009. No desenho está escrito: ―Significa 
que eu amei a prova.‖ 
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Figura 30 – Desenho realizado por aluno(a) da 7ª série do Ensino Fundamental da 
Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2009. No desenho está escrito: ―Achei a 
prova metade fácil e metade difícil.‖ ―Fácil.‖ ―Difícil.‖ 
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Figura 31 – Desenho realizado por aluno(a) da 7ª série do Ensino Fundamental da 
Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2009. No desenho está escrito: ―Por 
quê?‖ ― Ódio.‖ ―Este desenho significa que eu ainda não entendi o Porquê???‖ 
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Figura 32 – Desenho realizado por aluno(a) da 7ª série do Ensino Fundamental da 
Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2009. No desenho está escrito: ―A prova 
estava fácil.‖ 
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Figura 33 – Desenho realizado por aluno(a) da 7ª série do Ensino Fundamental da 
Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2009. No desenho está escrito: ―Difícil.‖ 
―Significa que eu amo Matemática e estava muito difícil.‖ 
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Figura 34 – Desenho realizado por aluno(a) da 7ª série do Ensino Fundamental da 
Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2009. No desenho está escrito: ―Me 
decepicionou muito por ser chata e difícil a prova.‖ 
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Figura 35 – Desenho realizado por aluno(a) da 7ª série do Ensino Fundamental da 
Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2009. No desenho está escrito: ―Eu amo 
Matemática.‖ ―Saudades do professor César.‖ ―Volta.‖ 
 

 No primeiro bloco de semelhança, coração, no primeiro desenho, o(a) 

aluno(a) confeccionou um coração partido e com uma flecha atravessando-o e 

escreveu ainda que a prova ―tava difícil‖, ou seja, estava difícil. Em seu comentário 

deixa bem claro que a prova em Matemática do SARESP estava muito difícil e ainda 

o referido aluno tem consciência de que não se saiu muito bem. Pode-se inferir que 

o mesmo não sabia resolver as situações-problema propostas. Já no segundo 

desenho, o(a) aluno(a) desenhou um coração e coloriu com um vermelho vibrante, 

significando um amor muito grande pela prova ao dizer em seu comentário: 

―Significa que eu amei a prova‖. Nesta prova o referido aluno não apresentou 

dificuldades.Em seguida, no terceiro desenho, o(a) aluno(a) que o confeccionou 

mostra um coração dividido em duas parte, onde um lado está escrita a palavra 

―fácil‖ e no outro a palavra ―difícil‖. Desta forma observa-se que a prova apresenta 
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uma dificuldade mediana para este aluno. O(a) aluno(a) deixa isso bem claro em seu 

comentário: ―Achei a prova metade fácil e metade difícil‖. 

 Já no quarto desenho o aluno desenhou um coração com olhos chorando, 

isso nos mostra que o(a) referido(a) aluno(a) não gostou da prova em Matemática do 

SARESP, pois escreveu em seu desenho a palavra ―Ódio‖. A partir dos olhos 

chorando, conclui-se que o aluno apresentou muita dificuldade em resolver a 

avaliação, e ainda fora do coração escreveu as palavras ―por quê‖ acompanhadas 

de vários pontos de interrogação, isso nos mostra que o(a) aluno(a) teve muitas 

dúvidas em muitas perguntas para as quais não conseguiu respostas, deixando isso 

bem claro em seu comentário ao escrever: ―... eu ainda não entendi o Porquê???‖. 

Já no quinto desenho o(a) aluno(a), além de mostrar o desenho de coração, também 

apresentou uma face que expressa felicidade e uma conta de adição com o 

resultado correto. Isso mostra que o(a) aluno(a) sabe efetuar operações de adição 

com unidades e que não apresentou dificuldades na resolução da prova. E ainda 

formaliza isso em seu comentário: ―A prova estava fácil‖. 

 No sexto desenho o(a) aluno(a) representou vários corações, mas 

também escreveu a palavra difícil; com isso observa-se que ele(a) gosta da 

Matemática, mas a Avaliação em Matemática do SARESP rendeu-lhe muitas 

dificuldades em sua resolução. O(a) aluno(a) deixa isso bem evidente ao escrever o 

seu comentário : ―Que eu amo Matemática e estava muito difícil‖. No sétimo desenho 

o(a) aluno(a) desenhou algo semelhante a um coração, mas apresenta folhas. Mas 

em seu comentário deixa muito claro que se decepcionou com a Avaliação em 

Matemática do SARESP por ser difícil e ainda escreve que ela foi chata. Isso nos 

mostra que o(a) referido(a) aluno(a) apresentou dificuldades ao resolvê-la. 

 No último desenho o(a) aluno(a) desenhou um coração dividido ao meio e 

pintado de cores diferentes, um lado negro e outro vermelho. Ao seu redor vários 

pontos de interrogação, ou seja, várias perguntas e dúvidas sem respostas. 

Também escreveu em seu comentário: ―Eu amo Matemática― e também ―Saudades 

do Profº César‖ deixando claro o pedido de ―Volta‖, pois no momento que o desenho 

foi pedido para ser confeccionado, o autor desta pesquisa já não era mais docente 

de Matemática da referida turma escolhida para a pesquisa. Isso deixa uma 

pergunta: será que o aluno realmente gosta da disciplina Matemática ou do 

professor? É fato que o autor, quando foi professor da turma, possuía uma excelente 

relação professor/aluno. 
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Contas 

 

 

Figura 36 – Desenho realizado por aluno(a) da 7ª série do Ensino Fundamental da 
Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2009, o aluno possui necessídades 
especiais pois é portador de Síndrome de Down. No desenho está escrito: ―Saber .‖ 
―Aprender.‖ 
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Figura 37 – Desenho realizado por aluno(a) da 7ª série do Ensino Fundamental da 
Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2009. No desenho está escrito: ―Significa 
Matemática.‖ 
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Figura 38 – Desenho realizado por aluno(a) da 7ª série do Ensino Fundamental da 
Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2009. No desenho está escrito: ―Sobre 
conta de divisão, multiplicação.‖ 
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Figura 39 – Desenho realizado por aluno(a) da 7ª série do Ensino Fundamental da 
Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2009. No desenho está escrito: ―Significa 
Matemática.‖ 
 

 No bloco de semelhança contas, o primeiro desenho é de um aluno já 

mencionado anteriormente, o portador de necessidades especiais (Síndrome de 

Down). O referido aluno representou em seu desenho vários números e sinais de 

operações Matemáticas e também escreveu de forma não muito legível as palavras 

―saber‖ e ―aprender‖. O desenho desse aluno é muito semelhante ao do entrevistado 

identificado como Asterix. Este confeccionou o desenho e aquele tentou copiar de 

seu amigo. Já no segundo desenho somente aparece uma conta de multiplicação 

sendo 2x2=4, cujo resultado final está correto e em seu comentário é evidente que 

para este(a) aluno(a) a Avaliação em Matemática do SARESP somente é constituída 

e representada por operações Matemáticas ao escrever : ―Significa Matemática‖.  

 Já no terceiro desenho o(a) aluno(a) representou algo semelhante a 

montanhas em que no alto aparece gelo; isso pode reproduzir que a Matemática 

parece ser fria, e também em cada uma das montanhas mostra um número e um 
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sinal Matemático de porcentagem, um de soma e outro de multiplicação. Novamente 

fica evidente que para este aluno também a Avaliação em Matemática do SARESP 

representa contas ao escrever: ―sobre conta de divisão, multiplicação‖. 

 No último desenho deste bloco, o(a) aluno(a) também representa contas 

de adição e de multiplicação, mas com uma pequena e significante diferença. Na 

operação de adição o aluno somou doces e o seu resultado está correto; na 

multiplicação multiplicou maçãs (frutas) e o seu resultado também está correto. Ou 

seja, este aluno teve um aprendizado significativo na educação Matemática de 1ª a 

4ª série do ensino fundamental ciclo I, pois representar as operações Matemáticas 

por formas iguais é uma prática de aprendizagem desta modalidade de ensino, e 

também o referido discente apresenta conhecimentos destas duas operações 

Matemáticas fundamentais. Representou, também, em seu desenho um logotipo 

parecido com um símbolo de algum time de futebol ou algo similar. Mas este aluno 

também acha que a Avaliação em Matemática do SARESP é formalizada por 

contas, ficando isso evidente em seu comentário ao escrever: ―Significa 

Matemática‖. 
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Dificuldade 

 

 

Figura 40 – Desenho realizado por aluno(a) da 7ª série do Ensino Fundamental da 
Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2009. No desenho está escrito: ―A prova 
foi difícil.‖ 
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Figura 41 – Desenho realizado por aluno(a) da 7ª série do Ensino Fundamental da 
Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2009. No desenho está escrito: ―Difícil.‖ 
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Figura 42 – Desenho realizado por aluno(a) da 7ª série do Ensino Fundamental da 
Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2009. No desenho está escrito: ―Talvez.‖ 
 



177 

 

Figura 43 – Desenho realizado por aluno(a) da 7ª série do Ensino Fundamental da 
Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2009. No desenho está escrito: ―Significa 
que a Matemática é cheia de dúvidas e surpresas.‖ 
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Figura 44 – Desenho realizado por aluno(a) da 7ª série do Ensino Fundamental da 
Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2009. No desenho está escrito: ―Que ao 
mesmo tempo vinha dúvida, mas se eu me recordace das outras aulas eu sabia!‖ 
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No bloco de semelhança dificuldade, o primeiro desenho mostra uma 

menina com uma expressão de dúvida e em seu balãozinho de pensamento 

somente pontinhos, não possuindo um pensamento estruturado, mas sim 

bagunçado e confuso. E fica bem nítido em seu comentário que o(a) aluno(a) teve 

muitas dificuldades ao escrever: ―a prova foi difícil‖. Já no segundo desenho o que 

mais chama a atenção é a palavra difícil; novamente observa-se e conclui-se que 

o(a) aluno(a) teve dificuldade em resolver a Avaliação em Matemática do SARESP. 

 Já no terceiro desenho o(a) aluno(a) desenhou três rostos com 

expressões de dúvida e pensativos. Escreveu em seu comentário a palavra ―talvez‖, 

que não apresenta muitas argumentações, apenas que a Avaliação em Matemática 

do SARESP para este(a) aluno(a) não foi de fácil resolução, apresentando também 

dificuldades. No quarto desenho o(a) aluno(a) desenhou um pequeno coração, um 

ponto de interrogação e um de exclamação, estrelas, um morango, flores, um sinal 

de igual e uma expressão facial que aparentemente está feliz. Mas em seu 

comentário ficou muito evidente suas dificuldades ao escrever: ―Significa que a 

Matemática é cheio de dúvidas e surpresas‖. 

 No último desenho o aluno enfatizou um ponto de exclamação e outro de 

interrogação, o que deixa bem claro que houve muitas perguntas e dúvidas, mas 

também que há de prestar atenção nas situações-problema propostas que 

constituem a Avaliação em Matemática do SARESP para conseguir efetuar suas 

resoluções corretamente. Isso fica bem esclarecido ao escrever em seu comentário: 

―Que ao mesmo tempo vinha dúvidas, mas se eu me recordar das outras aulas eu 

saberia?‖. Essas aulas que o aluno menciona podem ser as de Matemática. Ao 

escrever ―recordar‖, mostra que não teve uma aprendizagem significativa referente 

aos conteúdos Matemáticos. 

Desta forma, conclui-se que alguns alunos comentam que acharam a 

prova em Matemática do SARESP difícil, e outros que metade foi fácil e metade 

difícil. Também houve representações de sensações de ódio, de dúvida, de falta de 

compreensão, de amor à disciplina e à Avaliação em Matemática, de surpresas e de 

decepções. 

De acordo com os comentários, é possível observar que muitos alunos 

possuem dificuldades ao expressarem não-entendimento, dúvida, surpresa e 

decepções. Também, os desenhos apresentam dois polos distintos de sensações 

sobre a Avaliação em Matemática do SARESP e a Avaliação em Matemática 
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Escolar, resumindo-se em amor e ódio. Também é evidente que para os alunos 

tanto a Avaliação em Matemática do SARESP como a Avaliação em Matemática 

Escolar são representadas por contas das quatro operações fundamentais (soma, 

subtração, divisão e multiplicação). 

A palavra ―difícil‖ aparece frequentemente em muitos desenhos, todavia, 

um pouco maquiada com outros que escondem o seu verdadeiro significado. 

Portanto, a palavra ―difícil‖ representa verdadeiramente a concepção que os alunos 

possuem sobre a disciplina e a sobre Avaliação em Matemática. 

Será apresentado um desenho de um dos alunos que representa muito 

bem todas as sensações e angústias dos discentes referentes à Avaliação em 

Matemática do SARESP e de certa forma da Avaliação de Matemática escolar 

também: 

 

Figura 45 – Desenho realizado por aluno(a) da 7ª série do Ensino Fundamental da 
Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2009. No desenho está escrito: ―‖Ódio!‖ 
Dúvida!‖ ―Raiva!‖ ―Vontade de fugir!‖ 
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Como se pode verificar, o(a) aluno(a) ilustrou com vários pontos de 

interrogação e exclamação, expressando perguntas a serem respondidas e dúvidas 

ainda prevalecentes no cotidiano dos discentes, referente aos conteúdos 

Matemáticos. Manifesta, desta forma, sensações de ódio, de dúvidas, de raiva e, até 

mesmo, vontade de fugir do processo de Avaliação em Matemática. 

Por todos os motivos e discussões apresentados, os desenhos são parte 

fundamental da presente pesquisa, pois são uma fonte muito rica de informação e 

conhecimento. 

 

 

3.3 OS ALUNOS ENTREVISTADOS 

 

 

Todos os alunos entrevistados estudavam em uma 7ª série do Ensino 

Fundamental ciclo II. Estudaram, anteriormente, na 6ª série do Ensino Fundamental 

ciclo II, série que fora escolhida para a realização da Avaliação em Matemática do 

SARESP dissertativa. 

Foram selecionados 10 alunos para a entrevista. Os critérios para seleção 

foram os seguintes: 

 Conversa com os alunos referente a uma entrevista sobre Avaliação 

em Matemática. 

 Os que manifestaram interesse, conversariam com os responsáveis e 

forneceriam o telefone para o contato.  

 Recebi 13 telefones para contatos. 

 Ao fazer os contatos com os responsáveis pelos alunos, somente 10 

concordaram em deixar os discentes participarem da entrevista para a 

constituição dos dados da pesquisa. 

Os alunos selecionados são constituídos de 5 meninas e 5 meninos que 

possuem idade entre 12 e 13 anos. Entre todos os alunos, 6 deles, até o presente 

momento, somente estudaram em escola da rede pública de ensino e os outros 4 

concluíram a 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª série na rede particular de ensino. Nenhum dos 

alunos repetiu nenhuma série escolar. 
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Solicitou-se aos alunos a escolha de um apelido para serem identificados 

na pesquisa. Os apelidos escolhidos por eles foram: Gomes, Asterix, Nonucho, 

Keke, Kaká, Bebê, Estrela, Bruka, Bia e Gatinha. 

Tomando por base Szymanski (2004) 

 

os objetivos da pesquisa serão a base para a elaboração da questão 
desencadeadora, que deverá ser cuidadosamente formulada. Ela 
deve ser o ponto de partida para o início da fala do participante, 
focalizando o ponto que se quer estudar e, ao mesmo tempo, amplia 
o suficiente para que ele escolha por onde quer começar (p. 27). 

 

A entrevista foi constituída de 18 perguntas que abordam os objetivos da 

pesquisa: 

1) A escola, para você, é algo prazeroso? 

2) Há quanto tempo você estuda nesta unidade escolar? 

3) Expresse sua opinião sobre os seus professores de Matemática 

4) Descreva suas aulas de Matemática 

5) Faça suas considerações sobre a maneira de como o seu professor de 

Matemática o avalia. 

6) O que você entende sobre Avaliação em Matemática? 

7) Qual a sua reação ao passar por uma Avaliação em Matemática? 

8) Quais suas expectativas em relação à Avaliação em Matemática? 

9) Você tem conhecimento do que é a avaliação do SARESP? 

10) Opine sua visão em relação à Avaliação em Matemática do SARESP. 

11) Quais são as razões que o levaram a fazer estes desenhos, e o que 

eles representam para você? 

12) Ao realizar os dois desenhos propostos, qual é a relação que você 

percebe entre um e outro? 

13) Se pudesse, como gostaria que fossem as avaliações em 

Matemática? 

14) O que há de diferente na Avaliação em Matemática em comparação 

com as outras disciplinas? 

15) Comparando a Avaliação em Matemática do SARESP na edição de 

2008, com a de outras disciplinas que foram avaliadas, quais são as diferenças 

entre: 
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a) Língua Portuguesa 

b) Ciências 

16) Você tem conhecimento do seu resultado na avaliação do SARESP? 

17) Também sabe o resultado de sua escola na avaliação do SARESP? 

18) Mudanças que os alunos gostariam? 

Fiorentini (2006), formaliza que a entrevista com os alunos possui o intuito 

de verificar qual a concepção sobre a Avaliação em Matemática, daqueles 

sujeitos(alunos) que vivem verdadeiramente este processo: 

 

as discussões tornavam-se bastante ricas, permitindo a produção de 
novos significados sobre o ensino e os conceitos matemáticos, 
quando o objetivo da reflexão coletiva era a prática discursiva que 
acontecia na sala de aula dos próprios professores, sobretudo em 
situação de inovação curricular na qual o aluno era concebido como 
alguém capaz de produzir significados e conhecimentos (p. 66). 

 

 Assim como o que foi apresentado na citação anterior, a entrevista com 

os alunos, foco da pesquisa, mostra verdadeiramente uma fonte muito rica de 

informação sobre a temática desta pesquisa, concretizando, assim, como realmente 

acontece o processo de Avaliação em Matemática dentro do contexto escolar. 

 

 

3.4 PROCEDIMENTOS PARA A ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Para a análise dos dados, foram realizadas diversas leituras das 

respostas dos questionários e das respostas das entrevistas. Para captar, a partir da 

leitura, o verdadeiro significado constituído nos depoimentos referentes à concepção 

da Avaliação em Matemática para os sujeitos da pesquisa. 

Segundo Franco (2008): 

 

Dentre as manifestações do comportamento humano, a expressão 
verbal, seus enunciados e suas mensagens, passam a ser vistos 
como indicadores indispensáveis para a compreensão dos 
problemas ligados às práticas educativas e a seus componentes 
psico-sociais (p. 8). 
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Desta forma, a partir das respostas, foi elaborado um quadro no qual se 

pudesse comparar e identificar as diversas concepções de todos os sujeitos 

envolvidos na pesquisa. 

Szymanski; Almeida e Brandini (2004) apresentam a interpretação dos 

dados como um fator fundamental para a realização da pesquisa ao dizer 

 

inclui-se mais uma etapa no processo de análise, a interpretação, 
definida como uma organização em contextos de significação dos 
aspectos estruturais do fenômeno pesquisado (p. 70). 

 

Também tomando como base a leitura e interpretação das respostas 

obtidas nos questionários, foram explicitados os significados captados. Isso 

viabilizou a identificação de possíveis categorias para facilitar uma melhor 

compreensão dos dados. 

Franco (2008) apresenta o significado da categorização quando cita: ―A 

categorização é uma operação de classificação de elementos constitutivos de um 

conjunto, por diferenciação seguida de um reagrupamento baseado em analogias, a 

partir de critérios definidos‖ (p. 59). 

Essas categorias foram utilizadas para compreender as concepções e os 

vários pontos de vista sobre a Avaliação em Matemática e os vários elementos, 

fatores e tipos de avaliações que permeiam e são efetuadas dentro das escolas 

constituindo e influenciando todo o processo de avaliação interna ou externa. 

Desta forma Franco (2008) adverte: ―em geral, o pesquisador segue seu 

próprio caminho baseando em seus conhecimentos e guiado por sua competência, 

sensibilidade e intuição (p. 60). 

As categorias somente podem ser capturadas nos depoimentos dos 

gestores escolares, especialistas, professores de Matemática e família dos alunos 

entrevistados, pois os alunos são crianças de faixa etária menor que 14 anos. Sendo 

assim, decidiu-se fazer uma análise geral de seus discursos referentes à temática da 

pesquisa. Pode-se com isso observar, nos depoimentos, discursos e fatores que 

indicam as seguintes categorias: Avaliação Diagnóstica, Avaliação Formativa e 

Avaliação Somativa. 

Também, para constituir a análise dos dados, estrutura-se os 

depoimentos, interpretando-os na seguinte ordem: especialistas, gestores escolares, 

professores de Matemática, família dos alunos e, para concluir a análise, as 
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entrevistas e os desenhos realizados pelos alunos escolhidos como sujeitos da 

pesquisa. Desta forma podemos captar todas as concepções de todos os sujeitos 

envolvidos no processo de avaliação. 

Portanto, a análise das categorias auxilia o propósito de captar sentidos 

das unidades significativas dos discursos dos sujeitos da pesquisa. É um fator 

primordial para uma análise elucidativa dos sujeitos que envolveram as diferentes 

abordagens suscitadas ao longo de todo o processo que envolveu o presente 

trabalho. 
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4 PONTOS DE VISTA DOS SUJEITOS DA PESQUISA 

 

 

A partir dos depoimentos dos especialistas, gestores escolares, 

professores de Matemática e família dos alunos entrevistados, elaborou-se um 

quadro ilustrativo para cada questão, onde são analisadas as respostas de acordo 

com as características das avaliações formativa, somativa e diagnóstica, categorias 

da análise. As características das citadas avaliações estão identificadas em trechos 

dos depoimentos da seguinte forma: cor vermelha avaliação formativa, cor azul 

avaliação diagnóstica e cor roxa avaliação somativa. E, ainda de acordo com as 

respostas, foram identificadas as concepções dos sujeitos já mencionados no que se 

refere à Avaliação em Matemática Escolar e à Avaliação em Matemática do 

SARESP. 

Também, a partir das entrevistas dos alunos, elaborou-se um quadro 

ilustrativo para cada questão, onde são analisadas as respostas sobre as 

concepções dos mesmos referentes à Avaliação em Matemática Escolar, Avaliação 

em Matemática do SARESP, ao ensino da Matemática, à prática de sala de aula de 

seus professores de Matemática, como é o processo de Avaliação em Matemática 

em sua escola e as opiniões referentes à unidade escolar em que os discentes 

estudam, para com isso verificar quais as concepções que a Matemática reflete e 

representa aos educandos. Os trechos mais relevantes dos depoimentos dos alunos 

estão destacados na cor verde em cada quadro. Os depoimentos dos sujeitos da 

pesquisa estão transcritos na íntegra, não sofrendo alterações em suas falas e nem 

na forma como foram pronunciados. 

Para analisar todos os depoimentos e entrevistas dos sujeitos da 

pesquisa, a análise esteve pautada na Análise de Conteúdo, cujo 

 

[...] ponto de partida da Análise de Conteúdo é a mensagem, seja ela 
verbal (oral ou escrita), gestual, silênciosa, figurativa, documental ou 
diretamente provocada (FRANCO, 2008, p. 12). 

 

E também ―[...] torna-se indispensável considerar que a emissão das 

mensagens, sejam elas verbais, silenciosas ou simbólicas, está necessariamente 

vinculada às condições contextuais de seus produtores‖ (FRANCO, 2008, p. 12). 
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 Na análise dos dados coletados junto aos alunos também serão 

analisados dois desenhos confeccionados por eles referentes às avaliações já 

mencionadas, para formalizar as concepções dos mesmos. Pois ―[...] toda imagem é 

sem dúvida uma linguagem, na medida em que se pode formular com palavras o 

que ela representa‖(WIDLÖCHER, 1971, p. 76). 

 Antes de dar início à análise, Silva (2009) deixa evidente um fator 

fundamental que ampara a pesquisa: ―De modo mais geral, [...] é preciso contemplar 

a relação dos alunos com o saber e com a escola‖(p. 16). 

Apresentar-se-á a análise dos depoimentos, começando com os 

especialistas já apresentados no capítulo três.  

 

QUESTIONÁRIO PARA ESPECIALISTAS 

 

Quadro 6 

Questão 1 – O que você entende sobre a Avaliação em Matemática? 

Especialista Depoimento 
Identificação 

de 
Categorias 

D. 

―Considerando a pergunta 2, nos ateremos, nesta 
questão, às idéias de avaliação como parte de processo 
de produção de conhecimento que ocorre em cada 
escola, em cada curso, e não àquelas relativas às 
avaliações em larga escala, externas à unidade escolar 
e/ou à sala de aula. Mesmo nesta perspectiva, há duas 
respostas possíveis se pensarmos em dois significados 
possíveis para o verbo ―entender‖. Considerando o verbo 
―entender‖ com o significado de ―ter conhecimento sobre‖ 
eu diria que tenho feito muitas leituras a respeito de 
avaliação e, a partir delas, venho avaliando a 
aprendizagem dos meus alunos de maneira diversificada, 
buscando contemplar diversos aspectos dos temas 
contemplados nos cursos que ministro. Tenho também 
instigado os alunos a tecer comentários avaliativos sobre 
a atuação do professor, do monitor, do auxiliador didático, 
de sua própria atuação, de todo o desenrolar do curso. 
Por vezes esta avaliação tem que ser transformada em 
um número o que tem me causado incômodo, preferia só 
fazer comentários avaliativos acompanhando o processo 
do curso e ―negociar‖ a aprovação; entretanto esta atitude 
tem se mostrado utópica em cursos nos quais temos a 
concorrência com outras disciplinas nas quais os alunos 
ficam reprovados por décimos... Intimamente relacionada 
a esta ideia podemos considerar o verbo ―entender‖ no 
sentido de ―conceber‖, das crenças e concepções que 
temos sobre a avaliação da prática social das aulas de 

Na maior parte 
do depoimento, 
o especialista 

expressa 
características 
da avaliação 

formativa, 
apesar de 
exprimir 
reflexões 

acerca das 
funções 

diagnósticas e 
somativas da 

avaliação. 
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Matemática. Apesar da separação que já se tornou 
clássica entre avaliação somativa e avaliação formativa, 
considero que toda avaliação é formativa, resta-nos 
perguntar: ―formativa para quem?‖ e ―formativa para 
quê?‖. Alguns tipos de avaliação não contribuem para o 
aprendizado dos temas abordados no curso, estas só 
servem para que o avaliado aprenda como se comportar 
perante o instrumento de avaliação. Neste caso, o 
professor faz ouvidos surdos sobre os aspectos da sua 
prática pedagógica que foram avaliados mesmo que 
indiretamente. Uma ―boa avaliação‖ contribui para a 
aprendizagem do aluno, presente e futura, e para que os 
próximos cursos e/ou aulas dos professores sejam 
melhores, ou seja, contribua também com a 
aprendizagem do docente.‖ 

P. P. 

―O conceito que a etnomatemática tem de Matemática é 
muito amplo. Avaliar para mim dentro do conceito da 
minha área é dialogar simetricamente (def. freireana) com 
os educandos e juntos construir o saber que se busca 
dentro da curiosidade e das necessidades vitais de cada 
um. Todos merecem ser promovidos e aprovados dentro 
desta discussão se foram cumpridos os pré-requisitos 
(feitos pelos participantes) estabelecidos quando se 
iniciou o diálogo. Avaliar significa cobrar e ser cobrado 
dentro dos compromissos e dos valores humanos que 
escolhemos para as nossas vidas (educador e 
educando).‖ 

Em seu 
depoimento o 
especialista 
apresenta 

características 
das avaliações 
diagnóstica e 

somativa. 
 

R. ―Processo normativo - é um processo. O aluno deve ser 
avaliado todos os dias.‖ 

O especialista 
em seu 

depoimento 
mostra aspecto 

da avaliação 
formativa. 

M. C. 

―Avaliação de Matemática me parece uma expressão 
equivocada. Posso falar sobre o que entendo acerca da 
avaliação da aprendizagem em Matemática. A avaliação 
da aprendizagem, em qualquer disciplina, é um processo 
que deve se desenvolver ao longo do período em que 
ocorre o processo de ensinar e aprender. Ele deve 
integrar o planejamento feito pelo professor para o 
desenvolvimento do programa de ensino ou, mais 
propriamente, das aulas que irá desenvolver.Isto quer 
dizer que o desenvolvimento das suas aulas deverá estar 
totalmente afinado com os instrumentos que irá construir 
e aplicar, em determinados momentos para avaliar seus 
alunos, acrescidos do acompanhamento que fará de seus 
alunos em suas atividades em aula. Ao tratarmos 
especificamente da Matemática, acredito que o professor 
deve ter bastante cuidado com a linguagem Matemática 
que, muitas vezes, pode ser incompreensível para o 
aluno e que, por isso, poderá resolver equivocadamente 
algum problema ou questão proposta. Além disso, penso 
que as questões, quer sejam colocadas em prova, em 
trabalhos ou mesmo em aula, devem, sempre que 

No depoimento 
do especialista 

podemos 
observar 
fatores 

relacionados 
às 

características 
das avaliações 

formativa e 
diagnóstica. 
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possível, favorecer o desenvolvimento do raciocínio do 
aluno e que ele possa expressá-lo, isto é, que ele possa 
apresentar a forma como pensou para resolver tal 
questão. Acredito que isto possa favorecer, ao professor, 
o conhecimento dos processos de raciocínio de seus 
alunos e, com isso, poder melhor avaliá-los.‖ 

U. 

―Avaliação existe e são praticadas a cada instante de 
nossa vida. Estamos sempre avaliando alguém ou uma 
situação. Isso é uma estratégia de ação. Mas deve-se 
avaliar combinando ―objetivo específico = capacidade de 
atingir o objetivo (mesmo que seja de forma inusitada, 
usando instrumentos intelectuais e materiais não 
previstos).‖ 

O especialista 
apresenta em 

seu 
depoimento 

característica 
da avaliação 

formativa. 

 

Na questão referente ao que os especialistas entendem sobre a Avaliação 

em Matemática, quatro deles, em seus depoimentos, apresentam características 

predominantes da avaliação formativa, apesar de também alguns refletirem 

características das avaliações somativa e diagnóstica. Apenas um especialista não 

formaliza em seu depoimento características da avaliação formativa, mas sim das 

avaliações somativa e diagnóstica.  

Nos dizeres dos especialistas D.,R.,M.C., e U., apontam características a 

respeito da avaliação formativa relacionadas à percepção do processo de ensino-

aprendizagem em Matemática e de seu processo de avaliação, buscando o pleno 

desenvolvimento dos discentes: 

  

[...] avaliação como parte de processo de produção de conhecimento 
que ocorre em cada escola [...] 
 
[...] avaliando a aprendizagem dos meus alunos de maneira 
diversificada, buscando contemplar diversos aspectos dos temas 
contemplados [...] 
 
[...] instigado os alunos a tecer comentários avaliativos sobre a 
atuação do professor [...] (D.) 
 
O aluno deve ser avaliado todos os dias. (R.) 
 
[...] totalmente afinado com os instrumentos que irá construir e 
aplicar, em determinados momentos para avaliar seus alunos, 
acrescidos do acompanhamento que fará de seus alunos em suas 
atividades em aula. 
 
[...] favorecer o desenvolvimento do raciocínio do aluno e que ele 
possa expressá-lo, isto é, que ele possa apresentar a forma como 
pensou para resolver tal questão. (M.C.) 
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Mas deve-se avaliar combinando ―objetivo específico = capacidade 
de atingir o objetivo [...] (U.) 

 

 De acordo com as características da avaliação formativa apresentada no 

depoimento dos especialistas, observaram-se fatores relacionados ao processo de 

construção do conhecimento dos alunos e de cada unidade escolar, o processo de 

avaliação de forma diversificada o qual busca abordar os vários temas que 

compõem o currículo escolar de cada disciplina (áreas do conhecimento), incentivar 

e proporcionar um diálogo junto aos discentes com o intuito de organizar e orientar o 

processo de avaliação e atuação do docente. Busca, também, desenvolver uma 

prática avaliativa de maneira contínua, escolher instrumentos de avaliações 

adequados às reais situações cotidianas dos educandos e com isso proporcionar 

uma reflexão dos seus resultados e orientá-los para sanar suas dificuldades, dúvidas 

e falhas do processo de ensino-aprendizagem em Matemática e também do 

processo de Avaliação em Matemática.  

 Moretto (2008) atribui a construção do conhecimento a partir de ―[...] um 

significado dentro do contexto de nossas experiências pessoais e do contexto social 

em que vivemos [...]‖ (p.40), de maneira a proporcionar uma aprendizagem 

significativa aos alunos e um processo de avaliação contínuo. 

 Para responder a todas essas observações, o especialista M.C., em um 

dos trechos de seu depoimento, mostra realmente a função do processo da 

avaliação formativa: ―A avaliação da aprendizagem, em qualquer disciplina, é um 

processo que deve se desenvolver ao longo do período em que ocorre o processo 

de ensinar e aprender‖ (M.C.). 

 As manifestações dos especialistas sobre aspectos relacionados à 

avaliação formativa referente à temática da Avaliação em Matemática, mostra-nos 

que ―[...] a questão da qualidade do ensino deve ser analisada em termos dos 

objetivos efetivamente perseguidos no sentido do desenvolvimento máximo possível 

dos alunos, à aprendizagem, no seu sentido amplo, alcançada pela criança a partir 

das oportunidades que o meio lhe oferece‖ (HOFFMANN, 2006, p. 26). 

 Já os especialistas D. e P.P apresentam em seu depoimento, também, 

características da avaliação somativa, apontando fatores relacionados à 

classificação dos alunos. 
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Por vezes esta avaliação tem que ser transformada em um número o 
que tem me causado incômodo [...] 
 
[...] nos quais temos a concorrência com outras disciplinas nas quais 
os alunos ficam reprovados por décimos [...] (D.) 
 
[...] se foram cumpridos os pré-requisitos (feitos pelos participantes) 
estabelecidos [...] (P.P.). 

 

 Assim como as características da avaliação somativa, que foi mostrada 

nos depoimentos dos especialistas anteriormente, pode-se verificar que os mesmos 

estão angustiados e incomodados ao ter de transformar o rendimento do processo 

de Avaliação em Matemática de cada aluno em uma nota, conceito, ou seja, em um 

―número‖, e ainda mostra que na disciplina Matemática os discentes apresentam 

dificuldades. Ocorre o fato de que os educandos muitas vezes ficam reprovados e 

classificados por muito pouco deixando claro em sua escrita ―reprovados por 

décimos‖ (D.) e ainda tal fato, traz à tona uma característica primordial do processo 

de avaliação somativa em que os discentes tem de cumprir (acertar) todo os 

procedimentos da respectiva prova (questões da prova) da maneira estabelecida 

pelo docente (correto na visão do professor). 

 Esteban (2008) mostra aspectos da avaliação classificatória, podendo 

relacioná-los ao processo de avaliação somativa: ―A avaliação classificatória 

configura-se com as idéias de mérito, julgamento, punição e recompensa, exigindo o 

distanciamento entre os sujeitos que se entrelaçam nas práticas escolares 

cotidianas‖ (p. 15). 

 O especialista P.P evidencia em um trecho de seu depoimento a 

verdadeira representação do processo de avaliação somativa que permeia o 

cotidiano escolar: ―Avaliar significa cobrar e ser cobrado dentro dos compromissos e 

dos valores humanos que escolhemos para as nossas vidas (educador e educando)‖ 

(P.P). 

 Possivelmente os especialistas, em seus depoimentos, mostram ―[...] a 

comparação da avaliação com uma medida [..]‖ e encontram ―[...] elementos 

decisivos para apreensão de relação fundamentais. De fato, tal como a medida de 

uma grandeza conduz à determinação de seu valor, quer sob a forma numérica, 

quer sob a forma de conceitos literais, a expressão do resultado de uma avaliação é 

uma representação do valor que se estima‖ (MACHADO, 2006, p.76) e também ―[...] 
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se situa na origem do próprio processo, sendo, até certo ponto, concomitante à 

atribuição do valor‖ (MACHADO, 2006, p.76-77). 

 Em seus depoimentos os especialista D., P.P. e M.C. apresentam 

características da avaliação diagnóstica, mostrando fatores associados ao 

acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem dos alunos: 

 

[…] acompanhando o processo do curso […] (D.) 

 
[...] é dialogar simetricamente (def. freireana) com os educandos e 
juntos construir o saber que se busca dentro da curiosidade [...] (P.P) 
 
Ele deve integrar o planejamento feito pelo professor para o 
desenvolvimento do programa de ensino ou, mais propriamente, das 
aulas que irá desenvolver. (M.C) 

 

 Nos trechos citados acima, pode-se apontar que as características da 

avaliação diagnóstica em relação à Avaliação em Matemática são: um 

acompanhamento durante todo o processo de ensino; e diálogos para formalizar 

uma construção e troca de conhecimento a partir da curiosidade e dos saberes que 

os discentes possuem. Os diagnósticos dos alunos amparam o planejamento e a 

organização das aulas proporcionando a orientação de uma proposta de ensino 

eficiente e com isso proporcionando um escola de qualidade.  

Segundo Hoffmann (2006), há que se ―[...] atentar para o fato de que uma 

escola de qualidade é a que dá conta, de fato, de todas as crianças brasileiras, 

concebidas em sua realidade concreta‖ (p. 16). 

 O especialista M.C. mostra a função principal do processo de avaliação 

diagnóstica junto do processo de Avaliação em Matemática: […] possa favorecer, ao 

professor, o conhecimento dos processos de raciocínio de seus alunos e, com isso, 

poder melhor avaliá-los. (M.C) 

Assim, os depoimentos dos especialistas que apresentam características 

da avaliação diagnóstica em relação ao proceso de Avaliação em Matemática, 

consiste em uma ―[…] ação educativa decorrente da análise do seus entendimentos, 

de modo a favorecer a essa criança o alcance de um saber competente […]‖ 

(HOFFMANN, 2006, p. 89). 

Ainda devemos nos amparar em um trecho do depoimento do especialista 

M.C que aponta uma crítica, já discutida no capítulo dois, referente ao uso da 
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linguagem Matemática no cotidiano da sala de aula e nos processos de avaliações 

em Matemática: 

 

Ao tratarmos especificamente da Matemática, acredito que o 
professor deve ter bastante cuidado com a linguagem Matemática 
que, muitas vezes, pode ser incompreensível para o aluno e que, por 
isso, poderá resolver equivocadamente algum problema ou questão 
proposta (M.C). 

 

Para finalizar a análise do quadro 6 (Questão 1) referente aos 

especialistas, apresentou-se um trecho do depoimento do espescialista U. em que 

atribuíram-se funções diárias do processo de avaliação à nossa vida cotidiana, e 

ainda mostra sua utilização como um mecanismo de ação: ―Avaliação existe e são 

praticadas a cada instante de nossa vida. Estamos sempre avaliando alguém ou 

uma situação. Isso é uma estratégia de ação‖ (U.). 

Analisar-se-á a seguir a questão dois, referente à Avaliação em 

Matemática do SARESP no depoimento dos especialistas. 

 

Quadro 7 

Questão 2 – O que você acha da Avaliação em Matemática do SARESP? 

Especialista Depoimento Identificação de 
Categorias 

D. 

―Não vou me ater à Avaliação em Matemática, 
pois neste caso deveria compará-la com a de 
Língua Portuguesa. Não vislumbro aspectos 
relevantes que sejam exclusivamente da 
matemática. Sendo assim, vou emitir minha 
opinião considerando a avaliação do SARESP 
como uma avaliação em larga escala elaborada 
à revelia do professor que está em sala de aula. 
Ele não é consultado sobre os descritores que 
prescreverão esta avaliação e nem sobre se 
deseja ou não participar. Além disso, as 
consequências do desempenho dos seus alunos 
―recaem‖ sobre toda a escola que terá, ou não, 
compensação monetária. Não há como 
considerar a diferentes culturas presentes na 
escola. Não considero uma ―avaliação externa‖, 
como é o SARESP, como exclusivamente 
perniciosa, o que é feito com ela é que a torna 
como mais um instrumento de uma política 

O especialista deixa 
bem claro em seu 

depoimento 
característica da 

avaliação diagnóstica. E 
com isso também 

aponta sua opinião 
sobre a avaliação do 
SARESP, deixando 

evidente seu 
descontentamento. 
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pública excludente. As escolas com piores 
resultados, não recebem mais atenção, como 
seria o esperado, serão mais punidas. Este tipo 
de política leva as unidades de ensino a buscar 
procedimentos que nem sempre deixam de 
mascarar uma aprendizagem deficiente de seus 
alunos, quando não mascara problemas mais 
graves.  
Estas idéias não são exclusivamente minhas, 
mas não busquei explicitar as interlocuções, pois 
desejei me aproximar do discurso oral.‖ 

P. P. 

―Dentro da concepção do item 1 o SARESP 
parece não ter espaço uma vez que mede 
saberes que não houve a participação dos 
sujeitos que o construíram e nem pré 
estabeleceram na curiosidade e necessidade de 
cada um.‖ 

Em seu depoimento o 
especialista apresenta 
característica marcante 

da avaliação 
diagnóstica. 

R. ―Para mim não é o modelo ideal, pois sem a 
infraestrutura não funciona.‖ 

O especialista evidencia 
em seu depoimento que 
a avaliação do SARESP 
não é um instrumento de 

avaliação confiável. 

M. C. 

―Desculpe, mas como trabalho no RS, não posso 
opinar com propriedade do SARESP, mesmo 
tendo alguma informação sobre o sistema 
através da mídia. Não me detive em avaliar as 
provas aplicadas, nem tenho acompanhado o 
sistema aplicado em São Paulo.‖ 

____________________ 

U. 

―Pois é, já disse. Sou contra avaliações 
padronizadas, sejam internacionais, nacionais, 
estaduais, municipais, numa classe, numa 
família. A razão: cada indivíduo é diferente do 
outro. A única informação que o teste dá é que o 
indivíduo foi bem no teste. Nem sabemos que 
fatores fizeram com que seja capaz de dizer se 
um indivíduo é mais capaz que outro para atingir 
um objetivo. 
Na organização educação, que deve dar igual 
oportunidade para todos, respeitando as 
individualidades de cada um, é injusto adotar 
testes padronizados e classificar pessoas 
mediante o resultados nos testes. 
As implicações políticas são cruéis. Nenhum 
teste é capaz de avaliar a complexidade do ser 
humano, e conduz a distorções que leva à 
injustiça, discriminação e desequilíbrio social. Os 
testes são os instrumentos mais sutis utilizados 
pelos detentores do poder para recrutar aqueles 
que melhor servem aos interesses do poder.‖ 

No seu depoimento o 
especialista apresenta 
fatores relacionados às 
avaliações formativa, 

somativa e diagnóstica. 

 

 Na questão sobre o que os especialistas acreditam referente à Avaliação 

em Matemática do SARESP, apenas o especialista U. em seu depoimento aponta 

características da avaliação somativa e formativa relacionando-as à prova em 
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Matemática do SARESP. Em relação à avaliação somativa, o especialista U. 

relaciona o fato da classificação dos conhecimentos e desempenho dos alunos. E 

ainda aponta um incômodo sobre esta classificação de resultados, deixando em 

forma de pergunta quais fatores são utilizados para classificá-los e ainda aponta em 

seu depoimento reações de injustiça: 

 

[...] que fatores fizeram com que seja capaz de dizer se um indivíduo 
é mais capaz que outro para atingir um objetivo. 
 
[...] é injusto adotar testes padronizados e classificar pessoas 
mediante o resultados nos testes. (U.) 

 

 D‘ Ambrósio (2008) mostra na seguinte citação o que realmente se 

consegue a partir da classificação baseada em resultados de testes, assim como é a 

Avaliação em Matemática do SARESP: 

 

Os modelos atuais de avaliação, baseados em resultados de testes 
com as denominações mais diversas, têm pouco a dizer sobre a 
qualidade da educação, no sentido amplo da palavra, e as medidas 
de correção somente contribuem para piorar os resultados da 
próxima testagem (p. 9.  

 

Já a característica que apresenta em seu depoimento sobre a avaliação 

formativa, atenta para o desenvolvimento de oportunidades iguais a todos os alunos 

e ainda enfatiza que se deve respeitar os discentes individualmente em seu 

processo de ensino-aprendizagem e no processo de avaliação tanto do SARESP 

como das avaliações escolares: ―[...]deve dar igual oportunidade para todos, 

respeitando as individualidades de cada um [...]‖ (U.). 

 Além de oportunizar e respeitar o tempo da aprendizagem de cada 

discente, faz-se necessário que o ―[...] aluno deve descobrir o prazer de aprender e 

de mostrar que aprendeu [...]‖ (CARVALHO, 2000, p. 72). 

 Os especialistas D., P.P, e U. refletem em seus depoimentos aspectos 

relacionados à avaliação diagnóstica em relação à Avaliação em Matemática do 

SARESP. Nos trechos selecionados apontam que o SARESP, ao diagnosticar a 

situação do ensino do estado de São Paulo, não ampara as unidades escolares 

como deveriam, para superar suas dificuldades e sanar suas falhas no processo de 

ensino, deixando claro que somente diagnostica os conhecimentos que os discentes 

sabem e os que ainda não apresentam conhecimento, mostrando somente se os 
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alunos foram bem ou não na prova: 

 

As escolas com piores resultados, não recebem mais atenção, como 
seria o esperado, serão mais punidas. (D.) 
 
[...] uma vez que mede saberes [...] (P.P) 
 
A única informação que o teste dá é que o indivíduo foi bem no 
teste. (U.) 

 

 De acordo com Valente (2008), testes padronizados somente mostram 

―[...] a presteza de raciocínio e de percepção do estudante [...]‖ (p. 26), não 

formalizando assim os verdadeiros resultados dos alunos. 

 O especialista M.C., em seu comentário, não formalizou sua opinião 

referente à Avaliação em Matemática do SARESP, pois não trabalha no Estado de 

São Paulo, deixando claro não ter conhecimentos específicos sobre este processo 

de avaliação. 

 Nos depoimentos dos especialistas D., P.P, R. e U. concretizam-se 

críticas relevantes à Avaliação em Matemática do SARESP e em todo seu processo 

de execução, elaboração, divulgação e aceitação. Ainda aponta para o fato de que o 

professor não participa da elaboração da prova tendo conhecimento da mesma 

somente no dia de sua aplicação, em alguns casos. A responsabilidade dos 

resultados recai sobre toda a comunidade escolar. Mediante isso, tem-se uma boa 

ou má remuneração financeira, assim com é conhecido em toda a rede de ensino 

paulista o famoso e esperado ―bônus‖, ou seja, um pagamento em dinheiro para as 

escolas que atingem as metas estabelecidas pela Secretaria da Educação do 

Estado de São Paulo. 

  Devido ao fato mencionado anteriormente, a avaliação do SARESP é 

considerada como uma política pública imposta pelos governantes que exclui e 

esconde a verdadeira situação do cotidiano escolar. Apresentamos os trechos que 

mostram as críticas comentadas acima: 

 

Sendo assim, vou emitir minha opinião considerando a avaliação do 
SARESP como uma avaliação em larga escala elaborada à revelia 
do professor que está em sala de aula. Ele não é consultado sobre 
os descritores que prescreverão esta avaliação e nem sobre se 
deseja ou não participar. Além disso, as consequências do 
desempenho dos seus alunos ―recaem‖ sobre toda a escola que terá, 
ou não, compensação monetária. Não há como considerar a 
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diferentes culturas presentes na escola. Não considero uma 
―avaliação externa‖, como é o SARESP, como exclusivamente 
perniciosa, o que é feito com ela é que a torna como mais um 
instrumento de uma política pública excludente. 
 
Este tipo de política leva as unidades de ensino a buscar 
procedimentos que nem sempre deixam de mascarar uma 
aprendizagem deficiente de seus alunos, quando não mascara 
problemas mais graves. (D.) 
 
[...] que não houve a participação dos sujeitos que o construíram e 
nem pré estabeleceram na curiosidade e necessidade de cada um. 
(P.P.) 
 
Para mim não é o modelo ideal, pois sem a infraestrutura não 
funciona. (R.) 
 
As implicações políticas são cruéis. Nenhum teste é capaz de avaliar 
a complexidade do ser humano, e conduz a distorções que leva a 
injustiça, discriminação e desequilíbrio social. Os testes são os 
instrumentos mais sutis utilizados pelos detentores do poder para 
recrutar aqueles que melhor servem aos interesses do poder.(U.) 

 

 Hoffmann (2007) ampara as críticas apresentadas anteriormente dizendo 

que 

 

[...] muitas visões distorcidas e não-saberes, mudam-se, a cada 
governo ou direção de escola, tipos de instrumentos e sistemas de 
registros de avaliação, como se, com tais mudanças instrumentais, 
alterações significativas pudessem ocorrer. O resultado é o caos 
total. Porque, de fato, só ocorrem os avanços, quando há mudanças 
de concepções (p. 67). 

 

 Portanto, observou-se nos depoimentos dos especialistas que a Avaliação 

em Matemática atribui as características das avaliações formativa, somativa e 

diagnóstica. Formativa quando busca contemplar a produção de conhecimento de 

maneira diversificada, contínua e que proporciona o pleno desenvolvimento do 

discente. Somativa quando atribui um número para o rendimento do aluno, quando 

classifica e estabelece o cumprimento de regras pré-estabelecidas antes do 

processo de avaliação ser executado. Diagnóstica quando acompanha o aluno em 

todo seu processo de avaliação e de ensino, proporcionando e elaborando a 

construção de um conhecimento a partir das dificuldades dos discentes identificadas 

e com isso sanar todas as dúvidas apresentadas. A Avaliação em Matemática do 

SARESP também atribui as características das avaliações formativa, somativa e 

diagnóstica. Formativa quando respeita as necessidades individuais de 
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aprendizagem de cada aluno e proporciona igual oportunidade para todos os 

envolvidos no seu processo. Somativa quando classifica o desempenho dos alunos 

em mais capaz ou menos capaz. Diagnóstica quando tem conhecimento dos índices 

dos resultados de cada unidade escolar, quando faz diagnóstico dos conhecimentos 

dos alunos e informa se o discente foi bem ou não na avaliação. 

 Seguimos com a análise dos depoimentos dos gestores escolares. 

 

Quadro 8 

Questão 1 – O que você entende sobre a Avaliação em Matemática? 

Gestor Depoimento 
Identificação 

de 
Categorias 

Supervisor de 

Ensino 

―Entendo por Avaliação em Matemática algo que 
mostra o perfil de desempenho dos alunos num 
processo de ensino e aprendizagem que foi 
realizado. Essa avaliação, da maneira que for 
estruturada, pode avaliar bem ou não esse 
processo. O seu resultado ser positivo, com 
bons conceitos, implica em um bom 
desempenho nas questões que foram 
exploradas na prova: não necessariamente num 
bom processo de ensino-aprendizagem. 
Portanto, quanto mais rica e diversificada forem 
as formas de avaliar, mais pertinente serão os 
seus resultados, mas acredito que, acima de 
tudo, especialmente quando se refere à 
Avaliação em Matemática, ela deve ser reflexo 
de um processo de ensino que envolveu 
exploração de situações-problema diversas, 
situações contextualizadas, desenvolvimento e 
aprofundamento do raciocínio lógico e abstrato e 
construção coletiva de conhecimento, a partir da 
valorização dos conhecimentos prévios dos 
alunos, e discussão crítica. Para mim, a boa 
avaliação deve trazer todos esses elementos.‖ 

No seu depoimento o 
supervisor de ensino 

apresenta 
característica da 

avaliação somativa, 
mas também 

evidencia 
características 
marcantes da 

avaliação formativa. 

Diretor de 

escola 

―A avaliação de Matemática deve ser algo 
sintonizado com a realidade vivencial do 
educando. Deve estar associada a todas as 
áreas do conhecimento para que o aprendiz 
perceba-a como instrumento útil com 
aplicabilidade teórica e prática. Deve ser 
entendida principalmente como um 
conhecimento de experimentação com foco 
principal na base que o aluno já traz de sua 
rotina Matemática.‖ 

O diretor de escola 
reflete em seu 
depoimento 

característica 
fundamental da 

avaliação formativa, 
apontando aspecto 

relacionado à 
aplicação entre teoria 

e prática do 
conhecimento 

Matemático que o 
aluno possui. 
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Vice-Diretor 

―O processo avaliativo está presente em toda 
prática pedagógica do professor ao fazer 
intervenções no dia a dia, busca o 
desenvolvimento das habilidades nas situações 
e resoluções de problemas. Neste momento o 
professor está mesmo sem um instrumento 
sistematizador, realizando uma avaliação com 
reflexão do desenvolvimento do aluno, perante 
os objetivos traçados e o planejamento 
realizado, caracterizando a avaliação como 
processo.‖ 

Em seu depoimento o 
vice-diretor aponta 

características 
fundamentais da 

avaliação formativa. 
Retratando funções do 
desenvolvimento dos 

discentes no processo 
de avaliação. 

Professor 
Coordenador 

do Ensino 
Médio 

―Partindo do pressuposto que na atualidade o 
educando deve aprender a aprender, entendo 
que a avaliação de Matemática deve ser 
encarada como parte integrante do processo de 
ensino e deverão ser observados alguns 
aspectos na avaliação. 
-O que os alunos sabem, como sabem e como 
pensam matematicamente; 
-Se o aluno compreendeu os conceitos e os 
procedimentos; 
-O processo e o grau de criatividade das 
soluções dadas pelo aluno; 
-Resoluções de situações-problema como são 
envolvidos nas aplicações de conjunto de ideias 
Matemáticas; 
-Uso de materiais, calculadoras e computadores 
na avaliação. 
AVALIAÇÃO FORMATIVA / CONTÍNUA / 
PARALELA / DE RECUPERAÇÃO.‖ 

O Professor 
Coordenador do 

Ensino Médio 
caracteriza em seu 
depoimento fator 

relacionado à 
avaliação formativa e 

ainda apresenta 
alguns pontos devem 
ser observados em 

um processo de 
avaliação. 

Professor 
Coordenador 

do Ensino 
Fundamental 

―A avaliação de Matemática deve ser vista como 
uma atividade inclusa no dia a dia. O professor 
deve observar a assimilação, evolução da 
aprendizagem de cada aluno, tendo como 
objetivo principal fazer com que o mesmo 
resolva situações-problema através do 
desenvolvimento de suas habilidades de 
raciocínio lógico.‖ 

Em seu depoimento o 
Professor 

Coordenador do 
Ensino Fundamental 
mostra característica 

da avaliação 
formativa, e também 

mostra características 
relevantes da 

avaliação diagnóstica 
em relação ao 

processo ensino- 
aprendizagem dos 

discentes. 

 

Para os gestores escolares, em seus depoimentos referente à Avaliação 

em Matemática, são marcantes as características do proceso de avaliação formativa. 

Escrevem em seus depoimentos que o processo de Avaliação em Matemática tem 

de ser desenvolvido de maneira diversificada para com isso conseguir melhores 

resultados. Deve, também, utilizar em sua execução e formulação a utilização da 

metodología de resolução de situações-problema, de forma contextualizada a partir 
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de situações do cotidiano dos discentes, para que isso proporcione o pleno 

desenvolvimento do raciocínio lógico Matemático e formalize sempre a construção 

de novos conhecimentos a partir do que os alunos já sabem e que isso seja feito de 

forma contínua. Seguem os trechos dos depoimentos dos gestores escolares 

referentes à análise apresentada: 

 

[...] quanto mais rica e diversificada forem as formas de avaliar, mais 
pertinente serão os seus resultados [...] 
 
[...] a Avaliação em Matemática, ela deve ser reflexo de um processo 
de ensino que envolveu exploração de situações-problema diversas, 
situações contextualizadas, desenvolvimento e aprofundamento do 
raciocínio lógico e abstrato e construção coletiva de conhecimento, a 
partir da valorização dos conhecimentos prévios dos alunos, e 
discussão crítica (Supervisor de ensino). 
 
[...] deve ser algo sintonizado com a realidade vivencial do educando. 
(Diretor de escola). 
 
[…] ao fazer intervenções no dia a dia, busca o desenvolvimento das 
habilidades nas situações e resoluções de problemas. 
 
[…] realizando uma avaliação com reflexão do desenvolvimento do 
aluno, perante os objetivos traçados e o planejamento realizado, 
caracterizando a avaliação como processo (Vice-Diretor). 
 
[…] o educando deve aprender a aprender, entendo que a avaliação 
de Matemática deve ser encarada como parte integrante do processo 
de ensino [...] (Professor Coordenador do ensino médio). 
 
[…] deve ser vista como uma atividade inclusa no dia a dia. 
(Professor Coordenador do ensino fundamental). 

 

Mediante os trechos dos depoimentos dos gestores escolares acima, 

Moretto (2008) mostra que para os mesmos, em relação aos alunos, o processo de 

Avaliação em Matemática deve 

 

criar um contexto de aprendizagem no qual ele aprenda a administrar 
suas emoções, no qual ele se motive para o aprender, no qual ele 
sinta que, junto com seu mundo intelectual, seu mundo emocional é 
envolvido e cresce continuamente (p. 26). 

 

 Ainda amparados nos trechos dos depoimentos, a metodología da 

resolução de situações-problema é de fundamental importância no processo de 

Avaliação em Matemática pois o ―[…] conhecimento matemático ganha significado 
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quando os alunos têm situações desafiadoras para resolver e trabalham para 

desenvolver estratégias de resolução‖ (PARÂMETROS CURRICULARES 

NACIONAIS DA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA, 1998, p. 40). 

 Apenas o Supervisor de Ensino em seu depoimento aponta 

características da avaliação somativa ao mencionar que o processo de Avaliação em 

Matemática de alguma forma retrata os resultados dos discentes mediante o 

processo de ensino efetuado. Mediante a este perfil do desempenho o ―[…] aluno é 

cada vez mais conformado a ver a aprendizagem como algo que só tem valor a 

partir da nota […]‖ (FREITAS, 2009, p. 28) Segue o trecho do depoimento analisado: 

―algo que mostra o perfil de desempenho dos alunos num processo de ensino e 

aprendizagem que foi realizado‖ (Supervisor de Ensino). 

Já o depoimento do Professor Coordenador do Ensino Fundamental, 

mostra características da avaliação diagnóstica, escrevendo as funções da prática 

de sala de aula do docente junto aos seus alunos de maneira a manifestar um 

trabalho de desenvolvimento pleno destes discentes em seu processo de ensino-

aprendizagem. Apresenta, ainda, a necessidade da utilização da metodologia de 

resolução de problemas para o desenvolvimento de habilidades Matemáticas e 

também o raciocínio lógico Matemático. Desta forma o ―[…] processo avaliativo 

destina-se a observar, refletir e favorecer melhores oportunidades aos alunos na 

sucessão de etapas que constituem a dinâmica de sua aprendizagem.‖ 

(HOFFMANN, 2007, p. 53) Seguimos com o depoimento analisado: 

 

O professor deve observar a assimilação, evolução da aprendizagem 
de cada aluno, tendo como objetivo principal fazer com que o mesmo 
resolva situações problemas através do desenvolvimento de suas 
habilidades de raciocínio lógico (Professor Coordenador do ensino 
fundamental). 

 

 Ainda, o depoimento do Supervisor de Ensino mostra uma crítica 

referente ao processo de Avaliação em Matemática:  

 

Essa avaliação, da maneira que for estruturada, pode avaliar bem ou 
não esse processo. O seu resultado ser positivo, com bons 
conceitos, implica em um bom desempenho nas questões que foram 
exploradas na prova: não necessariamente num bom processo de 
ensino-aprendizagem.(Supervisor de Ensino) 
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Moretto (2008) formaliza a crítica acima ao mencionar: ―No entanto, 

apenas a análise das notas não é garantia de sucesso, pois dependerá de como é 

formulada a prova e o que nela se pergunta‖ (p. 15). Desta forma as questões da 

prova, a maneira como foi estruturada é parte fundamental dos resultados do 

proceso de Avaliação em Matemática. 

O Diretor de Escola em seu depoimento menciona a necessidade da 

interdisciplinaridade entre todas as disciplinas do currículo escolar. E também 

formaliza a relação entre teoria e prática como um instrumento de utilização para 

que o docente planeje suas aulas de maneira a valorizar os saberes Matemáticos 

que os educandos já possuem: 

 

Deve estar associada a todas as áreas do conhecimento para que o 
aprendiz perceba-a como instrumento útil com aplicabilidade teórica 
e prática. Deve ser entendida principalmente como um conhecimento 
de experimentação com foco principal na base que o aluno já traz de 
sua rotina Matemática (Diretor de Escola). 

 

Tal fato é apontado na Nova Proposta Curricular do Estado de São Paulo 

2008 na disciplina de Matemática: 

 

A implicação pedagógica desse princípio atribui um lugar de 
destaque para o trabalho humano, contextualizando os conteúdos 
curriculares sempre que for pertinente, com os tratamentos 
adequados a cada caso. Nesse sentido, a relação entre teoria e 
prática em cada disciplina do currículo, como exige a lei, não pode 
deixar de incluir os tipos de trabalhos e as carreiras profissionais aos 
quais se aplicam os conhecimentos das áreas ou disciplinas 
curriculares (p. 23). 

 

Para finalizar a análise deste quadro, o Professor Coordenador do Ensino 

Médio deixa claro em seu depoimento o que deve ser necessariamente observado 

no processo de Avaliação em Matemática, como deve ser efetuado seu processo e 

qual metodologia e recursos de materias pedagógicos utilizar: 

 

[...]deverão ser observados alguns aspectos na avaliação. 
 
-O que os alunos sabem, como sabem e como pensam 
matematicamente; 
 
-Se o aluno compreendeu os conceitos e os procedimentos; 
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-O processo e o grau de criatividade das soluções dadas pelo aluno; 
 
-Resoluções de situações-problemas como são envolvidos nas 
aplicações de conjunto de idéias Matemáticas; 
 
-Uso de materiais, calculadoras e computadores na avaliação. 
 
AVALIAÇÃO FORMATIVA / CONTÍNUA / PARALELA / DE 
RECUPERAÇÃO (Professor Coordenador do Ensino Médio). 

 
Neste caso devemos atentar para 

 

[…] uma questão de pensar diferente sobre a finalidade desses 
instrumentos – como elementos (entre outros fatores) que auxiliam o 
professor a delinear suas estratégias pedagógicas para a melhoria 
das aprendizagens (HOFFMANN, 2007, p. 69). 

 

Analisar-se-á, a seguir, a questão dois, referente à Avaliação em 

Matemática do SARESP no depoimento dos gestores escolares. 

 

Quadro 9 

Questão 2 – O que você acha da Avaliação em Matemática do SARESP? 

Gestor Depoimento Identificação de 
Categorias 

Supervisor de 

Ensino 

―É uma avaliação ampla, que aborda todas 
as competências e habilidades previstas no 
currículo de Matemática, de uma forma geral. 
Portanto, não se detém especialmente na 
parte algébrica, como é prática comum em 
sala de aula. As questões procuram abordar 
os conteúdos, na medida, possível, de forma 
contextualizada e por meio de situações-
problema, mas a avaliação também 
apresenta questão não contextualizada, 
principalmente aquelas que referenciam o 
conhecimento algébrico. Com relação à 
dificuldade da prova, penso não tratar-se de 
uma prova fácil, na medida em que não 
explora, de maneira geral, as habilidades sob 
o viés do ―arma e efetue‖, ou do ―resolva‖, 
com que a maior parte dos alunos está 
acostumada; pelo contrário, as questões 
exploram os mesmo conteúdos de maneira 
não convencional, que fogem à linha direta 
de resolução dos exercícios; em outras 
palavras, o aluno, para resolver os 
problemas, precisam ter um certo domínio do 
conteúdo que é exigido, pois as questões 

O Supervisor de Ensino 
em seu depoimento 

apresenta características 
das avaliações formativa 
e diagnóstica, e também 

aponta questões 
relacionadas aos 

exercícios da avaliação 
do SARESP, justificando 

sua forma de 
apresentação, e ainda 

deixa clara a necessidade 
da interpretação do 

domínio dos conteúdos 
propostos na avaliação. 
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exigem interpretação de texto e estratégias 
de soluções não convencionais. Sendo 
assim, eu gosto bastante da proposta da 
avaliação do SARESP, mas acredito que 
ainda há um bom caminho a se trilhar para 
que os resultados de nossos alunos sejam 
bons, efetivamente.‖ 

Diretor de 

escola 

―Contempla, em sua maior parte, uma 
avaliação de forma plena onde o aluno é 
testado, tanto no conhecimento acadêmico 
quanto no seu raciocínio lógico associado a 
uma realidade de natureza prática.‖ 

O diretor de escola reflete 
em seu depoimento 
características da 

avaliação somativa. 

Vice-Diretor 

―A avaliação de Matemática do SARESP leva 
em consideração a importância da 
sistematização e explicitação dos objetivos 
de ensino no trabalho pedagógico com a 
Matemática numa mudança de prática 
docente e, em particular do processo 
avaliativo numa perspectiva qualitativa. Tal 
procedimento intenciona mapear a relação 
entre o ensino e a aprendizagem para um 
ajustamento de planejamento, dos objetivos 
e das intervenções docentes em junção das 
necessidade de aprendizagens dos 
discentes.‖ 

No seu depoimento o 
vice-diretor apresenta 

características marcantes 
da avaliação diagnóstica. 

Professor 
Coordenador 

do Ensino 
Médio  

―O SARESP, procura avaliar os conceitos 
básicos, as competências e habilidades 
desenvolvidas pelos alunos. Sendo que seu 
resultado deve ser encarado para reorientar 
o trabalho pedagógico em termos de 
elaboração de plano, estratégias de ação 
para melhorar as práticas pedagógicas na 
sala de aula.‖ 

No seu depoimento o 
Professor Coordenador 
do Ensino Médio aponta 

características das 
avaliações formativa e 

diagnósticas, 
relacionando- as na 

Avaliação em Matemática 
do SARESP, no 

desenvolvimento de 
competências e 
habilidades e no 

direcionamento de seus 
resultados para uma 
reorganização das 

práticas pedagógicas 
desenvolvidas em sala de 

aula. 

Professor 
Coordenador 

do Ensino 
Fundamental 

―Na minha opinião os resultados do SARESP 
não são fiéis à realidade, visto que as 
respostas são objetivas, oportunizando 
qualquer aluno a tirar nota alta, mesmo 
sendo analfabeto Matemático. Além do que o 
que é cobrado na Avaliação ser muito 
distante do que realmente acontece em sala 
de aula.‖ 

Em seu depoimento o 
Professor Coordenador 
do Ensino Fundamental 
apresenta característica 

da avaliação diagnóstica, 
mas deixa evidente que 

não confia nos resultados, 
pois os conteúdos que 
englobam a prova são 

muito diferentes do que 
os que são trabalhados 

em sala de aula. 
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Já na questão referente à Avaliação em Matemática do SARESP, os 

gestores escolares, em sua grande maioria, apontam características da avaliação 

diagnóstica e também da formativa e somativa. Mostram em seus depoimentos que 

os resultados da Avaliação em Matemática do SARESP apresentam 

verdadeiramente a situação de nossos alunos, diagnosticando o processo de ensino 

e, se necessário, amparando um planejamento de todo o processo de 

aprendizagem: 

 

[…] para que os resultados de nossos alunos sejam bons, 
efetivamente (Supervisor de Ensino). 

 
Tal procedimento intenciona mapear a relação entre o ensino e a 
aprendizagem para um ajustamento de planejamento, dos objetivos e 
das intervenções docentes em junção das necessidades de 
aprendizagens dos discentes (Vice-diretor). 
 
Sendo que seu resultado deve ser encarado para reorientar o 
trabalho pedagógico em termos de elaboração de plano, estratégias 
de ação para melhorar as práticas pedagógicas na sala de aula 
(Professor Coordenador do Ensino Médio). 

 

O Professor Coordenador do Ensino Fundamental caracteriza a Avaliação 

em Matemática do SARESP em um processo de avaliação diagnóstica em que os 

resultados não são verdadeiros, pois as questões da prova são em forma de testes 

objetivos e isso viabiliza aos alunos conseguir bons resultados, apesar de não 

saberem os conteúdos que englobam a prova: 

 
[...]os resultados do SARESP não são fiéis à realidade visto que as 
respostas são objetivas, oportunizando qualquer aluno a tirar nota 
alta, mesmo sendo analfabeto Matemático. (Professor Coordenador 
do Ensino Fundamental). 

 

De acordo com os depoimentos apresentados, a Avaliação em 

Matemática do SARESP 

 

[…] deve cercar-se de garantias para que o processo realizado 
produza resultados verdadeiros, objetivos, fidedignos, que explicitem 
o real valor de cada um dos alunos e alunas, os quais, classificados 
e hierarquizados, terão as recompensas, punições ou os tratamentos 
adequados a cada caso (ESTEBAN, 2008, p. 15). 
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Em seu depoimento, o Diretor de Escola mostra que o processo de 

Avaliação em Matemática do SARESP atribui características da avaliação somativa, 

pois é um mecanismo que avalia os conhecimentos escolares, testando e atribuindo, 

de forma prática, um resultado final: ―[…] uma avaliação de forma plena onde o 

aluno é testado, tanto no conhecimento acadêmico quanto no seu raciocínio lógico 

associado a uma realidade de natureza prática‖ (Diretor de Escola). 

 Para Esteban (2008) a Avaliação em Matemática do SARESP: 

 

[…] tem como função isolar a subjetividade que constitui a dinâmica 
escolar e dar visibilidade a resultados quantitativos que exponham o 
rendimento de cada estudante e que sejam compreendidos como 
demonstração da aprendizagem realizada (p. 17). 

 

 Já os depoimentos do Supervisor de Ensino e do Professor Coordenador 

do Ensino Médio apontam características para a Avaliação em Matemática do 

SARESP relacionadas ao processo de avaliação formativa. Escrevendo em seus 

depoimentos que avaliam as competências e habilidades relacionadas ao processo 

de ensino-aprendizagem em Matemática: 

 

[…] uma avaliação ampla, que aborda todas as competências e 
habilidades previstas no currículo de Matemática, de uma forma geral 
(Supervisor de Ensino). 
 
[...] procura avaliar os conceitos básicos, as competências e 
habilidades desenvolvidas pelos alunos (Professor Coordenador do 
Ensino Médio). 

 

 De acordo com o depoimento apresentado acima, o desenvolvimento de 

competências e habilidades é marcante, mas para que isso se concretize e reflita em 

forma de resultados no processo de Avaliação em Matemática do SARESP, deve-se 

partir do pressuposto necessário que ―[…] é a continuidade do processo de 

aprendizagem e a intervenção pedagógica desafiadora.‖ (HOFFMANN, 2007, p.20) 

 Os depoimentos do Supervisor de Ensino, Vice-Diretor e Professor 

Coordenador do Ensino Fundamental mostram, ainda, críticas e discussões 

pertinentes aos conteúdos trabalhados em sala de aula que muitas vezes são 

cobrados na Avaliação em Matemática do SARESP de forma contextualizada, fato 

que não é presente dentro do contexto escolar. É importante atentar-se ao fato de 

que a Avaliação em Matemática do SARESP não é uma prova classificada como 
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fácil; apresenta uma classificação mediana, pois, assim como foi mencionado, os 

alunos apresentam dificuldades em relação ao que se é cobrado no instrumento de 

Avaliação em Matemática do SARESP, cujo conteúdo, muitas vezes, não é 

conhecido ou até mesmo está muito distante daquilo que realmente os discentes 

sabem, havendo a necessidade de um conhecimento e de estratégias para a 

resolução das questões por meio da interpretação dos enunciados das situações-

problema propostas. Faz-se necessário amparar-se,também, ao fato de que, para 

proporcionar melhores resultados da Avaliação em Matemática do SARESP, a 

prática docente é de fundamental importância em todo este processo pedagógico, 

objetivando de forma clara as finalidades do ensino oferecido: 

 

Portanto, não se detém especialmente na parte algébrica, como é 
prática comum em sala de aula. As questões procuram abordar os 
conteúdos, na medida, possível, de forma contextualizada e por meio 
de situações-problema, mas a avaliação também apresenta questão 
não contextualizada, principalmente aquelas que referenciam o 
conhecimento algébrico. Com relação à dificuldade da prova, penso 
não tratar-se de uma prova fácil, na medida em que não explora, de 
maneira geral, as habilidades sob o viés do ―arma e efetue‖, ou do 
―resolva‖, com que a maior parte dos alunos está acostumada; pelo 
contrário, as questões exploram os mesmo conteúdos de maneira 
não convencional, que fogem à linha direta de resolução dos 
exercícios; em outras palavras, o aluno, para resolver os problemas, 
precisam ter um certo domínio do conteúdo que é exigido, pois as 
questões exigem interpretação de texto e estratégias de soluções 
não convencionais (Supervisor de Ensino). 
 
A avaliação de Matemática do SARESP leva em consideração a 
importância da sistematização e explicitação dos objetivos de ensino 
no trabalho pedagógico com a Matemática numa mudança de prática 
docente e, em particular do processo avaliativo numa perspectiva 
qualitativa (Vice-Diretor). 
 
Além do que, o que é cobrado na Avaliação ser muitos distante do 
que realmente acontece em sala de aula (Professor Coordenador do 
Ensino Fundamental). 

 

 Esteban (2008) evidencia pontos fundamentais apresentados nas críticas 

dos gestores ao dizer:  

 

Como tarefa a ser cumprida para prever e manipular, a avaliação 
quantitativa expressa, no âmbito escolar, a epistemologia positivista 
que conduz uma metodologia em que a manipulação dos dados tem 
prioridade sobre a compreensão do processo. Os instrumentos 
usados precisam ser simples manuseio e permitir apreensão objetiva 
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e neutra do conhecimento. Encontramos, na avaliação escolar, a 
prática do exame, que reduz a riqueza e complexidade dos 
processos de aprendizagem e de ensino, das relações sociais nas 
quais as relações pedagógicas se constituem e dos sujeitos que 
aprendem e que ensinam, como a materialização da concepção 
positivista de conhecimento (p. 16). 

 

Portanto, observou-se nos depoimentos dos gestores escolares que a 

Avaliação em Matemática atribui marcantemente características da avaliação 

formativa e também de maneira relevante das avaliações somativa e diagnóstica. 

Formativa ao diversificar suas formas de avaliar, refletindo um processo de ensino 

que aborde situações-problema que desenvolvam o raciocínio Matemático, aflorando  

habilidades e competências referentes ao ensino de Matemática. O processo de 

avaliação deve estabelecer uma relação permanente com o processo de ensino, 

valorizando constantemente os conhecimentos que os discentes já possuem e 

exercendo uma prática contínua de todo esse processo. Somativa porque mostra os 

verdadeiros resultados dos alunos em relação ao processo ensino-aprendizagem do 

ensino de Matemática. Diagnóstica ao desenvolver um processo de observação em 

relação aos avanços e dificuldades dos alunos, permitindo com isso, reorientar seu 

trabalho para focar o objetivo primordial do ensino que nada mais é do que o pleno 

desenvolvimento do discente. Na Avaliação em Matemática do SARESP são 

marcantes as características da avaliação diagnóstica, mas também são presentes 

características das somativa e formativa. Formativa, pois aborda plenamente as 

competências e habilidades do currículo escolar de Matemática e com isso procura 

avaliar o desenvolvimento dos discentes. Somativa, pois o aluno é testado e 

avaliado no que se refere aos conhecimentos e saberes escolares. Diagnóstica, pois 

apresenta a verdadeira situação do processo de ensino-aprendizagem da 

Matemática, proporcionando com isso um replanejamento e intervenções 

pedagógicas, se for necessário. 

 A seguir, a análise dos depoimentos dos professores de Matemática. 
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Quadro 10 

Questão 1 – O que você entende sobre Avaliação em Matemática? 

Professor Depoimento 
Identificação de 

Categorias 

E. 

―É o acompanhamento do professor em 
relação ao aluno, todo o desenvolvimento 
desse aluno desde o 1º dia de aula até o último 
com esse professor, os progressos: raciocínio 
lógico, interpretação de textos (problemas; 
enunciados Matemáticos), interpretação de 
gráficos, ligação do que foi aprendido 
anteriormente e trazendo para aprendizagem 
atual, atividades da vida, do cotidiano, 
colocando em contextos Matemáticos. 
Exemplos: porcentagem, juros, gráficos. A 
avaliação para mim é um conjunto de tudo que 
relacionei acima e mais também a pessoa, o 
emocional, a vivência do aluno. Avaliar é bem 
complexo, não é apenas a prova.‖ 

O professor E. em seu 
depoimento apresenta 

características marcantes da 
avaliação formativa, 

apontando progressos que a 
Avaliação em Matemática 
pode proporcionar à vida 

cotidiana do discente, se for 
desenvolvida de maneira 

adequada. 

M. A. 

―A avaliação é um instrumento fundamental 
para fornecer informações sobre como está se 
realizando o ensino-aprendizagem como um 
todo, tanto para o professor verificar ou 
analisar os resultados de seu trabalho, como 
para o aluno verificar seu desempenho. Na 
avaliação Matemática deve-se avaliar o que o 
aluno sabe, focar uma grande variedade de 
tarefas Matemáticas, usar várias técnicas de 
avaliação, incluindo formas escritas e a 
demonstrativa, propor aos alunos que 
inventem, formulem problemas e resolvam e 
utilizar calculadoras na avaliação.‖ 

Em seu depoimento o 
professor M.A. formaliza 

características das 
avaliações somativa, 

formativa e diagnóstica, 
deixando claro em seu 
depoimento aspectos 

relacionados a cada uma. 

M. L. 

―Avaliar é fazer um julgamento sobre 
resultados, uma comparação sobre o que foi 
obtido e o que se pretende alcançar, 
basicamente a avaliação apresenta três 
funções: 
. diagnosticar 
. controlar 
. classificar‖ 

No seu depoimento o 
professor M.L. aponta 

características da avaliação 
diagnóstica, deixando nítidas 
as funções desta avaliação. 

W. 

―A avaliação, como o nome mesmo diz, 
procura desenvolver no aluno a capacidade de 
resolver situações problemas e com o 
resultado,mensurarmos o quanto isso foi 
alcançado. Ela deve ser contextualizada a fim 
de que consiga medir o quanto as 
competências e habilidades foram alcançadas.‖ 

O professor W. em seu 
depoimento aborda 

características relevantes 
das avaliações somativa, 
diagnóstica e formativa, 

apontando pontos marcantes 
de cada tipo de avaliação 

G. 

―A avaliação Matemática é de grande 
importância, uma vez que podemos averiguar 
com maior precisão as dificuldades 
apresentadas pelos alunos e mediante estas, 
mudarmos nossas estratégias para um melhor 

Em seu depoimento o 
professor G. aponta 

características fundamentais 
da avaliação diagnóstica e 
apresenta estratégias de 
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aprendizado com o objetivo de desenvolver as 
competências e habilidades dos mesmos.‖ 

melhoria na prática de sala 
de aula a partir dos 

resultados alcançados. 

J. 

―A avaliação procura verificar quais são as 
habilidades dos alunos em relação ao 
raciocínio e à organização do pensamento na 
resolução de problemas. Deve ser contínua e 
deve servir como parâmetro para as 
intervenções do professor.‖ 

O depoimento do professor 
J. mostra características da 

avaliação diagnóstica, 
mostrando a utilização da 
mesma como parâmetro 

para a melhoria do 
desenvolvimento do 

processo ensino-
aprendizagem do aluno. 

 
 Os depoimentos dos professores de Matemática referentes à Avaliação 

em Matemática apresentam características fundamentais da avaliação diagnóstica e 

também mostram aspectos relevantes das somativa e formativa. 

 As características da avaliação diagnóstica presentes nos depoimentos 

dos professores de Matemática formalizam que o processo de Avaliação em 

Matemática é um mecanismo de extrema importância para mapear as reais 

situações de todo o processo de ensino-aprendizagem da Matemática. Mediante 

este mapeamento o docente adquire informações necessárias para verificar se as 

metodologias de ensino que estão sendo utilizadas proporcionam bons resultados; 

se os alunos ainda apresentam dificuldades, faz-se necessário redirecionar um 

replanejamento para conduzir um processo de ensino-aprendizagem eficiente e de 

qualidade: 

 

A avaliação é um instrumento fundamental para fornecer informações 
sobre como está se realizando o ensino aprendizagem como um 
todo, tanto para o professor verificar ou analisar os resultados de seu 
trabalho [..] (M.A.) 
 
Avaliar é fazer um julgamento sobre resultados, uma comparação 
sobre o que foi obtido e o que se pretende alcançar [...] (M.L.) 
 
[...] com o resultado, mensurarmos o quanto isso foi alcançado. (W.) 
 
[...] uma vez que podemos averiguar com maior precisão as 
dificuldades apresentadas pelos alunos e mediante estas, mudarmos 
nossas estratégias para um melhor aprendizado com o objetivo de 
desenvolver as competências e habilidades dos mesmos. (G.) 
[...] procura verificar quais são as habilidades dos alunos em relação 
ao raciocínio e à organização do pensamento na resolução de 
problemas. 
[...] deve servir como parâmetro para as intervenções do professor. 
(J.) 
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 Diante dos depoimentos dos professores de Matemática apresentados 

acima, Esteban(2008) mostra que as características da avaliação diagnóstica 

relacionadas ao processo de Avaliação em Matemática permitem-nos 

 

[...] incorporar à avaliação informações adicionais e relevantes sobre 
a aprendizagem de cada um como um processo que ultrapassa os 
resultados apresentados e que não pode ser reduzido ao 
desempenho nem limitado à atividade cognitiva (p. 27). 

 

 Em seus depoimentos, os professores de Matemática E., M.A. e W. 

retratam características da avaliação formativa quando mencionam que o processo 

de Avaliação em Matemática deve ser uma prática de acompanhamento do 

professor. Assim auxilia no desenvolvimento do aluno em relação ao seu processo 

de ensino, direcionando um ensino que conduza o discente a utilizar de forma 

aplicável os conteúdos Matemáticos ensinados em sala de aula, utilizando 

mecanismos diversificados de avaliação e amparando, assim, o ensino em uma 

metodologia de resolução de situações-problema presentes em seu cotidiano: 

 

É o acompanhamento do professor em relação ao aluno, todo o 
desenvolvimento desse aluno desde o 1º dia de aula até o último 
com esse professor, os progressos: raciocínio lógico, interpretação 
de textos (problemas; enunciados Matemáticos), interpretação de 
gráficos, ligação do que foi aprendido anteriormente e trazendo para 
aprendizagem atual, atividades da vida, do cotidiano, colocando em 
contextos Matemáticos. 
 
A avaliação para mim é um conjunto de tudo que relacionei acima e 
mais também a pessoa, o emocional, a vivência do aluno (E.). 
 
[...] deve-se avaliar o que o aluno sabe, focar uma grande variedade 
de tarefas Matemáticas, usar várias técnicas de avaliação, incluindo 
formas escritas e a demonstrativa, propor aos alunos que inventem, 
formulem problemas e resolvam e utilizar calculadoras na avaliação. 
(M.A.). 
 
[...] procura desenvolver no aluno a capacidade de resolver 
situações-problema [...] (W.). 

 

 Mediante os depoimentos ateriormentes apresentados, Hoffmann (2007) 

atenta para um fato primordial ao processo de Avaliação em Matemática onde se 

 

[...] busca, essencialmente, captar a dinâmica do processo de 
conhecimento do aprendiz: perceber o que há de diferente em todos 
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os sentidos – no que ele avançou, nas idéias novas que ―agora‖ 
apresenta, se, ―nesse momento‖, tem dúvidas a respeito de alguma 
noção, se adquiriu, em tal tarefa, ―maior‖ habilidade ou destreza, etc. 
(p. 32). 

 

 No depoimento dos professores de Matemática M.A. e W. é marcante a 

característica do processo de avaliação somativa, pois descreve que é um processo 

que visa a verificar e a medir os resultados das avaliações e ainda para identificar se 

as competências e as habilidades Matemáticas estão sendo plenamentes 

desenvolvidas:  

 

[...] como para o aluno verificar seu desempenho (M.A.). 
 
[...] a fim de que consiga medir o quanto as competências e 
habilidades foram alcançadas (W.). 

 

 Esteban (2008) relata tal fato apresentado acima ao comentar que no 

cotidiano escolar o processo de avaliação estabelece 

 

[...]duas lições contraditórias: é preciso classificar para ensinar; e 
classificar não ajuda a ensinar melhor, tampouco a aprender mais – 
classificar produz exclusão e para ensinar é indispensável incluir. 
Contradição facilmente abrigada na ambivalência da avaliação, que 
promete medir para incluir em alguma categoria de classificação, 
produzindo uma opacidade que não deixa que se perceba que 
algumas categorias nas quais os alunos e alunas, professoras e 
professores são incluídos só produzem exclusão (p. 23). 

 

 Ainda no depoimento, o professor M.L. deixa evidente três funções para o 

processo de Avaliação em Matemática. E no depoimento do professor E. deixa claro 

que o processo de Avaliação em Matemática é um mecanismo de grande 

complexidade e entendimento, não se atendo somente à prova: 

 

[...] basicamente a avaliação apresenta três funções: 
. diagnosticar 
. controlar 
. classificar (M.L.) 
Avaliar é bem complexo, não é apenas a prova (E.). 

 

 Neste caso Esteban (2008) nos atenta para as  
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[...] situações vividas no cotidiano da sala de aula mostram a 
necessidade de criação de procedimentos que conduzam a avaliação 
por outros caminhos ao indicarem a insuficiência de uma avaliação 
que pretende realizar uma verificação objetiva e produzir uma 
medida neutra (p. 24). 

 

Analisar-se-á a seguir a questão dois, referente à Avaliação em 

Matemática do SARESP no depoimento dos professores de Matemática. 

 

Quadro 11 

Questão 2 – O que você acha da Avaliação em Matemática do SARESP? 

Professor 

 
Depoimento Identificação de Categorias 

E. 

―É apenas mais uma avaliação, +1, que 
avalia o aluno naquele instante, não é 
contínua, para perceber os progressos 
desse aluno.‖ 

O professor E. em seu depoimento 
deixa claro que não concorda com 

a Avaliação em Matemática do 
SARESP por não ser uma 

avaliação de caráter contínuo. 

M. A. 

―O SARESP é uma avaliação em que se 
avalia a evolução de qualidade do 
sistema público de ensino de São Paulo. 
Deveria ser aplicado não só em finais de 
ciclos (6ªs, 8ªs e 3ªs séries), mas em 
todas as séries, como também deveria 
ser aplicada no final de cada semestre, e 
que o professor tivesse em suas mãos o 
resultado dessa avaliação. Com os 
resultados da avaliação, no caso dos 
resultados não forem satisfatórios é 
preciso buscar as causas. Por que o 
importante é determinar os fatores do 
insucesso e reorientar as ações para 
sanar as causas e promover a 
aprendizagem do aluno.‖ 

O depoimento do professor M.A. 
apresenta características da 

avaliação diagnóstica, mostrando 
ainda medidas de intervenções 

pedagógicas no processo de ensino 
e aprendizagem dos discentes. 

M. L. 

―Os resultados da avaliação devem servir 
para: levar à análise geral do aluno, 
sempre no contexto do processo ensino 
aprendizagem; orientar a aprendizagem; 
verificar como o aluno está interagindo 
com o conhecimento; tomar decisões 
para a melhoria de qualidade do 
processo educativo (replanejamento).‖ 

O professor M.L. mostra em seu 
depoimento aspectos fundamentais 

de caracterização da avaliação 
diagnóstica. Trazendo em seu 

depoimento medidas e estratégias 
pedagógicas que caracterizam a 

utilização dos resultados da 
Avaliação em Matemática do 

SARESP. 

W. 

―Acredito que o SARESP procura 
contextualizar a Matemática, para 
analisar e quantificar o quanto as 
competências e habilidades foram 
alcançadas. O problema é que não sei o 
quanto esse objetivo é alcançado.‖ 

Em seu depoimento o professor W. 
mostra característica relevante da 

avaliação somativa. 

G. 
―É de grande importância esta avaliação, 
tendo em vista que esta prova é aplicada 

No depoimento do professor G. 
mostra características das 
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mediante conteúdos abordados no 
decorrer dos anos. Esta avaliação tem 
como objetivo medir o grau de 
conhecimento dos alunos e através dos 
rendimentos obtidos pelos mesmos, a 
secretária da Educação obtém 
informações sobre o processo de ensino 
aprendizagem, podendo com isso injetar 
mais recursos para as escolas.‖ 

avaliações formativa, diagnóstica e 
somativa. Apontando com estas 

características como são as 
questões da prova e para que 

servem os resultados dos alunos e 
como são utilizados. 

J. 

―Acredito que a avaliação do SARESP 
não reflete o que ocorre realmente, e dá 
margem para uma interpretação 
equivocada. Alunos que não tem 
habilidade de leitura podem assinalar 
qualquer respostas e atingem pontuação. 
Em aula, observando todo o processo, o 
aluno tem necessidade de intervenções 
para suprimir a defasagem que ele 
apresenta. A avaliação do SARESP não 
pode substituir a avaliação do professor e 
nem mesmo servir como parâmetro.‖ 

Em seu depoimento o professor J. 
aponta críticas como:  SARESP não 

mostra a verdadeira realidade 
escolar, apresentando um resultado 

para interpretação distorcido , e 
ainda formaliza que a avaliação do 

SARESP não pode substituir o 
processo de avaliação escolar e 

nem servir como modelo. 

 

 Na questão dois, referente à Avaliação em Matemática do SARESP, os 

professores de Matemática deixam marcantes características da avaliação 

diagnóstica, mas também mostram aspectos das avaliações formativa e somativa. 

Em seus depoimentos, os professores M.A, M.L. e G. apontam que o processo de 

Avaliação em Matemática do SARESP apresenta a situação do ensino público nas 

escolas da rede de ensino paulista, onde se os índices dos resultados não forem de 

natureza satisfatória, formalizar-se-á uma análise para descobrir as causas para 

assim efetuar um redirecionamento que proporcione medidas de ações pedagógicas 

para melhor promover um processo de ensino-aprendizagem de qualidade, que 

atenda as necessidades de toda a rede de ensino paulista. Desta forma, os trechos 

dos depoimentos dos professores de Matemática já mencionados acima, que 

mostram e relacionam características da avaliação diagnóstica em relação à 

Avaliação em Matemática do SARESP são: 

 

[...] em que se avalia a evolução de qualidade do sistema público de 
ensino de São Paulo. 
 
[...] no caso dos resultados não forem satisfatórios é preciso buscar 
as causas. Por que o importante é determinar os fatores do 
insucesso e reorientar as ações para sanar as causas e promover a 
aprendizagem do aluno. (M.A.) 
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Os resultados da avaliação devem servir para: levar à análise geral 
do aluno, sempre no contexto do processo ensino aprendizagem; 
orientar a aprendizagem; verificar como o aluno está interagindo com 
o conhecimento; tomar decisões para a melhoria de qualidade do 
processo educativo (replanejamento). (M.L.) 
 
[...] através dos rendimentos obtidos pelos mesmos, a secretária da 
Educação obtém informações sobre o processo de ensino 
aprendizagem, podendo com isso injetar mais recursos para as 
escolas. (G.) 

 

 De acordo com os depoimentos acima apresentados, Esteban (2008) 

formaliza os dizeres dos professores de Matemática que apontam características da 

avaliação diagnóstica e que ao 

 

[...] mesmo tempo, cria maior visibilidade para tramas que nele se 
ocultam e que entrelaçam avaliação e qualidade por meio do controle 
- dos sujeitos, de suas práticas, de seus saberes, de seus percursos 
- e do estabelecimento de procedimentos coercitivos; atos por muitos 
compreendidos como estímulos para que alunos e alunas estudem e, 
assim, tenham rendimentos aceitáveis, e para que a professora 
ensine, o que também vai resultar em melhor rendimento (p. 18). 

 

 Já nos depoimentos dos professores W. e G. formalizam-se 

características da avaliação somativa, pois escrevem que a Avaliação em 

Matemática do SARESP busca medir o quanto as competências e habilidades foram 

atingidas e, para chegar a esses resultados, analisa mediante os índices da prova o 

conhecimento dos alunos: 

 

[...] procura contextualizar a Matemática, para analisar e quantificar o 
quanto as competências e habilidades foram alcançadas (W.). 
 
[..] tem como objetivo medir o grau de conhecimento dos alunos [...] 
(G.) 

 

 Para Esteban (2008), as características do processo de avaliação 

somativa, ou seja, o próprio sistema de avaliação, atenta-nos para uma tentativa 

 

[...] de troca de ser uma atividade que abarca todos os envolvidos na 
relação pedagógica, dificilmente constitui um processo coletivo e 
plural, pois, tendo como objetivo atribuir um valor a alunos e alunas, 
a avaliação classificatória não proporciona espaço significativo para 
um diálogo profundo, em que o processo e seus resultados possam 
ser compartilhados pelos sujeitos nele envolvidos (p. 14). 
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 O depoimento do professor G. aponta uma característica da avaliação 

formativa, pois descreve que a prova é formalizada a partir dos conteúdos 

Matemáticos que constituem o currículo escolar de Matemática e que são ensinados 

no decorrer de todo o ano letivo: ―[...] tendo em vista que esta prova é aplicada 

mediante conteúdos abordados no decorrer dos anos‖ (G.). 

 Nesse caso, Esteban (2008) vem amparar o depoimento do professor G. 

e formaliza que as provas são elaboradas a partir de conteúdos ministrados durante 

o ano letivo. Isso estimula o discente a 

 

[...] uma maior participação do sujeito que aprende na elaboração 
das respostas e captar o processo de aprendizagem; os exames 
passam a ser complementados pela observação da professora sobre 
o movimento dos alunos e alunas que aprendem (p. 27). 

 

 Ainda no depoimento, os professores de Matemática mostram críticas 

referentes ao processo de Avaliação em Matemática do SARESP. Retratam em seus 

depoimentos que a prova de Matemática do SARESP não é um processo de 

avaliação contínuo, pois não consegue acompanhar os progressos da aprendizagem 

dos discentes, mas sim, somente a situação atual. Atentam, também, para o fato de 

que este instrumento de avaliação não deveria ser apenas aplicado nas séries finais 

de ciclos, mas em todas as séries escolares. Além de que, os docentes devem ter 

acesso aos resultados para que com isso possam orientar sobre sua prática de 

ensino e, se necessário, reformular o que possa não estar de acordo com as 

necessidades dos discentes. O professor J., entretanto,  mostra em seu depoimento 

que não acredita nos resultados da Avaliação em Matemática do SARESP, pois cita 

que os resultados não são, de verdade, a real situação escolar, atribuindo uma 

interpretação distorcida da verdadeira realidade encontrada nas escolas da rede de 

ensino paulista. E ainda deixa claro que a Avaliação em Matemática do SARESP 

não pode servir como modelo e muito menos substituir o processo de Avaliação em 

Matemática escolar: 

 

É apenas mais uma avaliação, +1, que avalia o aluno naquele 
instante, não é contínua, para perceber os progressos desse aluno. 
(E.). 
 
Deveria ser aplicado não só em finais de ciclos (6ª, 8ª e 3ª séries), 
mas em todas as séries, como também deveria ser aplicada no final 
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de cada semestre, e que o professor tivesse em suas mãos o 
resultado dessa avaliação (M.A). 
 
Acredito que a avaliação do SARESP não reflete o que ocorre 
realmente, e dá margem para uma interpretação equivocada. Alunos 
que não têm habilidade de leitura podem assinalar qualquer 
respostas e atingem pontuação. Em aula, observando todo o 
processo, o aluno tem necessidade de intervenções para suprimir a 
defasagem que ele apresenta. A avaliação do SARESP não pode 
substituir a avaliação do professor e nem mesmo servir como 
parâmetro (J.). 

 

 Esteban (2008) deixa claro o que foi apresentado nas críticas acima ao 

dizer que é 

[...] preciso uma redefinição metodológica da avaliação para 
acompanhar a transformação epistemológica que a emergência de 
uma novo paradigma anuncia. Um paradigma emergente que fala do 
caos, da desordem, da multiplicidade, do híbrido, do deslocamento, 
da inconstância, da negociação, da tradução, de fluidez, de margens, 
de inconsistência, de movimento... (p. 31). 

 

Portanto, observou-se nos depoimentos dos professores de Matemática 

que a Avaliação em Matemática atribui marcantemente características da avaliação 

formativa e diagnóstica, mas também características da somativa. Formativa ao 

acompanhar o desenvolvimento do discente em relação ao seus progressos na 

aprendizagem em Matemática relacionando uma aprendizagem significativa ao 

cotidiano do aluno de forma a contextualizar a Matemática em relação às situações-

problema apresentadas e ainda de maneira a  atribuir formas diversificadas para o 

processo de avaliação.  

Somativa ao verificar o desempenho do aluno e com isso medir o quanto 

as competências e as habilidades Matemáticas foram desenvolvidas. Diagnóstica ao 

informar a realidade do ensino-aprendizagem da Matemática e formalizar um 

parâmetro para que o docente possa analisar sua prática de sala de aula e, se 

necessário, reorientar para proporcionar um ensino de Matemática de qualidade.  

Já na Avaliação em Matemática do SARESP são marcantes as 

características da avaliação diagnóstica, mas também são presentes características 

das somativa e formativa. Formativa, pois a prova é formulada a partir dos 

conteúdos Matemáticos constituídos no currículo escolar e ministrados durante o 

ano letivo. Somativa, pois mede a quantidade de competências e habilidades 

Matemáticas que foram desenvolvidas e alcançadas a partir dos conhecimentos dos 



218 

alunos. Diagnóstica ao apresentar os resultados dos alunos da rede de ensino 

paulista de maneira a formalizar as evoluções do ensino. Se os índices não forem 

satisfatórios, é necessário reorientar um replanejamento para sanar e extinguir as 

causas desta situação e com isso visar um processo de ensino- aprendizagem 

Matemático de qualidade. 

 A análise segue com os depoimentos das famílias dos alunos 

entrevistados: 

 

Quadro 12 

Questão 1 – O que você entende sobre a Avaliação em Matemática? 

Família Depoimento 
Identificação de 

Categorias 

Mãe de 
Bia 

―Uma maneira de avaliar o que o aluno aprendeu sobre a 
matéria.‖ 

A mãe de Bia 
mostra em seu 

depoimento 
característica 

fundamental da 
avaliação somativa. 

Mãe de 
Keke 

―Um método para avaliar o conhecimento do aluno, o 
quanto ele aprendeu e suas dificuldades.‖ 

A mãe de Keke 
deixa bem evidente 
em seu depoimento 
fatores relacionados 

às avaliações 
somativa e 
diagnóstica. 

Pai de 
Kaká 

―É uma disciplina extremamente importante, porém acaba 
desmotivando alguns alunos. Em consequência dos 
profissionais da área que aproximarem dos alunos e não 
demonstrarem aplicações práticas da matemática à vida, 
a disciplina acaba sendo vista como um bicho de sete 
cabeças; deveriam ensinar bem na base (colegial) para 
quando chegar ao ensino médio estar melhor preparado 
e aperfeiçoar nos cursos superiores.‖ 

O pai de Kaká não 
formaliza aspectos 

relacionados à 
Avaliação em 

Matemática, mas 
sim sobre a 

disciplina e o ensino 
da Matemática. 

Mãe de 
Bruka 

―Avaliação de Matemática é para avaliar o aluno.‖ 

A mãe de Bruka 
deixa claro em seu 

depoimento 
característica da 

avaliação somativa. 

Pai de 
Nonucho 

―Avaliação de raciocínio lógico, nem sempre acerta a 
pergunta, é preciso entender o porquê da pergunta.‖ 

O pai de Nonucho 
evidencia em seu 

depoimento fatores 
primordiais das 

avaliações somativa 
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e diagnóstica. 

Mãe de 
Gomes 

―Serve para analisar o nível de conhecimento do aluno.‖ 

A mãe de Gomes 
caracteriza em seu 

depoimento a 
função principal da 

avaliação 
diagnóstica. 

Mãe de 
Gatinha 

―Para ver o desempenho do aluno.‖ 

A mãe de Gatinha 
apresenta em seu 

depoimento 
característica da 

avaliação somativa. 

Mãe de 
Estrela 

―Com relação à avaliação de Matemática, entendo que 
são testes formados por professores que têm por objetivo 

avaliar os conhecimentos dos alunos.‖ 

A mãe de Estrela 
deixa bem claro em 

seu depoimento 
característica 
primordial da 

avaliação 
diagnóstica. 

Mãe de 
Bebê 

―Eu entendo que a Matemática é importante em todos os 
sentidos, no dia a dia a matemática está presente em 

nossas vidas.‖ 

A mãe de Bebê não 
mostra em seu 

depoimento aspecto 
relacionado à 
Avaliação em 

Matemática, mas 
sim à disciplina 

Matemática, 
formalizando sua 
importância em 
nosso cotidiano. 

Mãe de 
Asterix 

―O que eu entendo é que a avaliação de Matemática 
ainda segue o método tradicional através de avaliações 
mensais e bimestrais. A Matemática tem muitas 
curiosidades que se fossem inseridas na matéria 
poderiam estimular o interesse na matéria.‖ 

A mãe de Asterix 
formaliza 

característica da 
avaliação somativa. 

Também mostra 
crítica fundamental 

ao ensino da 
Matemática. 

 

 Nos depoimentos das famílias dos alunos entrevistados referentes ao 

processo de Avaliação em Matemática, são mostrados exclusivamente 

características das avaliações diagnóstica e somativa. 

 As características da avaliação somativa apontadas nos depoimentos das 

famílias dos alunos entrevistados apresentam que o processo de Avaliação em 

Matemática é um instrumento que serve para atribuir um conceito ou nota sobre o 

que o discente assimilou referente aos conteúdos Matemáticos ensinados. Muitas 

escolas atualmente executam esse proceso, classificado como tradicional, por meio 

de provas mensais e por bimestres, causando um certo receio e dificuldade aos 
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discentes que podem nem conseguir responder de forma correta as questões da 

prova: 

[...] avaliar o que o aluno aprendeu sobre a matéria (Mãe de Bia). 
 
[...] avaliar o conhecimento do aluno, o quanto ele aprendeu [...] (Mãe 
de Keke). 
[...] é para avaliar o aluno (Mãe de Bruka). 
 
[...] nem sempre acerta a pergunta [...] (Pai de Nonucho). 
 
Para ver o desempenho do aluno (Mãe de Gatinha). 
 
[...] a avaliação de Matemática ainda segue o método tradicional 
através de avaliações mensais e bimestrais (Mãe de Asterix). 

 

 De acordo com os depoimentos anteriormente apresentados, Esteban 

(2008) mostra uma prática muito utilizada nos processos de avaliações escolares 

pelos docentes onde 

 

[...]encontra meios para fragmentar o conhecimento nas disciplinas 
escolares, fragmentar os alunos e alunas em partes observáveis, que 
podem ser quantificadas, medidas, comparadas, classificadas e 
receber um valor, que é registrado e que informa a posição dos 
estudantes na hierarquia da sala de aula, da escola e da sociedade. 
(p. 17). 

 

 Já as características da avaliação diagnóstica apresentadas nos 

depoimentos das famílias dos alunos entrevistados apontam para as dificuldades 

dos educandos nos conteúdos Matemáticos ensinados. Formalizam que, para 

resolver as questões constituídas na prova, deve-se entender todo o contexto da 

situação-problema apresentada e com isso analisar os resultados de maneira a 

descobrir em qual nível de conhecimento os alunos estão: 

 

[...] e suas dificuldades.(Mãe de Keke). 
 
[...] é preciso entender o porquê da pergunta. (Pai de Nonucho). 
 
Serve para analisar o nível de conhecimento do aluno. (Mãe de 
Gomes). 
 
[...] que tem por objetivo avaliar os conhecimentos dos alunos. (Mãe 
de Estrela). 
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 Hoffmann (2007) ampara os depoimentos acima apresentados dizendo 

que a partir das dificuldades e dos níveis de conhecimentos dos discentes 

diagnosticandos deve-se ―[…] compreender, acolher os alunos em suas diferenças e 

estratégias próprias de aprendizagem para planejar e ajustar ações pedagógicas 

favorecedoras a cada um e ao grupo como um todo‖ (p. 14). 

 Os depoimentos do Pai de Kaká, Mãe de Bebê e Mãe de Asterix apontam 

críticas e estratégias para o ensino de Matemática e ainda classificam a disciplina 

como de extrema importância para o cotidiano. Atentam, ainda, para a necessidade 

de inserir atividades mais dinâmicas que possam despertar a curiosidade dos alunos 

e com isso desenvolver um maior interesse pela disciplina Matemática. Também 

mencionam a desmotivação dos alunos e sugerem que se os docentes associassem 

os conteúdos Matemáticos ensinados a aplicações vivenciadas ao dia a dia dos 

mesmos, seria mais interessante. Criticam, ainda, a estrutura do ensino da 

Matemática ministrado no Ensino Fundamental e Médio: 

 

É uma disciplina extremamente importante, porém acaba 
desmotivando alguns alunos. Em consequência dos profissionais da 
área que aproximarem dos alunos e não demonstrarem aplicações 
práticas da matemática à vida, a disciplina acaba sendo vista como 
um bicho de sete cabeças; deveriam ensinar bem na base (colegial) 
para quando chegar ao ensino médio estar melhor preparado e 
aperfeiçoar nos cursos superiores (Pai de Kaká). 
 
Eu entendo que a Matemática é importante em todos os sentidos, no 
dia a dia a matemática está presente em nossas vidas (Mãe de 
Bebê). 
 
A Matemática tem muitas curiosidades que se fossem inseridas na 
matéria poderiam estimular o interesse na matéria (Mãe de Asterix). 

 

 Rocha (1997) apresenta em seu dizer o que acontece no ensino de 

Matemática e também aponta estratégias de como o mesmo deveria ser efetuado, o 

que corresponde às criticas apresentadas nos depoimentos acima: 

 

Ocorre ainda que comumente os professores de Matemática utilizam 
modelos inadequados à aprendizagem dos alunos. Desenvolvem 
suas aulas baseados, quase sempre, numa abordagem axiomática, 
voltada para conceitos, regras, terminologia específica, o que tem 
dificultado a construção do objetivo mental relativo aos conteúdos 
matemáticos por parte dos estudantes, pretendendo deles uma 
abstração para a qual ainda não se encontram preparados. 
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Um ensino que seja, em contrapartida, contextualizado histórica e 
socialmente, mais voltado para a construção do conhecimento 
matemático pelos próprios estudantes, e ainda mais significativo e 
prazeroso (p. 52). 

 

Será analisada, a seguir, a questão dois referente ao conhecimento das 

famílias dos alunos entrevistados sobre o que é o Sistema de Avaliação do 

Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (SARESP). 

 

Quadro 13 

Questão 2 – Você sabe o que é SARESP? 

Família Depoimento 
Identificação de 

Categorias 

Mãe de 
Bia 

―Uma maneira que o governo arrumou para tentar 
avaliar o conhecimento dos alunos. Mas as 
matérias são de séries diferentes. Acho que deveria 
ser compatível com a série de cada um.‖ 

A mãe de Bia 
apresenta em seu 

depoimento 
característica da 

avaliação diagnóstica. 

Mãe de 
Keke 

―Infelizmente não tenho conhecimento do 
SARESP.‖ 

Não possui 
conhecimento da 

avaliação do SARESP. 

Pai de 
Kaká 

―Sim, é um sistema que avalia o desempenho dos 
alunos das escolas públicas / nas disciplinas 
aplicadas, sendo que tem sua avaliação pessoal é 
a avaliação da unidade escolar / delegacia de 
ensino.‖ 

Em seu depoimento o 
pai de Kaká mostra 

característica da 
avaliação somativa. 

Mãe de 
Bruka 

―É uma prova que avalia a capacidade do ensino e 
do aluno.‖ 

Mãe de Bruka em seu 
depoimento deixa bem 
claro aspecto relevante 
da avaliação somativa. 

Pai de 
Nonucho 

―Avaliação nacional que mostra o nível de ensino 
de uma instituição de ensino.‖ 

No seu depoimento o 
pai de Nonucho 

caracteriza o SARESP 
como uma avaliação 

diagnóstica. 

Mãe de 
Gomes 

―É uma prova dada pelo governo para analisar o 
nível de cada aluno; dos professores e do colégio.‖ 

Mãe de Gomes em seu 
depoimento caracteriza 

a avaliação do 
SARESP como uma 

avaliação diagnóstica e 
deixa evidente a 
análise dos seus 

resultados. 
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Mãe de 
Gatinha 

―É uma avaliação do estado para ver o 
desempenho das escolas, quanto ao ensino 
público.‖ 

A mãe de Gatinha 
formaliza em seu 
depoimento fator 

primordial da avaliação 
somativa, deixando 
clara a finalidade do 

SARESP. 

Mãe de 
Estrela 

―Sei que é uma avaliação imposta pelo governo 
através da secretaria da educação, que na minha 
opinião é muito interessante, pois assim poderá ter 
o conhecimento de como andam as escolas, alunos 
e professores, assim tem dados para tomarem 
alguma atitude em relação ao ensino. Mas ainda 
não consigo ver nenhuma alteração; mas creio que 
poderá ocorrer sim, com principalmente a 
preparação dos professores. 

A mãe de Estrela 
caracteriza em seu 
depoimento aspecto 

relacionado à avaliação 
diagnóstica, 

relacionando a 
avaliação do SARESP 
com a mesma. E ainda 

aponta crítica 
relacionada ao uso dos 

resultados. 

Mãe de 
Bebê 

―Eu não sei bem o que significa pelo comentário 
dos meus filhos valorizou bastante o ensino.‖ 

Mãe de Bebê aponta 
em seu depoimento 

característica da 
avaliação formativa. 

Mãe de 
Asterix 

―Não sei bem o que é mas pelo que eu saiba é uma 
avaliação semestral que o governo manda para as 
escolas avaliarem o desempenho da educação 
aplicada naquele período.‖ 

A mãe de Asterix em 
seu depoimento deixa 
evidente característica 
da avaliação somativa. 

 

 Nos depoimentos sobre a questão dois, referente ao conhecimento das 

famílias dos alunos entrevistados sobre o SARESP, são marcantes as 

características das avaliações diagnóstica e somativa. Apenas a Mãe de Bebê, em 

seu depoimento, aponta aspectos da avaliação formativa. Já a Mãe de Keke, em seu 

depoimento, relata que não possui conhecimento a respeito do SARESP. 

 As características apontadas nos depoimentos referentes à avaliação 

diagnóstica mencionam que o SARESP é um sistema de avaliação que mede o nível 

de conhecimento dos discentes, das escolas, dos docentes e das instituições de 

ensino. Mediante toda essa atribuição e análise dos resultados, tomam-se medidas 

pedagógicas para solucionar falhas no processo de ensino-aprendizagem, caso haja 

necessidade: 

 

[...] avaliar o conhecimento dos alunos (Mãe de Bia). 
 
[...] que mostra o nível de ensino de uma instituição [...] (Pai de 
Nonucho). 
 
[...] para analisar o nível de cada aluno; dos professores e do colégio 
(Mãe de Gomes). 
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[...] ter o conhecimento de como andam as escolas, alunos e 
professores, assim têm dados para tomarem alguma atitude em 
relação ao ensino (Mãe de Estrela). 

 

 Afonso (2008) deixa claro em seu dizer algumas das finalidades da 

avaliação educacional como o SARESP apontadas nos depoimentos acima: 

 

[…] a avaliação educacional (seja a avaliação pedagógica das 
aprendizagens dos alunos, a avaliação profissional dos professores, 
a avaliação institucional das escolas ou, mesmo, a avaliação das 
políticas educacionais) deve visar sobretudo objetivos de 
desenvolvimento pessoal e colectivo, ou seja, deve estar 
prioritariamente ao serviço de projectos de natureza mais 
emancipatória do que regulatória (43-44). 

 

 Já as características da avaliação somativa apresentadas formalizam que 

o SARESP é um mecanismo de desempenho dos discentes utilizada para avaliar as 

escolas públicas da rede de ensino paulista, a capacidade de conhecimento escolar 

dos mesmos e o nível de ensino que é ministrado em toda sua rede:  

 

[...] um sistema que avalia o desempenho dos alunos das escolas 
públicas [...] (Pai de Kaká). 
 
[...] que avalia a capacidade do ensino e do aluno. (Mãe de Bruka). 
 
[...] para ver o desempenho das escolas, quanto ao ensino público. 
(Mãe de Gatinha). 
 
[...] que o governo manda para as escolas avaliarem o desempenho 
da educação [...] (Mãe de Asterix). 

 

 Segundo Afonso (2008), os depoimentos acima relacionam-se com uma  

 

[…] natureza predominantemente cognitiva, devem ser mensuráveis 
e quantificáveis através de provas e testes supostamente neutros ou 
objectivos, permitindo igualmente avaliar a sua competência como 
professores com base nos resultados académicos dos alunos. 
Finalmente, esses mesmos resultados (ou outputs) devem ser vistos 
como base segura e legítima para estabelecer o mérito de alunos e 
de professores, induzindo efeitos de competição e de emulação e 
constituindo assim uma outra estratégia para justificar novas 
hierarquias educacionais e novas desigualdades sociais. (45-46)  
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 Somente o depoimento da Mãe de Bebê aponta características da 

avaliação formativa que relaciona o SARESP com a valorização do ensino 

ministrado nas escolas da rede de ensino paulista: ―[...] valorizou bastante o ensino‖ 

(Mãe de Bebê). 

 A valorização do ensino apresentada no depoimento acima, para 

Hoffmann (2007), está também relacionada ao 

 

[…] envolvimento do professor com os alunos e na tomada de 
consciência acerca do seu comprometimento com o progresso deles 
em termos de aprendizagens na importância e natureza da 
intervenção pedagógica (p. 20). 

 

 O depoimento da Mãe de Estrela atenta para uma crítica atribuída à 

capacitação dos profesores a partir dos dados do SARESP, deixando claro que ela 

ainda não visualiza esta mudança: ―Mas ainda não consigo ver nenhuma alteração; 

mas creio que poderá ocorrer sim, com principalmente a preparação dos 

professores‖. 

 Afonso (2008) explica que para ocorrer a mudança mencionada no 

depoimento da Mãe de Estrela, a partir dos dados da avaliação do SARESP, deve-

se  ―[…] deixar de exigir que a avaliação das escolas públicas se estruture através 

de procedimentos mais complexos, diversificados e muito distintos daqueles em que 

se têm baseado os exames externos estandardizados ou padronizados‖ (p. 51). 

A análise a seguir será sobre a questão três referente à Avaliação em 

Matemática do SARESP no depoimento das famílias dos alunos entrevistados. 

 
Quadro 14 

Questão 3 – O que você acha da Avaliação em Matemática do SARESP? 

Família Depoimento 
Identificação de 

Categorias 

Mãe de 
Bia 

―Uma maneira errada e superficial de avaliar. 
Por que, é feita uma vez só no ano, e 

infelizmente os alunos não levam muito a 
sério!.‖ 

Em seu depoimento a mãe 
de Bia deixa claro seu 
descontentamento referente 
à Avaliação em Matemática 
do SARESP. 

Mãe de 
Keke 

―Eu não tenho muito conhecimento, mas acho 
que a avaliação não tem como avaliar muito o 

conhecimento porque cada escola acaba 
ensinando de uma maneira. E com isso acaba 

não avaliando o aluno e sim a escola.‖ 

Mãe de Keke em seu 
depoimento mostra 
característica da avaliação 
diagnóstica e ainda aponta 
crítica em relação ao ensino 
de Matemática. 
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Pai de 
Kaká 

―É imprecisa, pois avalia de forma inadequada 
na minha opinião, é fácil, não é cobrado 

conhecimento aplicado em sala de aula, só 
partes, tem que melhorar muitos critérios e 
aperfeiçoam as metodologias aplicadas.‖ 

No seu depoimento pai de 
Kaká deixa evidente a crítica 
referente à metodologia de 
aplicação e formaliza que o 
instrumento de avaliação é 
inadequado, pois não são 
avaliados os conteúdos 
ensinados em sala de aula. 

Mãe de 
Bruka 

―Avaliação do SARESP serve para avaliar o 
ensino público.‖ 

Mãe de Bruka deixa claro em 
seu depoimento que a 
Avaliação em Matemática do 
SARESP somente serve para 
diagnosticar o ensino 
oferecido pelas escolas 
públicas (estaduais).  

Pai de 
Nonucho 

―Não vou responder por não conhecer o 
conteúdo.‖ 

Não possui conhecimento da 
Avaliação em Matemática do 
SARESP. 

Mãe de 
Gomes 

―Muito importante, por ser uma das matérias 
mais usadas no dia a dia.‖ 

A mãe de Gomes não 
formaliza em seu depoimento 
aspecto relacionado à 
Avaliação em Matemática do 
SARESP, mas sim deixa 
bem nítida a importância da 
disciplina Matemática ao 
nosso cotidiano.  

Mãe de 
Gatinha 

―No SARESP pelo que a minha filha me passou 
é uma avaliação completa, e na maioria das 

vezes não aprendeu ainda o que é solicitado.‖ 

Em seu depoimento a mãe 
de Gatinha aponta crítica em 
relação ao conteúdo que é 
solicitado na Avaliação em 

Matemática do SARESP e o 
que é ensinado em sala de 

aula.Não havendo uma 
relação entre eles. 

Mãe de 
Estrela 

―Acho que é uma avaliação muito interessante, 
para ter um parâmetro de ensino nas escolas, 

pois é uma matéria de suma importância para o 
aprendizado do aluno, e seu futuro.‖ 

No seu depoimento mãe de 
Estrela apresenta 

característica da avaliação 
diagnóstica e também deixa 

clara a importância da 
disciplina Matemática para a 
aprendizagem dos discentes. 

Mãe de 
Bebê 

―Acho que é muito importante despertar o 
interesse dos meus filhos, eles comentaram 
que é muito legal e acima de tudo é muito 

importante.‖ 

Mãe de Bebê em seu 
depoimento mostra 

característica da avaliação 
formativa. 

Mãe de 
Asterix 

―Não sei muito bem mas acho que deveria 
utilizar mais a informática para ajudar na 

absorção do conteúdo de matemática e outras 
matérias.‖ 

No seu depoimento a mãe de 
Asterix aponta crítica em 
relação à não utilização de 
novas tecnologias para 
melhoria do processo ensino 
aprendizagem. 
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 Na questão três, referente à Avaliação em Matemática do SARESP, as 

famílias dos alunos entrevistados, em seus depoimentos, apontam características 

das avaliações diagnóstica e formativa. Mas também são presente nos depoimentos 

críticas sobre o processo de Avaliação em Matemática do SARESP, os conteúdos 

Matemáticos ensinados e avaliados e aspectos relacionados ao ensino de 

Matemática. 

 As características da avaliação diagnóstica apresentada no depoimento 

das famílias dos alunos entrevistados em relação à Avaliação em Matemática do 

SARESP é apontada pela Mãe de Keke ao formalizar que ela não avalia os 

discentes mas sim a unidade escolar. Já a Mãe de Bruka deixa claro em seu 

depoimento um dos objetivos fundamentais da avaliação do SARESP: instrumento 

que avalia e diagnostica a real situação do ensino público ministrado na rede de 

ensino paulista. E a Mãe de Estrela formaliza a Avaliação em Matemática do 

SARESP como um mecanismo que cativa e serve de amparo para direcionar as 

unidades escolares sobre a situação da qualidade do ensino ministrado em cada 

uma delas: 

 

[...] acaba não avaliando o aluno e sim a escola. (Mãe de Keke). 
 
[...] serve para avaliar o ensino público. (Mãe de Bruka). 
 
[...] uma avaliação muito interessante, para ter um parâmetro de  
ensino nas escolas [...] (Mãe de Estrela). 

 

 De acordo com os depoimentos acima apresentados, a Avaliação em 

Matemática do SARESP avalia o ensino público mediante os resultados de cada 

escola e ―[…] constrói os parâmetros de qualidade sobre os quais irá pautar suas 

observações e fazer os encaminhamentos pedagógicos.‖ (HOFFMANN, 2007, p.55) 

 Apenas a Mãe de Bebê em seu depoimento atribui características da 

avaliação formativa para a Avaliação em Matemática do SARESP formalizando que 

esta é de fundamental importância, pois estimula os discentes de maneira 

proveitosa: ―[...] é muito importante despertar o interesse [...]‖ (Mãe de Bebê). 

 Para Hoffmann (2006), o depoimento acima é fruto de uma escola e de 

um proceso de avaliação que ―[…] torna-se extremamente responsável pelo 

possível, à medida que favorece oportunidades amplas e desafiadoras de construir 

conhecimento.‖ (p. 26). 
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 O Pai de Nonucho não respondeu esta questão, pois não possui 

conhecimento referente à Avaliação em Matemática do SARESP. 

 As críticas e a valorização da importância da disciplina Matemática 

apresentada constitui-se nos depoimentos da Mãe de Bia, Mãe de Keke, Pai de 

Kaká, Mãe de Gomes, Mãe de Gatinha, Mãe de Estrela, Mãe de Bebê e Mãe de 

Asterix. A valorização da disciplina Matemática é formalizada por ser constituída por 

conteúdos aplicados ao cotidiano dos alunos, ou seja, apresentam uma prática diária 

de seu uso e ainda considerada-se que, para ter um futuro melhor, os discentes 

devem possuir uma aprendizagem Matemática eficaz: 

Muito importante, por ser uma das matérias mais usadas no dia a dia 
(Mãe de Gomes). 
 
[...] pois é uma matéria de suma importância para o aprendizado do 
aluno, e seu futuro ( Mãe de Estrela). 
 
[...] e acima de tudo é muito importante (Mãe de Bebê). 

 

 Hoffmann (2007) atribui a importância da disciplina Matemática, 

mencionada acima, pelas famílias dos alunos entrevistados ao proceso que 

 

[…]se expressa em estratégias de cálculo, forma de expressão, 
profundidade de argumentação, criatividade, originalidade de idéias, 
maneiras de sentir e de agir dos estudantes (p. 50). 

 

 Já as críticas são relacionadas à maneira em que a Avaliação em 

Matemática do SARESP é efetuada, por ser aplicada somente ao final do ano letivo 

e com isso não acompanhando os progressos da aprendizagem dos discentes, 

sendo que estes, em sua maioria, não consideram essa avaliação como uma prática 

avaliativa importante. São formalizadas, também,  as discordâncias com relação aos 

conteúdos ministrados mediante a seguinte cobrança: os conteúdos da prova não 

são os mesmos ensinados na sala de aula, causando, assim, uma maneira 

inadequada e superficial do proceso de avaliação. Ainda as críticas referem-se às 

suas metodologías de aplicação e de execução: 

 

Uma maneira errada e superficial de avaliar. Por que, é feita uma vez 
só no ano, e infelizmente os alunos não levam muito a sério! (Mãe de 
Bia). 
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Eu não tenho muito conhecimento, mas acho que a avaliação não 
tem como avaliar muito o conhecimento porque cada escola acaba 
ensinando de uma maneira (Mãe de Keke). 
É imprecisa, pois avalia de forma inadequada na minha opinião, é 
fácil, não é cobrado conhecimento aplicado em sala de aula, só 
partes, tem que melhorar muitos critérios e aperfeiçoam as 
metodologias aplicadas(Pai de Kaká). 
 
No SAREP pelo que a minha filha me passou é uma avaliação 
completa, e na maioria das vezes não aprendeu ainda o que é 
solicitado (Mãe de Gatinha). 

 

 De acordo com as discordâncias apresentadas nos depoimentos acima, 

Rocha (1997) entende que a questão da Avaliação em Matemática do SARESP está 

de uma certa forma relacionada ao trabalho do professor, mas devemos 

 

[...] levar em conta também que o nosso sistema avaliativo carrega a 
herança do modelo positivista, que se faz marcadamente presente no 
cotidiano de nossas escolas. Isso pode ser verificado pela 
objetividade que se tem tentado dar à avaliação da aprendizagem em 
toda a história da educação brasileira. 
 
Embora muitas propostas tenham surgido em direção a uma 
melhoria da avaliação da aprendizagem, o seu alcance não foi 
significativo e nem suficiente para que resultasse numa mudança 
representativa na prática avaliativa [...] (p. 50-51). 

 

 O depoimento da Mãe de Asterix chama atenção para a necessidade da 

utilização das novas tecnologias para a melhoria do processo de ensino 

aprendizagem em Matemática: ―Não sei muito bem mas acho que deveria utilizar 

mais a informática para ajudar na absorção do conteúdo de matemática e outras 

matérias‖ (Mãe de Asterix). 

 Os Parâmetros Curriculares Nacionais da disciplina de Matemática 5ª a 8ª 

série do ensino fundamental apresentam as contribuições na utilização das novas 

tecnologias para  

 

[...] o processo de ensino e aprendizagem de Matemática se torna 
uma atividade experimental mais rica, sem riscos de impedir o 
desenvolvimento do pensamento, desde que os alunos sejam 
encorajados a desenvolver seus processos metacognitivos e sua 
capacidade crítica e o professor veja reconhecido e valorizado o 
papel fundamental que só ele pode desempenhar na criação, 
condução e aperfeiçoamento das situações de aprendizagem (p. 45). 

 

Portanto, é observado nos depoimentos das famílias dos alunos 
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entrevistados que a Avaliação em Matemática atribui somente características das 

avaliações somativa e diagnóstica. Somativa, quando avalia o aluno para verificar o 

seu conhecimento referente aos conteúdos escolares ensinados e com isso apontar 

o quanto ele aprendeu, ou seja, o seu desempenho, utilizando para isso um método 

tradicional presente na maioria da escolas: as avaliações mensais e bimestrais. 

Diagnóstica, ao verificar suas dificuldades analisando em que nível de 

conhecimentos o discente se enquadra e com isso propor estratégias para sanar as 

dificuldades apresentadas. Na questão referente ao conhecimento do SARESP, são 

marcantes as características das avaliações diagnóstica e somativa, mas também 

estão presentes características da avaliação formativa. Formativa no aspecto da 

valorização do ensino da Matemática. Somativa, pois é um sistema de avaliação que 

avalia o desempenho escolar da escolas públicas da rede de ensino paulista, 

apontando a capacidade de conhecimento dos discentes e a capacidade de ensino 

dos professores. Diagnóstica, pois avalia o conhecimento dos alunos diagnosticando 

e apontando os níveis de ensino das escolas, dos professores para com isso tomar 

decisões em relação à melhoria do processo ensino-aprendizagem. Já a questão 

três referente à Avaliação em Matemática do SARESP apresenta características das 

avaliações diagnóstica, somativa e formativa. Formativa ao despertar o interesse 

dos discente em relação ao ensino de Matemática. Somativa ao avaliar os 

conhecimentos ensinados em sala de aula e, a partir destes, atribuir resultados. 

Diagnóstica ao avaliar os alunos e as escolas, servindo de parâmetro para analisar o 

ensino de Matemática. 

 Seguimos com a análise dos depoimentos dos alunos entrevistados: 

 

Quadro 15 

Questão 2 – Há quanto tempo você estuda nesta unidade escolar? 

Alunos Depoimento 

Bia ―Há três anos.‖ 

Keke ―Um ano e meio. Sexta, e tô fazendo a sétima.‖ 

Kaká ―Desde da Sexta dois anos. Sexta e sétima.‖ 

Bruka 

―Dois anos. Contando com esse, né? Sexta e sétima. Por quê? Ah, sim; 
por quê? Por causa que lá na escola que eu estava estudando eu não 

me adaptei. Né? Eu era muito pimentinha. Aí eu fui pra escola particular, 
pro Congonhas. Aí eu tô lá até hoje. Por indicações. Das minhas 
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colegas. Que a escola era muito boa.‖ 

Nonucho ―É quando eu terminar esse ano, vai fazer três. Quinta.‖ 

Gomes ―Três anos. Desde a Quinta.‖ 

Gatinha ―Vai fazer três anos. Da Quinta.‖ 

Asterix ―Há dois anos. Ah não, há três anos. Desde a Quinta série.‖ 

Estrela ―Dois anos  e meio. Da Quinta.‖ 

Bebê ―Eu estudo nessa escola há dois anos.‖ 

 

 Para analisar os depoimentos dos alunos, a ordem numérica dos quadros 

não será seguida, pois começaremos com uma breve contextualização da escola, 

dos alunos e dos professores de Matemática. 

 No quadro quinze, como se pode perceber, cinco dos alunos estudam na 

escola escolhida para a pesquisa desde a 5º série do Ensino Fundamental, pois ao 

responder a questão dizem 3 anos, já os outros cinco alunos estudaram desde a 6º 

série do Ensino Fundamental ao dizerem 2 anos. Esta foi a conclusão a que se 

chegou, pois o levantamento dos dados foi feito quando os discentes estavam 

cursando a 7ª série do Ensino Fundamental. Seguem os depoimentos relacionados 

ao que foi apresentado acima: 

 

... três anos ( Bia). 
 
Um ano e meio (Keke). 
 
... dois anos (Kaká). 
 
Dois anos (Bruka). 
 
...vai fazer três (Nonucho). 
 
Três anos (Gomes). 
 
Vai fazer três anos (Gatinha). 
 
...há três anos (Asterix). 
 
Dois anos  e meio (Estrela). 
 
...dois anos (Bebê). 
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Apenas a aluna Bruka menciona em seu depoimento o motivo por estudar 

nesta escola e como teve conhecimento da mesma. Formalizando que foi estudar 

nesta unidade escolar por indicações de amigos e que a mesma era considerada 

muito boa por oportunizar uma educação de qualidade.  

 

Por indicações. Das minhas colegas. Que a escola era muito boa. 
(Bruka). 

 

 Amparado no que o discente Bruka menciona o ―[...] interessante é 

entender como as disposições dos indivíduos perante o saber mudam e o que a 

escola pode fazer para contribuir para tal mudança‖ (SILVA, 2009, p. 22). 

 Serão analisados a seguir quais os motivos que levam os alunos a 

gostarem do espaço escolar. 

 

Quadro 16 

Questão 1 – A escola, para você, é algo prazeroso? 

Alunos Depoimento 

Bia 
―Eu gosto da escola. Porque eu gosto de lá. Sei lá, todos motivos. Ah, 
professor  porque eu gosto dos professores, gosto do ensino de lá  por 

isso.‖ 

Keke ―Eu gosto da escola. Ah, por que é um bem pro futuro. Ah, acho que é.‖ 

Kaká ―Ótimo.‖ 

Bruka 

―Boa. Ah, por quê? Ai, caramba, por quê? Porque. É isso aí, porque não, 
por causa que assim: tem professores, né? Bons, digamos assim. É 

porque ah, não sei explicar não. Pelo ensino deles, né? É ah. Porque. 
Porque. Ai, não sei explicar por quê!‖ 

Nonucho ―Gosto. Porque eu aprendo mais. Mesmo, se eu ficar fora da escola, eu 
vou ficar burro.‖ 

Gomes 

―Escola? Eu acho que é uma coisa boa para os alunos, porque você 
aprende pra vida profissional. Aí ajuda  ensina. É. Como falei, na vida 
profissional. É. Ensina conhecimentos gerais, é tudo, se não tem um 

estudo não consegue ir a lugar nenhum.‖ 

Gatinha 

―A escola, ela é muito ah, por um lado ela é boa, mas por outro não, 
porque muita gente fala que é ótima, que não sei o quê, e não é nada 
disso. Tudo bem, o ensino é melhor. Do que das outras escolas, de 

Guaianazes, e de outros locais  perto de casa, mas só que  falam que é 
muita coisa que não é. Tipo  fala que é muito melhor, que não sei o quê, 

que não tem aula vaga, que não sei o quê, e tem tudo isso, tem aula 
vaga, tem  não tem professor de Educação Física  uma escola daqui do 

Tatuapé, entendeu?‖ 
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Asterix 

―Ah, eu acho um lugar pra você  estudar, pra você aprimorar as suas 
idéias. Idéias  de matérias, como  se perguntar sobre a matéria, 

perguntar como  que ela existiu, ou quando que ela existiu. Matérias, por 
exemplo, de história e ciências,  até, mesmo de Matemática.‖ 

Estrela ―Boa. Porque eu gosto dela. Meus amigos‖ 

Bebê 

―Ah, eu gosto muito da escola, porque tem é uma escola muito boa, um 
ensino muito bom, porque os professores são muito empenhados, eles 
têm um objetivo a cumprir, e eles sabem explicar muito bem, e, quando 
eles têm esse objetivo, ele vão atrás desse objetivo e cumprem  esse 

objetivo, então se não tiver cumprido, eles nunca vão parar, até 
conseguir cumprir esse objetivo.‖ 

 Os motivos que os alunos apontam em seus depoimentos referentes ao 

que os levam a gostar do espaço escolar são os seguintes: os docentes, o processo 

de ensino-aprendizagem e a preocupação de que os conhecimentos aprendidos na 

escola lhes proporcionará uma melhor vida profissional no futuro. 

 No depoimento dos discentes Bia, Bruka e Bebê é presente a relação 

professor/aluno de maneira satisfatória e edificante. O discente Bruka, apesar de 

mencionar com certa desconfiança, mas em seu dizer afirma que tanto os 

professores como o ensino proporcionado por eles são bons, fato presente no 

depoimento da discente Bia. Já o discente Bebê menciona que a escola é boa, pois 

proporciona um bom ensino, os professores são comprometidos com sua prática 

docente em relação à aprendizagem dos alunos, e ainda menciona que estes 

possuem metas a serem cumpridas ao dizer que os docentes ―têm um objetivo‖. 

Este objetivo pode ser entendido como a que podemos concluir que seja a plena 

aprendizagem e desenvolvimento dos alunos. Seguem os depoimentos discutidos: 

 

... porque eu gosto dos professores , gosto do ensino de lá... (Bia). 
 
... por causa que assim: tem professores, né? Bons, digamos assim. 
Pelo ensino deles, né? (Bruka). 
 
...porque tem é  uma escola muito boa, um ensino muito bom, porque 
os professores são muito empenhados, eles têm um objetivo a 
cumprir, e eles sabem explicar muito bem, e, quando eles têm esse 
objetivo, ele vão atrás desse objetivo e cumprem  esse objetivo, 
então se não tiver cumprido, eles nunca vão parar, até conseguir 
cumprir esse objetivo (Bebê). 

 

Mediante o que foi apresentado acima, Moretto (2008) menciona que  

 

[…] o professor está presente como mediador facilitador e catalizador 
do processo da aprendizagem. Sua presença se faz absolutamente 
indispensável como o elemento organizador do contexto de 
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aprendizagem, com vistas a facilitar o proceso da construção das 
representações pelo aluno (p. 35). 

 

Já os discentes Keke, Nonucho e Gomes abordam em seus depoimentos 

motivos relacionados ao futuro pessoal e profissional e ao processo de 

aprendizagem para gostarem da escola. O discente Keke menciona que a escola é 

algo que proporciona um bem para seu futuro, mas não evidencia se é para a vida 

pessoal ou profissional, mas é presente sua preocupação em obter uma 

aprendizagem que lhe proporcione um futuro melhor. Já o discente Nonucho 

formaliza que gosta da escola, pois aprende cada vez mais e ainda fica claro em seu 

depoimento que se não frequentar a escola vai ser considerado como ―burro‖, ou 

seja, não irá aprender os conteúdos ensinados e necessários para sua vida futura, 

tanto profissional quanto pessoal. E o discente Gomes deixa bem evidente sua 

preocupação com sua vida profissional e atribui esta responsabilidade à escola, 

onde a mesma proporciona a aprendizagem necessária que possa amapará-lo na 

carreira profissional. Assim, ele formaliza que são ensinados conhecimentos gerais, 

ou seja, de todas as áreas do conhecimento e ainda menciona que sem este estudo 

adquirido na escola não conseguirá ir a lugar nenhum. Pode-se concluir que a 

unidade escolar e o que é ensinado na mesma, para este aluno, é responsável pela 

sua vida futura tanto pessoal como profissional. Serão apresentados a seguir os 

trechos comentados acima: 

 

…por que é um bem pro futuro (Keke). 
 
Porque eu aprendo mais. […]se eu ficar fora da escola, eu vou ficar 
burro (Nonucho). 
 
…uma coisa boa para os alunos, porque você aprende pra vida 
profissional. Ensina conhecimentos gerais, é tudo, se não tem um 
estudo não consegue ir a lugar nenhum (Gomes). 

 

De acordo com a Nova Proposta Curricular de Matemática (2008) do 

Estado de São Paulo, o que foi acima apresentado é que os alunos 

 

[…] estão na escola, preparando-se para assumir plenamente sua 
cidadania, todos devem passar pela alfabetização científica, 
humanista, lingüística, artística e técnica, para que sua cidadania, 
além de ser um direito, tenha qualidade. O aluno precisa constituir as 
competências para reconhecer, identificar e ter visão crítica daquilo 
que é próprio de uma área de conhecimento, e, a partir desse 
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conhecimento, avaliar a importância dessa área ou disciplina em sua 
vida e em seu trabalho (p. 21). 

 

 Segundo Silva (2009) os alunos relacionam a Matemática e a escola à 

ideia de que lá vai  ―para ter um bom emprego, o aluno relaciona o ensino à vida fora 

da escola e deixa de trancar a matemática nos limites do universo escolar‖ (p. 39) 

mas isso se relaciona à ideia de que ―se aprende a matemática para ter um bom 

emprego mais tarde e a de que se encontra a matemática fora da escola‖. (p. 42). 

Também os discentes Gatinha e Asterix formalizam em seus depoimentos 

motivos relacionados ao processo de ensino e aprendizagem. O discente Gatinha 

menciona que o ensino oferecido nesta unidade escolar é melhor do que o das 

outras escolas mais próximas de sua casa, deixando bem claro que  não mora perto 

do lugar em que estuda, e deixa evidente, também, que vem em busca de melhores 

condições de aprendizado, mas também aponta algumas lacunas, como o fato de 

haver aulas vagas (sem profesores) e de não haver professores de Educação Física. 

Neste caso podemos concluir que a discente possui senso crítico em relação às 

faltas dos docentes e à organização escolar, isso mostra em seu depoimento um 

pouco de descontentamento, mas mesmo assim concorda que a escola proporciona 

um ensino de melhor qualidade. Já o discente Asterix deixa bem claro que a função 

da escola é estudar, aprimorar os conhecimentos e ainda apresenta em seu 

depoimento sugestão de como ensinar os conteúdos escolares por meio de 

perguntas do tipo ―como surgiu, e quando, o determinado conteúdo estudado?‖, 

tendo, com isso, uma contextualização significativa do mesmo, deixando ainda 

exemplos de disciplinas que poderiam desenvolver esta prática de ensino: 

 

…por um lado ela é boa, mas por outro não, porque muita gente fala 
que é ótima, que não sei o quê, e não é nada disso. Tudo bem, o 
ensino é melhor. Do que das outras escolas, de Guaianazes, e de 
outros locais perto de casa, mas só que  falam que é muita coisa que 
não é. Tipo  fala que é muito melhor, que não sei o quê, que não tem 
aula vaga, que não sei o quê, e tem tudo isso, tem aula vaga, tem 
não tem professor de Educação Física  uma escola daqui do 
Tatuapé, entendeu? (Gatinha). 

 
…eu acho um lugar pra você estudar, pra você aprimorar as suas 
idéias. Idéias  de matérias, como  se perguntar sobre a matéria, 
perguntar como  que ela existiu, ou quando que ela existiu. Matérias, 
por exemplo, de história e ciências, até, mesmo de Matemática 
(Asterix). 
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Desta maneira, Freitas (2009) ampara o que foi apresentado acima, 

focalizando qual é o papel da escola e também o que pode atrapalhar seu trabalho: 

 
O papel da escola é o de ―ensinar com qualidade todos os seus 
alunos‖ – sabedora de que não está isolada e de que os 
acontecimentos e a forma como a sociedade está organizada ao 
redor dela afetam o cumprimento desse papel (p. 17). 

 

 Somente o discente Estrela  menciona em seu depoimento que a escola é 

boa e que o principal motivo que o leva a gostar dela é o círculo de amizade que 

construiu. O discente Kaká foi o único que somente menciona que a escola é otima, 

desta forma concluímos que gosta dos docentes, do ensino proporcionado e de todo 

o contexto escolar. 

 

Boa. Porque eu gosto dela. Meus amigos (Estrela). 
 
Ótimo (Káka). 

 

 Para os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998) na disciplina de 

Matemática 5ª a 8ª série do Ensino Fundamental é de extrema importância a ―[…] 

interação entre professor-aluno, a interação entre alunos desempenha papel 

fundamental no desenvolvimento das capacidades cognitivas, afetivas e de inserção 

social‖ (p. 38). 

 Em seguida, análise do quadro com a questão três, relacionada à opinião 

dos discentes sobre seus professores de Matemática. 

 

Quadro 17 

Questão 3 – Expresse sua opinião sobre os seus professores de Matemática 

Alunos Depoimento 

Bia ―Ah, os três eram bons, mas o que eu mais gostei foi você.‖ 

Keke 

―Ah, tem uns que são chatos, tem outros que são legais, tem outros que sabem 
ensinar, tem outros que não. Ah, porque às vezes falam coisa que não deve, e 
nada a ver assim, o que falam explicar a matéria, hã. deixar tudo assim no jeito 
pra nós entendermos  tem outros que não, entendeu? Já vai direto pro pronto, 
sem a gente entender nada.‖ 

Kaká ―Ótimos! Que eles ensinam tudo, ensinam mais até do que pode.‖ 

Bruka ―Aí, todos eu num vou lembrar! Ai todos, ó: da primeira série foi a que da 
primeira à Quarta é uma professora só pra todas, né? Então. Aí, ó, a minha 
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professora, eu gostava dela porque eu gostava dela. Aí depois, a Segunda, ela 
já era mais. Mais brava. Aí, na Quinta, eu tive muito professor de Matemática, 
ó: primeiro o D., que ele era muito brincalhão e num ensinava nada pra gente 
aí depois veio o M.  que ele também era legal, mas ele né? Ele dava muito 
conteúdo pra gente, né, vamos dizer assim. Ele ensinava a gente. Aí depois 
veio o aí, como é o nome dele? O A. Aí ele também, eu não gostava muito dele 
não. Num sei. Aí  depois, na Sexta série  meu professor foi você! Aí deixa eu 
ver. Ai, você num. Ai num sei. O que eu achava. O que eu acho, né? Ah, nem 
sei. Deixa eu ver. E. Ai, você era muito  como é que eu posso dizer? Muito 
pega muito no pé da gente! É assim é isso mesmo. Agora o V., vixe. Ai. Ele 
brinca demais. É. Fica tem duas aulas dele: uma fica brincando, a outra fica 
brincando também. Hum. Passa lição, nada. É isso. Ai, como é que eu vou te 
explicar?! Era muito ali, tá em cima, cobrando. ―Eu quero a lição pra amanhã, 
que não sei o quê. Se não for amanhã, eu não quero mais‖. Ai eu até esqueci o 
trabalho.‖ 

Nonucho 

―A G. ah não, vou falar no geral. É. Foram muito legais os professores de 
Matemática que eu tive, mas eram um pouquinhos muito exigentes. A 
exigência é que eles passavam assim muita lição e queriam muito rápido as 
respostas. Quase sempre. Porque tinham algumas respostas que eu não sabia. 
Não.‖ 

Gomes 
―Na Quinta série eu tive a G., que ela é excelente professora, que ela como o 
professor C., que é meu professor que foi, ele têm os mesmo. Assim, é quase o 
mesmo ensino. Aprender, assim, aí bastante exercício. É gostei.‖ 

Gatinha 

―Todos? Ah todos, quase todos foi bom, o único professor que eu não gosto 
muito é o último, que tá dando pra mim agora na sétima. Ele num dá avaliação 
ele não dá nada do jeito que explica, a gente num entende, a gente pede 
explicação, ele num dá. Só. Ah, sei lá, é porque você se acostuma, o ano 
inteiro, o professor te explica de um jeito, você pedir o entendimento de um 
jeito igual, o professor que eu tô tendo agora, ele não explica nada, entendeu? 
Você se vira, você que aprende sozinha. Os outros era bom, explicava, esse 
que a gente falava ―Num entendi!‖ trezentas vezes, eles explicam de novo tinha 
avaliação.‖ 

Asterix ―Ah, eles são bons.‖ 

Estrela ―Bons. Porque eu gostava dos dois.‖ 

Bebê 

―Eu gosto muito dos meus professores de Matemática, e eu tô gostando ainda 
desse ano, porque é muito bom Matemática, assim, é muito preciso na sua 
vida, e você usa conta para tudo, e ele tem uma maneira muito especial, e, 
assim  então eu sempre gostei de Matemática, e os professores sabem muito 
bem explicar a Matemática, até hoje, sempre peguei professores empenhados, 
e que sabiam explicar de uma boa maneira.‖ 

 

Antes de analisar o quadro da questão três referente à opinião dos alunos 

em relação aos professores de Matemática, deve-se deixar claro que tudo o que foi 

mencionado pelos discentes também está diretamente relacionado à prática docente 

do autor desta pesquisa, pois eles foram seus alunos no ano de 2008 na 6ª série do 

Ensino Fundamental, ano que começou o levantamento de dados da pesquisa. Os 

pontos positivos e negativos apontados também se relacionam com a relação 
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professor-aluno do autor e o método e com a prática do processo ensino-

aprendizagem. 

Na análise da questão três, observa-se que os alunos apontam em seus 

depoimentos sobre a opinião referente aos seus professores de Matemática, pontos 

positivos sobre sua prática docente. Os pontos positivos são os seguintes: que os 

discentes consideram os seus professores de Matemática bons, ótimos e 

excelentes, pois, de acordo com os seus depoimentos, os docentes são 

empenhados no processo ensino-aprendizagem, viabilizando de maneira eficaz os 

conteúdos ministrados e ensinados.  

Percebe-se, no entanto, que no ensino ainda é realizada a repetição de 

um exemplo seguido de vários exercícios modelos ou que possuem maneira 

semelhante no processo de resolução. Isso é evidente na fala do discente Gomes ao 

mencionar ―…ai bastante exercícios…‖. Já o aluno Bebê deixa claro em seu 

depoimento possuir carinho por seus professores de Matemática, mas também é 

evidente que atribui valores significativos para a disciplina Matemática à sua vida 

pessoal e cotidiana, ainda menciona que seus professores de Matemática são 

comprometidos com o processo de ensino.  

De acordo com o que podemos observar, os docentes de Matemática, de 

certa forma, na opinião dos alunos, possuem uma relação professor-aluno 

satisfatória. Seguem os trechos dos depoimentos analisados: 

 

…os três eram bons… (Bia). 
 
Ótimos! …eles ensinam tudo..., ensinam mais até do que pode 
(Kaká). 
 
…a G., que ela é excelente professora, que ela... como o professor 
C., …é quase o mesmo ensino. Aprender, assim, aí bastante 
exercício... (Gomes). 
 
...eles são bons (Asterix). 
 
Bons. Porque eu gostava dos dois (Estrela). 
 
Eu gosto muito dos meus professores de Matemática, ...porque é 
muito bom Matemática, assim, é muito preciso na sua vida, e você 
usa conta para tudo, e ele  tem uma maneira  muito especial, ... 
então eu sempre gostei de Matemática, e os professores sabem 
muito bem explicar a Matemática, até hoje, sempre peguei 
professores empenhados, e que sabiam explicar de uma boa 
maneira (Bebê). 
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 Amparado no que foi apresentado anteiormente, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (1998) da disciplina de Matemática 5ª a 8ª série atentam para 

uma das funções primordiais do professor de Matemática que  

 

é como mediador, ao promover a análise das respostas dos alunos e 
sua comparação, ao disciplinar as condições em que cada aluno 
pode intervir para expor sua solução, questionar, contestar. Nesse 
papel, o professor é responsável por arrolar os procedimentos 
empregados e as diferenças encontradas, promover o debate sobre 
resultados e métodos, orientar as reformulações e valorizar as 
soluções mais adequadas. 

 
Ele também decide se é necessário prosseguir o trabalho de 
pesquisa de um dado tema ou se é o momento de elaborar uma 
síntese, em função das expectativas de aprendizagem previamente 
estabelecidas em seu planejamento (p. 38). 

 

 Já os discentes Keke, Bruka, Nonucho e Gatinha apresentam em seu 

depoimento pontos positivos e negativos referentes aos seus professores de 

Matemática. No depoimento do discente Keke, o mesmo menciona que alguns de 

seus professores de Matemática são considerados ―chatos‖, já outros são ―legais‖ e 

também que alguns dos professores sabem ministrar suas aulas de maneira que os 

discentes conseguem aprender efetivamente, ou seja, entender os conteúdos 

ensinados.  

O discente Bruka menciona que os seus docentes de Matemática 

ministram suas aulas de maneira divertida executando brincadeiras e isso de uma 

certa forma atrapalha o processo de aprendizagem dos alunos mencionando que o 

professor ―não ensina nada‖. Deixa claro, ainda, em seu depoimento que outros 

professores ministram suas aulas de modo diferente ao dizer ―que os mesmos 

apresentam muito conteúdos‖ para ensinar e, de uma certa forma, se preocupar com 

a aprendizagem cobrando e direcionando todo o processo. O aluno Nonucho em seu 

depoimento formaliza que os professores eram considerados como legais, mas 

também muito exigentes em relação às atividades propostas, esta cobrança em 

muitos casos atrapalha, pois os professores pediam as resoluções das atividades 

propostas em tempo muito curto, ou seja, muitas vezes não tinham resolvido ainda. 

 O discente Gatinha menciona que quase todos os seus professores foram 

bons, apenas um não o agradava, ao dizer que ele não aplicava prova, que suas 
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explicações não correspondiam com o que o docente cobrava nas avaliações e nas 

atividades propostas e que ainda, mesmo os alunos pedindo explicações, o 

professor não explicava. A prática de sala de aula, a maneira como ministrava suas 

aulas e a relação professor-aluno deste docente não agradava o discente Gatinha, 

pois menciona em seu depoimento que os outros professores explicam os 

conteúdos estudados quantas vezes forem necessárias, até os alunos entenderem e 

aprenderam a matéria. Seguem os trechos dos depoimentos dos alunos analisados 

e discutidos: 

…tem uns que são chatos, tem outros que são legais, tem outros que 
sabem ensinar, tem outros que não ..., porque às vezes falam coisa 
que não deve, e nada a ver assim, o que falam explicar a matéria, ... 
deixar tudo assim no jeito pra nós entendermos  tem outros que 
não,… Já vai direto pro pronto, sem a gente entender nada (Keke). 
 
…era muito brincalhão e num ensinava nada pra gente…ele também 
era legal… Ele dava muito conteúdo pra gente, né, vamos dizer 
assim. Ele ensinava a gente. Ai, você era muito  como é que eu 
posso dizer? Muito  pega muito no pé da gente! Ele brinca demais. 
[…]tem duas aulas dele: uma fica brincando, a outra fica brincando 
também. Passa lição, nada. Era muito ali, tá em cima, cobrando. ―Eu 
quero a lição pra amanhã[…]Se não for amanhã, eu não quero mais‖. 
Ai  eu até esqueci o trabalho (Bruka). 
 
Foram muito legais os professores de Matemática que eu tive, mas 
eram um pouquinhos muito exigentes. A exigência é que eles 
passavam assim muita lição e queriam muito rápido as respostas. 
Porque tinham algumas respostas que eu não sabia (Nonucho). 
 
...quase todos foi bom, o único professor que eu não gosto muito é o 
último, que tá dando pra mim agora na sétima. Ele num dá avaliação 
ele não dá nada do jeito que explica, a gente num entende, a gente 
pede explicação, ele num dá... é porque você se acostuma, o ano 
inteiro, o professor te explica de um jeito, você pedir o entendimento 
de um jeito igual, o professor que eu tô tendo agora, ele não explica 
nada, entendeu? Você se vira, você que aprende sozinha. Os outros 
era bom, explicava, esse que a gente falava ―Num entendi!‖ trezentas 
vezes, eles explicam de novo tinha avaliação. (Gatinha). 

 

 De acordo com a discussão mencionada anteriormente, Hoffmann (2006) 

diz que o  

 

aluno constrói o seu conhecimento na interação com o meio em que 
vive. Portanto, depende das condições desse meio, da vivência de 
objetos e situações, para ultrapassar determinados estágios de 
desenvolvimento e ser capaz de establecer relações cada vez mais 
complexas e abstratas (p. 41). 
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 Segundo Rocha (1997) os docentes de Matemática, mediante ao que foi 

apresentado na análise acima, exercem uma postura que determina 

 

dois grupos de aprendizagem da matemática: o primeiro, daqueles 
poucos privilegiados, os considerados gênios, que detêm o 
conhecimento e por isso são julgados superiores; e o segundo, 
daqueles que são tidos como incapazes de pensar e construir o 
conhecimento matemático e por isso recebem esse conteúdo 
sentindo-se impotentes até para questioná-los (p. 52). 

 

 A análise do quadro dezoito referente à descrição que os alunos 

formalizaram das aulas de Matemática: 

 

Quadro 18 

Questão 4 – Descreva suas aulas de Matemática 

Alunos Depoimento 

Bia ―Da G., ela gritava muito. Você, você explicava bem, e do professor W., ele 
enrola muito.‖ 

Keke ―É normal. Ah, não sei o que o meu atual professor de Matemática, ele fala 
muita besteira, é isso que eu não gosto. Ah, os outros nem tanto.‖ 

Kaká ―É . Sei lá. É boa. Ah do ensino da  Calma. É  centrado  no que ele faz. É  ah, 
professor, num sei fala não, ué.‖ 

Bruka 

―Como é que eram as aulas de Matemática? Eram. Ah, outra que eu não sei 
explicar. Mas assim: eu.  Ai, nada me agradava naquele negócio de Matemática. 
Ah, algumas matérias sim. Ah, num sei, né? Você tá vendo lá e é legal de fazer, 
que num sei o quê. Os mais difíceis. É. Isso. Expressão. Não! Porque ah, 
porque às vezes, assim, é muita coisa pra você contar, aí você tem que  é muito 
longa, aí tem que tirar um de lá, contar com outro. Vixe, é muito. É.‖ 

Nonucho ―Legais. Legais e divertidas. A explicação. É, só a explicação de legal.‖ 

Gomes 
―É bastante interessante, por que você aprende, e você num fica fazendo nada 
na aula, você fica estudando, pode se dizer igual aos outros professores que 
não dá assim. Dá a lição, pode ficar conversando. Sempre você tá ativo, assim.‖ 

Gatinha 
―Ai, agora tem a apostila, né? Antes eles botavam na lousa o exercício, aí a 
gente tinha que resolver agora como tem a apostila, a gente faz tudo na 
apostila.Tipo, ele explica, e você se vira.‖ 
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Asterix 

―De alguns professores era muito prazerosa, como eles explicavam bem. É você 
perguntar pro aluno se ele tá entendendo a matéria, se ele  tá acompanhando a 
matéria, se ele tá copiando, se ele tá entendendo entendeu? Porque eles 
deixam a aula prazerosa. Ah, você agia assim, com os alunos, pergunta pra eles 
responder na lousa, pergunta é  explicar bem  explicar de outras maneiras 
melhor. Ah, as maneiras de regras, de por exemplo, com objetos.  Ah, maçã é 
calça, camisa  entendeu?‖ 

Estrela 
―Boas. Era uma aula que da mesma forma que você podia conversar eles 
também impunham  colocavam limites, entendeu? É. Quando tinha uma 
liberdade, e você também é  aprendia.‖ 

Bebê 

―Ah, as aulas deles eram muito boas, porque eles tinham uma maneira especial 
de explicar. Que nem, tem um professor meu, que ele  explica a aula dele, muito 
extrovertida a aula dele, a gente brincava, mas o conteúdo, ele nunca deixava 
de passar, porque ele sempre, assim, cumpriu o seu objetivo, mas as aulas de 
Matemática pra mim foram muito boas, de todas as maneiras.‖ 

 

 Nos depoimentos dos alunos referentes à descrição das aulas de 

Matemática de seus professores, podemos observar aspectos relacionados à prática 

docente, à relação professor-aluno e ao processo de ensino-aprendizagem. Os 

discentes Bia, Kaká, Nonucho, Gomes, Gatinha, Asterix, Estrela e Bebê apontam 

fatores relativamente favoráveis ao bom desenvolvimento das aulas. Os fatores 

apontados são relacionados à explicação dos conteúdos ensinados, à calma dos 

professores para conduzir e ministrar suas aulas e à maneira divertida de apresentar 

os conteúdos ensinados de uma forma dinâmica e descontraída. 

 Já os depoimentos dos discentes Gomes e Estrela formalizam que nas 

aulas de Matemática o professor estabelece certo limite em relação a conversas 

paralelas, à resolução das atividades propostas e à hora de explicar e de estudar os 

conteúdos ensinados; desta forma constitui uma certa liberdade e confiança na 

relação entre professor-aluno. 

 No seu depoimento, o discente Gatinha menciona que devido aos 

cadernos dos alunos referentes ao material da Nova Proposta Curricular 2008 os 

professores não passam mais lições na lousa, somente explicando os conteúdos 

apresentados na apostila e amparando a resolução das situações-problema 

propostas. Desta forma, com o que foi discutido, podemos observar que as aulas 

dos professores de Matemática ainda atendem aos parâmetros tradicionais de 

apresentação e explicação dos conteúdos, seguidos de exemplos e exercícios.  

 

...você explicava bem...(Bia). 
 

É boa ...  do ensino da  Calma . É  centrado no que ele faz (Kaká). 



243 

Legais. Legais e divertidas. A explicação só a explicação de legal 
(Nonucho). 
 
... bastante interessante, por que você aprende, ... você fica 
estudando, pode se dizer igual aos outros professores que  não dá 
assim . Dá  a lição, pode ficar conversando . Sempre você tá ativo 
(Gomes). 

 
Antes eles botavam na lousa o exercício, aí a gente tinha que 

resolver  agora como tem a apostila, a gente faz tudo na apostila. 
Tipo, ele explica, e você se vira (Gatinha). 
 
De alguns professores era muito prazerosa, como eles explicavam 
bem. É você perguntar pro aluno se ele tá entendendo a matéria, se 
ele tá acompanhando a matéria, se ele tá copiando, se ele tá 
entendendo  entendeu? Porque eles deixam a aula prazerosa ... agia 
assim, com os alunos, pergunta pra eles responder na lousa, 
pergunta  é  explicar bem  explicar de outras maneiras melhor 
(Asterix). 
 
Boas. Era uma aula que da mesma forma que você podia conversar 
eles também impunham  colocavam limites, entendeu? Quando tinha 
uma liberdade, e você também é aprendia (Estrela). 
 
...as aulas deles eram muito boas, porque eles tinham uma maneira 
especial de explicar. ...tem um professor meu, que ele  explica a aula 
dele, muito  extrovertida a aula dele, a gente brincava, mas o 
conteúdo, ele nunca deixava de passar, porque ele sempre, assim, 
cumpriu o seu objetivo, mas as aulas de Matemática pra mim foram 
muito boas, de todas as maneiras (Bebê). 

 

 Em relação ao que foi discutido e apresentado anteriormente, Rocha 

(1997) evidencia que a maneira divertida, o estabelecimento de diálogo entre o 

professor e o aluno e os limites que os docentes utilizam para ministrar suas aulas 

ainda não mudam o processo de  

 

[...]trabalhar a matemática pela simples transmissão de regras, 
modelos e fórmulas, a escola tem negado à maioria dos estudantes a 
chance de construir o seu próprio conhecimento matemático e 
compreender os processos e fundamentos desse saber (p. 52). 

 

 Já em seus depoimentos, os discentes Bia, Keke e Bruka apontam 

críticas estruturais e comportamentais em relação à descrição das aulas, 

formalizando em seus dizeres que o docente G. ―grita muito‖ durante a ministração 

de suas aulas; já o docente W. não desenvolve a ministração das aulas, somente 

―enrola‖. O discente Keke menciona que o seu professor de Matemática fala durante 

a aula muitas besteiras deixando-o incomodado. O discente Bruka é mais crítica em 
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seu depoimento, mencionando que nada chama sua atenção para a disciplina 

Matemática, dizendo possuir dificuldades no conteúdo Expressão (expressão 

numérica) pelo motivo de ser muito longa sua resolução e necessidade de efetuar 

várias operações Matemáticas para concluir o resultado final. 

 

Da G., ela gritava muito ... e do professor W., ele enrola muito. (Bia). 
 
... o meu atual professor de Matemática, ele fala muita besteira, é 
isso que eu não gosto ... os outros nem tanto. (Keke). 
 
...nada me agradava naquele negócio de Matemática. ... algumas 
matérias sim. Você tá vendo lá e é legal de fazer... Os mais difíceis. 
Expressão. ... porque às vezes, assim, é muita coisa pra você contar, 
aí você tem que  é muito longa, aí tem que tirar um de lá, contar com 
outro (Bruka). 

 

Silva (2009) ampara a discussão apresentada acima mencionando que o 

descrito referente às aulas de Matemática é devido a vários ―[...] problemas 

estruturais: situação material das escolas, formação e condições de trabalho dos 

professores, problemas sociais dos alunos etc‖ (p. 15). 

Seguir-se-á a análise do quadro dezenove, referente às considerações 

dos alunos sobre a maneira como seus professores de Matemática os avaliam. 

 

Quadro 19 

Questão 5 – Faça suas considerações sobre a maneira de como o seu professor de 

Matemática o avalia 

Alunos Depoimento 

Bia ―Ah, eles davam uma prova de comportamento, davam provas sobre a matéria 
do bimestre...‖ 

Keke 

―Ai, essa eu não sei. Ah uns davam só trabalho, tinham uns outros que dava só 
prova, e tem outros que num dá nada, só dá listas normais. Ai, era difícil. Porque 
às vezes a gente não entendia direito o conteúdo. Perguntava. Explicava. E eu 
continuava não entendendo.‖ 

Kaká ―Através de prova, com perguntas e respostas atividades que eu gostava 
também. Como assim, você tá falando? Não entendi. Individual.‖ 

Bruka 

―Dar as notas? Assim, coisa por coisa? Ah, depende, ó: na escola do primeiro ao 
quarto, era prova, duas provas e dois trabalhos, que eu me lembre. Aí depois na 
Quinta série era duas prova bimestral  uma prova bimestral. Uma prova mensal. 
Três mensal. Aí, aí tinha comportamento, né? Aí tinha participação que tem né? 
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vem você. Aí tinha hã. prova, né? Aí Trabalho bastante trabalho e  
comportamento? Essas coisas assim? Ah, num sei não. Este anos? Este ano? 
Este ano a gente nem num fez nenhuma prova. Ainda. De Matemática. Bom, eu 
acho que  é  pela  ah, num sei, é oral. Como é que diz, assim, né? Não, num sei. 
Ele num dá, ele fala ―Ó gente, é prova amanhã prova dia tal‖. Ele fala assim. 
Não. Ah, num sei! Ele não falou? Vou falar no geral. Eles davam nota de 
trabalhos, provas, e  ai, como é que eu vou. Participação! E comportamento. 
Participação? É você está participando da aula. É se ele, tipo, perguntar alguma 
coisa, você responde. Coisa assim. Como que era o comportamento da sala? 
Ah, depende, né? Metade da sala é quietinha, metade da sala já é bagunceira. 
Aí depende de cada um. Individual. Como que eram as provas? Como era a 
prova? Às vezes  bom, a prova, ela tinha questões e algumas questões ó, às 
vezes a gente podia fazer com consulta, às vezes não. Ela dava a prova, e a 
gente, com o material que a gente vai usar, pra fazer a consulta. Aí a gente lia a 
questão, e abria o caderno e via. E eu vou lembrar?! Ah, algumas questões eu 
conseguia fazer. Mas, outras não. Não, é porque ou às vezes deu  dá branco. É 
então. Aí tinha  aí às vezes, assim. É, porque às vezes eu nem lembrava aí eu 
deixava a questão em branco. Sempre, sempre, não. Não, ó: é porque às vezes 
eu estudo bem depois, às vezes eu estudo bem em cima da prova. Aí eu estudo 
no dia da prova, só que aí, eu não tô lembrado  só que aí na hora da prova eu 
esqueço. Saber o conteúdo, sim. É o nervosismo.‖ 

Nonucho 

―É pela prova e nota de comportamento. Participação! Não. Umas duas provas. 
Não, era quatro provas, cada bimestre tinha uma prova. Contas. Divisão 
subtração. É . Como que é a palavra? E raiz quadrada, às vezes. Não. Em 
algumas. Porque tinha umas eu esquecia a resposta.‖ 

Gomes 

―Com prova, bastante prova, e não sei se comportamento. É caderno, é bastante 
prova. SARESP caderno e trabalho. Só. Assim, eu acho que uns cinco a dez, ah 
cinco, é exercícios. Você tem que fazer a conta e dar o resultado. Contas e você 
tem que  transformar elas no resultado. Não pra quem estuda num é não. 
Estudo. Vou.‖ 

Gatinha 

―Os antigos, eles davam prova, as avaliações pra gente  pra ver se a gente 
aprendeu. Agora esse que eu tô, ele não dá nada. Ele dá como participação. 
Não é prova, é só participação! Os outros davam avaliação, viam se você 
realmente aprendia, e aí davam. Prova, é exercício, comportamento. Seu 
desempenho na aula se você participa ou não da aula. Era peraí . Ai, ele dava 
umas questões sobre o que você aprendeu no bimestre e te avaliava dali. Se 
você acertou ou não. Ah, era pergunta sobre Matemática, né? Ah, vários 
assuntos num lembro agora.‖ 

Asterix 

―Pelas perguntas. Davam as notas pelas perguntas que você responde certo. As 
perguntas eram sobre a matéria. Sobre a Matéria que você tinha pedido o 
bimestre passado. Não através de prova. Ah, sobre‖Efetue o tal número‖. É tinha 
também historinhas sobre as questões tipo ―João foi comprar oito bombons na 
doceria ‖ e tinha que dividir, aí dezesseis pessoas  por exemplo. Ah  achava um 
meio de o professor saber se você tava aprendendo ou não.‖ 

Estrela 

―Ah, por prova. É. Só a G. que não. Não, tinha vez que ela dava nota por 
comportamento também. Prova, normal! Uma prova. Contas. Não, a da G. eu 
não lembro não. Era  você sempre tinha que montar as contas. Quase nenhuma 
era de  assinalar. Sempre tinha que montar. E. Só. Depende do assunto que 
falava, tinha alguns assuntos assim que eu não entendia. Ah, num gostava, mas 
também eu não sabia fazer. Não. Mas a maioria. Porque eu não sabia fazer! Na 
hora da prova? Não, na hora da prova eu perguntava, mas na sala de aula não.‖ 

Bebê 

―Ó, a forma de avaliação deles é  também era muito boa, e assim, tinha 
professor que ele dava prova individual, e professor que era em dupla, e era 
muito mais difícil, mas sempre assim, eu me dei bem, então pra mim foi muito 
bom as avaliações de Matemática.‖ 
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 De acordo com os depoimentos dos discentes apresentados no quadro 

acima, a maneira como os docentes de Matemática fazem suas avaliações é por 

meio de provas de comportamento, provas referentes aos conteúdos estudados, 

trabalhos, listas de exercícios, participação nas aulas, atividades para notas (extra 

classe e dentro da sala de aula) e avaliação do caderno. Os mecanismos de 

avaliações são realizados individualmente ou com consulta no caderno e em 

materiais que disponibilizam como apostilas e listas de exercícios. Em relação ao 

que foi dito, os mecanismos de avaliação utilizados são de dificuldade mediana e 

são efetuadas duas, três e quatro meios de avaliações por bimestre, e os conteúdos 

abordados nelas, mencionados pelos discentes, são contas envolvendo as quatro 

operações fundamentais (adição, subtração, multiplicação e divisão) e também raiz 

quadrada. As avaliações são estruturadas com exercícios de situações-problema em 

que os alunos têm de construir a resolução (dissertativa) e cada prova é constituída 

de cinco a dez exercícios. 

 O discente Keke menciona no seu depoimento que possui dificuldade em 

Matemática, pois não consegue entender os conteúdos Matemáticos ensinados e 

cobrados nas avaliações. Mesmo perguntando para o professor e ele novamente 

efetuando a explicação, ainda assim continua não conseguindo entender; desta 

forma considera as avaliações em Matemática difíceis. Já o discente Bruka 

menciona que as avaliações de comportamento em sala de aula e as notas eram 

variadas, pois metade dos alunos da sala possui um comportamento considerado 

quieto e a outra metade, um comportamento considerado como bagunceiro dentro 

de sala de aula. Na hora de realizar a prova, ele também possui dificuldade por ficar 

nervoso ao realizar as questões propostas. 

 Apenas o discente Gomes menciona que seus professores de Matemática 

também utilizam os resultados da prova do SARESP como meio de avaliação e que 

os mecanismos utilizados para os alunos que estudam são considerados como 

fáceis; já para os que não estudam, são considerados difíceis para resolver. 

Também o discente Estrela diz que quase todas as avaliações são dissertativas e 

que possui dificuldade ao realizá-las, pois tem dúvidas durante as explicações dos 

conteúdos que são cobrados nas provas e ensinados dentro de sala de aula e só 

efetua perguntas para sanar sua dúvidas na hora da avaliação. 

 Somente os discentes Gatinha e Asterix mencionam quais são as 

finalidades da Avaliação em Matemática realizada pelos alunos, sendo um 
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mecanismo para verificar o conhecimento referente aos conteúdos ensinados, 

verificando se possuem uma aprendizagem por meio das questões em que 

acertaram ou erraram e também pelo desempenho em sala de aula. Ainda no 

depoimento do aluno Asterix, encontramos como as respectivas questões são 

apresentadas nas avaliações de maneira contextualizada por meio de uma situação- 

problema do cotidiano dos discentes, envolvendo os conteúdos estudados e também 

por exercícios em que se pede ―calcule e efetue a seguinte operação‖. Seguem os 

trechos dos depoimentos analisados e discutidos acima. 

 

...eles davam uma prova de comportamento, davam provas sobre a 
matéria do bimestre... (Bia). 
 
... uns davam só trabalho, tinham uns outros que dava só prova, e 
tem outros que num dá nada, só dá listas normais ...era difícil. 
Porque às vezes a gente não entendia direito o conteúdo. 
Perguntava. Explicava. E eu continuava não entendendo (Keke). 
 
Através de prova, com perguntas e respostas atividades... Individual 
(Kaká). 
 
... na escola do primeiro ao quarto, era  prova , duas provas e dois 
trabalhos ... na Quinta série era duas prova  bimestral  uma prova 
bimestral. Uma prova mensal. Três mensal. ...aí tinha 
comportamento ... Aí tinha participação... prova, né? Trabalho 
bastante trabalho e  comportamento? Este ano a gente nem num fez 
nenhuma prova. Ainda. De Matemática. Bom, eu acho que  é  pela 
ah, num sei, é oral. Ele num dá, ele fala ―Ó gente, é prova amanhã 
prova dia tal‖. Ele fala assim. Eles davam nota  de trabalhos, provas, 
e  ai, como é que eu vou. Participação! E comportamento. 
Participação? É você está participando da aula. É se ele, tipo, 
perguntar alguma coisa, você responde. Coisa assim. Como que era 
o comportamento da sala? Ah, depende, né? Metade da sala é 
quietinha, metade da sala já é bagunceira. Aí depende de cada um. 
Individual. Como que eram as provas? Como era a prova? Às vezes 
bom, a prova, ela tinha questões e algumas questões ó, às vezes a 
gente podia fazer com consulta, às vezes não. Ela dava a prova, e a 
gente, com o material que a gente vai usar, pra fazer a consulta. Aí a 
gente lia a questão, e abria o caderno e via ... algumas questões eu 
conseguia fazer. Mas, outras não. Não, é porque ou às vezes deu  dá 
branco ... é porque às vezes eu estudo bem depois, às vezes eu 
estudo bem em cima da prova. Aí eu estudo no dia da prova, ...só 
que aí na hora da prova eu esqueço. Saber o conteúdo, sim. É o 
nervosismo (Bruka). 
 
... pela prova e  nota de comportamento. Participação! Umas duas 
provas.... quatro provas, cada bimestre tinha uma prova. Contas. 
Divisão  subtração. E raiz quadrada, às vezes. Porque tinha  umas 
eu esquecia a resposta (Nonucho). 
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Com prova, bastante prova, e  não sei se comportamento... caderno, 
é  bastante prova. SARESP caderno e trabalho... que uns cinco a 
dez, ah  cinco, é exercícios. Você tem que fazer a conta e dar o 
resultado. Contas e você tem que transformar elas no resultado ...pra 
quem estuda num é não. Estudo. Vou (Gomes). 
 
...eles davam prova, as avaliações pra gente pra ver se a gente 
aprendeu. Agora esse que eu tô, ele não dá nada. Ele dá como 
participação. Não é prova, é só participação! Os outros davam 
avaliação, viam se você realmente aprendia, e aí davam. Prova, é 
exercício, comportamento. Seu desempenho na aula se você 
participa ou não da aula...ele dava umas questões sobre o que você 
aprendeu no bimestre e te avaliava dali. Se você acertou ou não 
... era pergunta sobre Matemática... vários assuntos... num lembro 
agora (Gatinha) 
Pelas perguntas. Davam as notas pelas perguntas que você 
responde certo. As perguntas eram sobre a matéria. Sobre a Matéria 
que você tinha pedido o bimestre passado... através de prova 
...sobre ‖Efetue o tal número‖. É  tinha também historinhas sobre  as 
questões  tipo ―João foi comprar oito bombons na doceria ‖ e tinha 
que dividir, aí dezesseis pessoas  por exemplo... achava um meio de 
o professor saber se você tava aprendendo ou não (Asterix). 
 
...por prova. Só a G. que não. Não, tinha vez que ela dava nota por 
comportamento também. Prova, normal! Uma prova. Contas... você 
sempre tinha que montar as contas. Quase nenhuma era de 
assinalar. Sempre tinha que montar. E. Só. Depende do assunto que 
falava, tinha alguns assuntos assim que eu não entendia...num 
gostava, mas também eu não sabia fazer. Mas a maioria. Porque eu 
não sabia fazer...na hora da prova eu perguntava, mas na sala de 
aula não (Estrela). 
 
... também era muito boa, e assim, tinha professor que ele dava 
prova individual, e professor que era em dupla, e era muito mais 
difícil, mas sempre assim, eu me dei bem, então pra mim foi muito 
bom as avaliações de Matemática (Bebê). 

 

 Mediante a análise do quadro dezenove, referente à maneira de como o 

professor de Matemática avalia seus alunos, Rocha (1997) diz que, diante de toda 

essa discussão, o processo de Avaliação em Matemática ainda prevalece do 

seguinte modo em que  

 

[...] os professores reconheçam que a sua prática avaliativa já não 
mais atende às exigências de uma nova ordem educacional e social, 
eles continuam relacionando unicamente a idéia de medida e 
julgamento a essa avaliação[...] (p.56). 

 

E ainda a 
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[...] avaliação da aprendizagem em matemática tem-se constituído, 
ainda de provas, testes, exames, em que o aspecto quantitativo 
prevalece sobre o qualitativo, e o que importa é a repetição, na 
íntegra, de um modelo dado anteriormente (p. 56). 

 

 A seguir, a análise do quadro vinte, referente ao que os discentes 

entendem sobre Avaliação em Matemática. 

 

Quadro 20 

Questão 6 – O que você entende sobre Avaliação em Matemática? 

Alunos Depoimento 

Bia 
―Que vai ter bastante conta pra mim fazer. É só as contas  a maioria das provas. 
Porque é o que eu aprendi.‖ 

Keke 
―Que o professor tá me  avaliando. Ah, tá avaliando o aluno, como tá sendo o 
desempenho dele.‖ 

Kaká 
―Ah sei que vai ter muita conta. Que na maioria das provas, atividades de 
Matemática, é conta.‖ 

Bruka 
―Que eles  é, que vai fazer uma avaliação  de Matemática. Pela  da matéria de 
Matemática. Para avaliar como que estão os alunos em Matemática.‖ 

Nonucho ―Contas.‖ 

Gomes 

―Que estudar, senão você não vai bem na prova e  que é difícil, é conta, bastante 
conta, e se num estudar. Ah, porque é bastante conta difícil, e você tem que 
resolver tudo, por isso que a Matemática é boa. Ah, porque tudo assim é 
diferente, assim, das contas, toda hora é diferente, mas é legal porque sai um 
resultado, então não é assim tão difícil como diz.‖ 

Gatinha 
―É avaliação tá vendo se eu tô aprendendo Matemática, se eu tô pegando tudo 
aquilo que o professor tá me passando.‖ 

Asterix 
―Que o professor tá avaliando o seu conteúdo em Matemática. É tá avaliando 
você também. É  uma prova, assim, com as perguntas  e tal. É  são questões e 
problemas que você tem que resolver.‖ 

Estrela ―Vai estar avaliando o seu conhecimento em Matemática. Só.‖ 

Bebê 

―Eu acho que as avaliações de Matemática ah, vamos supor, ela desafia a 
capacidade que você tem de raciocinar. Vamos supor  vai, Matemática é uma 
coisa que você tem como raciocinar na hora, não tem como decorar Matemática, 
você tem que raciocinar e saber.‖ 

 

 Os discentes Bia, Kaká, Bruka, Nonucho, Gomes e Asterix relacionam a 

Avaliação em Matemática, em seus depoimentos, a ―contas‖ que nada mais são do 

que os conteúdos ensinados e estudados nas aulas de Matemática e ainda 

mencionam que as determinadas ―contas‖ são consideradas de difícil resolução. O 

aluno Gomes, em seu depoimento, ressalta que mesmo as contas sendo 
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caracterizadas como difíceis, ainda são diferenciadas por atribuir um certo interesse 

pela suas resoluções, pois a cada operação aparece um resultado, dizendo ainda no 

final de seu depoimento que não considera as contas constituídas nas provas em 

Matemática como difíceis e apresenta certa satisfação ao solucionar cada questão 

mencionando que a Matemática é ―legal‖. 

 Já os discentes Bia, Keke, Bruka, Gatinha, Asterix, Estrela e Bebê 

atribuem o seu entendimento sobre a Avaliação em Matemática à verificação do que 

foi ensinado, aprendido, de como está o desempenho e a situação do processo de 

ensino-aprendizagem da Matemática. Em relação ao entendimento sobre o que é o 

processo de Avaliação em Matemática, o discente Bebê enfatiza que é um 

mecanismo desafiador da capacidade de raciocínio Matemático dos discentes e 

ainda deixa claro que não se decora os conteúdos, mas sim, se aprende. A seguir, 

com os trechos dos depoimentos discutidos acima: 

 

Que vai ter bastante conta pra mim fazer. Porque é o que eu aprendi 
(Bia). 
 
...tá avaliando o aluno, como tá sendo o desempenho dele (Keke). 
 
...sei que vai ter muita  conta. Que na maioria das provas, atividades 
de Matemática, é conta (Kaká). 
 
... da matéria de Matemática. Para avaliar como que estão os alunos 
em Matemática (Bruka). 
 
Contas (Nonucho). 
 
... estudar, senão você não vai bem na prova e  que é difícil, é conta, 
bastante conta ... porque é bastante conta difícil, e você tem que 
resolver tudo, por isso que a Matemática é boa... porque tudo assim 
é diferente, assim, das contas, toda hora é diferente, mas é legal 
porque sai um resultado, então não é assim tão difícil como diz 
(Gomes). 
 
... avaliação tá vendo se eu tô aprendendo Matemática, se eu tô 
pegando tudo aquilo que o professor tá me passando (Gatinha). 
 
Que o professor tá avaliando o seu conteúdo em Matemática. ... tá 
avaliando você também... são questões e problemas que você tem 
que resolver (Asterix). 
 
Vai estar avaliando o seu conhecimento em Matemática. (Estrela). 
 
...que as avaliações de Matemática ah, vamos supor, ela desafia a 
capacidade que você tem de raciocinar...Matemática é uma coisa 
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que você tem como raciocinar na hora, não tem como decorar 
Matemática, você tem que raciocinar e saber (Bebê). 

 
 Nesse sentido, em relação ao que os alunos entendem sobre a Avaliação 

em Matemática, os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998) da disciplina de 

Matemática 5ª a 8ª série do Ensino Fundamental atribui que  

 

é preciso repensar certas idéias que predominam sobre o significado 
da Avaliação em Matemática, ou seja, as que concebem como 
prioritário avaliar apenas se os alunos memorizam as regras e 
esquemas, não verificando a compreensão dos conceitos, o 
desenvolvimento de atitudes e procedimentos e a criatividade nas 
soluções, que, por sua vez, se refletem nas posibilidades de 
enfrentar situações-problema e resolvê-las. Outra idéia dominante é 
a que atribui exclusivamente ao desempenho do aluno as causas das 
dificuldades nas avaliações (p. 54). 

 

 Desta forma, pode-se perceber que os discentes atribuem o entendimento 

sobre a Avaliação em Matemática somente aos conteúdos ensinados, ou seja, como 

dito pelos mesmos às ―contas‖ e à verificação da aprendizagem desta disciplina. A 

seguir, a análise do quadro vinte e um, referente à reação dos alunos ao realizar 

uma Avaliação em Matemática.  

 

Quadro 21 

Questão 7 – Qual a sua reação ao passar por uma Avaliação em Matemática? 

Alunos Depoimento 

Bia 
―Ah  algumas têm um bem difícil. Aí tem de pensar bastante. Tem outras que é 
mais fácil. Porque às vezes eu não estudei direito, ou porque não entendo muito 
bem. Ah, quando eu sei fazer.‖ 

Keke ―Ai, dá nervoso. Ah, medo de tirar nota baixa, alguma coisa assim.‖ 

Kaká ―Ah, eu gosto porque Matemática é gostoso de aprender.‖ 

Bruka ―Eu fico nervosa. É. Porque algumas coisas eu  esqueci! Porque se eu sei toda 
a prova, eu não vou ficar nervosa, né?‖ 

Nonucho ―Às vezes é fácil, às vezes é muito difícil.‖ 

Gomes 

―Como eu  penso? Prestava , bastante nas explicações dos professores, no 
exercício passado. Reação? Ah, às vezes a conta é bem difícil  não é bem 
difícil, é, se você estudar, né, mas. Ah, é você tem que pensar sempre nas 
explicações, então você tem que estar sempre firme, assim pra num errar. 
Porque qualquer detalhe na Matemática pode errar.‖ 
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Gatinha 

―Quando eu faço? Quando eu sei, eu me sinto bem fazendo aquela prova; 
quando eu não sei, dá vontade de chorar, fico nervosa só que tem que fazer, 
né? Porque às vezes ó, tipo assim como assim, eu não sei. Porque às vezes 
não presto atenção na aula entendeu? Aquela coisa toda, ou se não, ficar com 
muita brincadeira, e num  e fala que vai dar prova e você não estuda, 
entendeu? Quando eu encho, eu estouro e já era! Eu estudei, né? Tudo o que o 
professor me passou eu reli, vi, vi, reli fiz exercício.‖ 

Asterix 

―Ah, no começo eu ficava meio nervoso, mas depois eu comecei a acostumar. 
Ah, porque é prova, né? Daí é avaliação. Se cai no boletim e tal. Ah, porque 
agora já teve bastante prova, e de vez em quando eu estudo, daí não me 
preocupo muito. É, só de vez em quando, eu não estudo muito. Só estudo 
quando tem prova ou quando o assunto me interessou quase sempre. Tem 
alguns assuntos que num interessam. Que eu acho que não precisa tá aqui 
não. É tipo você  fazer contas de vezes ou de mais sendo que quando você 
crescer, se você tiver um emprego, você não vai usar o papel, você vai usar a 
calculadora. E os professores de hoje em dia, ele não ensinam a usar a 
calculadora. E, mas aí eles também têm que passar uma ideia de como é que é 
as contas, até acho importante, mas também acho importante falar sobre a 
calculadora também. Tem que ensinar dos dois jeitos, eu acho. Porque se você 
não tem emprego, você sabe fazer as contas; você tem emprego, você também 
sabe fazer as contas na calculadora.‖ 

Estrela 

―O que eu sinto? Se a prova é difícil, eu fico com medo  de tirar vermelha. 
Agora, se é fácil, não, eu fico mais confiante. O difícil é quando eu não sei fazer. 
Porque eu num entendo. Na hora da aula não. Quando é fácil o quê? Aí eu 
faço, né? Normal. Porque o assunto era mais fácil, né? Aí eu conseguia fazer.‖ 

Bebê 
―Ah, no começo eu fico muito nervoso, ai  eu sempre tento me acalmar, pra mim 
ter um resultado melhor, que é o que eu quero pra minha vida, sempre coisa 
melhor e, por isso que eu sempre tento me acalmar e tirar uma boa nota.‖ 

 

 No depoimento dos alunos no que se refere às suas reações ao 

passarem por uma Avaliação em Matemática, o que mais se mencionou foram as 

reações de nervosismo, mas também de choro, de preocupação, de medo e de 

confiança. A sensação de nervosismo é mencionada pelos discentes quando a 

avaliação é considerada difícil ou quando eles não estudam ou não entenderam os 

conteúdos Matemáticos cobrados na respectiva prova. Já a reação de choro, de 

preocupação e de medo é devido à dificuldade apresentada pela resolução das 

questões das provas, já que é necessário prestar mais atenção e ter calma para não  

resolver de maneira errada. Neste caso, a reação de medo é atribuído ao fato de 

tirar uma nota baixa ou ruim, pois isso vai para o boletim escolar. Mas também todas 

essas reações são atribuídas ao esquecer a maneira de efetuar a resolução correta 

da prova. Deste modo, para que a Avaliação em Matemática se torne mais fácil, 

basta aprender, estudar e lembrar a maneira que o professor explicou o 

desenvolvimento de resolução, desta forma os resultados serão melhores e, com 

isso, a nota que irá para o boletim escolar também. 



253 

 Apenas o discente Kaká menciona que a reação ao passar por uma 

Avaliação em Matemática é de satisfação, pois o mesmo gosta de aprender esta 

disciplina. Seguem os trechos dos depoimentos relacionados à discusão anterior: 

 

... algumas têm um bem difícil. Aí tem de pensar bastante. Tem 
outras que é mais fácil. Porque às vezes eu não estudei direito, ou 
porque não entendo muito bem. (Bia) 
 
...dá nervoso ...medo de tirar nota baixa, alguma coisa assim. (Keke) 
 
...eu gosto porque Matemática é gostoso de aprender. (Kaka) 
Eu fico nervosa. Porque algumas coisas eu esqueci! Porque se eu 
sei toda a prova, eu não vou ficar nervosa... (Bruka) 
 
Às vezes é fácil, às vezes é muito difícil. (Nonucho) 
 
Prestava , bastante nas explicações dos professores, no exercício 
passado... às vezes a conta é bem difícil  não é bem difícil, é, se 
você estudar... você tem que pensar sempre nas explicações, então 
você tem que estar sempre firme, assim pra num errar. Porque 
qualquer detalhe na Matemática pode errar. (Gomes) 
 
Quando eu sei, eu me sinto bem fazendo aquela prova; quando eu 
não sei, dá vontade de chorar, fico nervosa só que tem que fazer... 
Porque às vezes não presto atenção na aula, entendeu? Aquela 
coisa toda, ou se não, ficar com muita brincadeira, e num e fala que 
vai dar prova e você não estuda, entendeu? (Gatinha) 
 
... no começo eu ficava meio nervoso, mas depois eu comecei a 
acostumar... porque é prova, ... é avaliação. Se cai no boletim e tal... 
porque agora já teve bastante prova, e de vez em quando eu estudo, 
daí  não me preocupo muito ... só de vez em quando, eu não estudo 
muito. (Asterix) 
 
Se a prova é difícil, eu fico com medo  de tirar vermelha. Agora, se é 
fácil, não, eu fico mais confiante. O difícil é quando eu não sei fazer. 
Porque eu num entendo. Quando é fácil o quê? Aí eu faço... Porque 
o assunto era mais fácil... Aí eu conseguia fazer. (Estrela) 
 
… no começo eu fico muito nervoso, ai  eu sempre tento me acalmar 
, pra mim ter um resultado melhor, que é o que eu quero pra minha 
vida, sempre coisa melhor e, por isso que eu sempre tento me 
acalmar e tirar uma boa nota. (Bebê) 

 

 Segundo Moretto (2008), o processo de avaliação apresenta reações que 

até 

[…] para o professor esse processo gera ansiedade, podemos 
imaginar o que representa para o aluno. ―Hora do acerto de contas‖, 
―A hora da verdade‖, ―A hora de dizer ao professor o que ele quer 
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que eu saiba‖, ― A hora da tortura‖ são algumas das muitas 
representações em voga entre os alunos‖ (p. 85-86). 

 

 Somente o discente Asterix aponta em seu depoimento uma crítica sobre 

estudar para as avaliações em Matemática e sobre a necessidade ou não de ensinar 

o processo de resolução da operação Matemática da multiplicação. Menciona que 

somente estuda para as provas de Matemática quando o assunto lhe interessa, e 

questiona para quê aprender as operações Matemáticas sendo que quando crescer 

e for trabalhar, em seu emprego não vai ser necessário efetuar as resoluções das 

contas no papel, mas sim, irá utilizar uma máquina calculadora para concretizar as 

operações necessárias. E ainda atenta para o fato de que os professores de 

Matemática não ensinam a utilizar a calculadora e esta aprendizagem, em sua 

opinião, é um fator de extrema importância para a formação do estudante. Segue o 

trecho relacionado à discussão acima: 

 

Só estudo quando tem prova ou quando o assunto me interessou 
quase sempre. Tem alguns assuntos que num  interessam. Que eu 
acho que não precisa tá aqui não. É tipo você fazer contas de vezes 
ou de mais sendo que quando você crescer, se você tiver um 
emprego, você não vai usar o papel, você vai usar  a calculadora. E 
os professores de hoje em dia, ele não ensinam a usar a calculadora. 
E, mas aí eles também têm que passar uma idéia de como é que é 
as contas, até acho importante, mas também acho importante falar 
sobre a calculadora também. Tem que ensinar dos dois jeitos, eu 
acho. Porque se você não tem emprego, você sabe fazer as contas; 
você tem emprego, você também sabe fazer as contas na 
calculadora. (Asterix) 

 

 Os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998) da disciplina de Matemática 

5ª a 8ª série do Ensino Fundamental atribuem para a utilização e ao ensino de como 

utilizar a calculadora em que se constata  

 

[…] que ela é um recurso útil para verificação de resultados, correção 
de erros, podendo ser um valioso instrumento de auto-avaliação. A 
calculadora favorece a busca e percepção de regularidades 
matemáticas e o desenvolvimento de estratégias e a investigação de 
hipóteses, uma vez que os alunos ganham tempo na execução dos 
cálculos. Assim elas podem ser utilizadas como eficientes recursos 
para promover a aprendizagem de processos cognitivos (p. 45). 

 

Seguimos com a análise do quadro vinte e dois referente às expectativas 

que os alunos possuem em relação à Avaliação em Matemática. 
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Quadro 22 

Questão 8 – Quais suas expectativas em relação à Avaliação em Matemática? 

Alunos Depoimento 

Bia ―Que eu me saia bem. Tem que estar fácil. Tem que saber o que é que tá lá.‖ 

Keke ―Ah, que eu saia sabendo mais.‖ 

Kaká ―Ah, espero que seja sempre boa, do jeito que eu sempre tive.‖ 

Bruka ―Um dez. Eu tento  na próxima vez, eu vou estudar mais, pra mim conseguir 
uma boa nota.‖ 

Nonucho 
―Tédio. Porque são muitas contas e começa a dar tédio logo que eu vou 

respondo. Tirar nota azul. Porque como eu já disse, às vezes eu esqueço as 
respostas.‖ 

Gomes 
―Ah, espero que eu tire uma boa nota, né? E ganhe bons elogios. Ah, a partir eu 

sempre tirei boas notas em Matemática, sim. Sempre. Nunca fui mal em 
Matemática. Minha melhor matéria é Matemática.‖ 

Gatinha 
―Da avaliação? Que eu espero quando eu faço? Espero tirar uma nota boa, né? 
Espero que eu tenha absorvido tudo aquilo que o professor tinha me dado. Ah, 

nota boa. Ver se eu aprendi realmente, entendeu?‖ 

Asterix ―Expectativa é tirar uma nota azul. Ou, se não, um sete ou um oito. Eu tiro a 
nota. Mais nada.‖ 

Estrela ―Ah, que esteja no meu alcance de tirar nota azul.‖ 

Bebê 

―Ah, eu espero coisas boas dela, porque a avaliação de Matemática, ela tá te 
avaliando pra ver como você tá na sua matéria, assim, pra ver se você tá bem 
ou se você tá ruim, e se você tiver bem, ela vai te ajudar ainda mais, se você 
tiver ruim, ela vai te ajudar no que você não tá bom. Por isso mesmo que eu 

sempre presto muita atenção nas aulas de Matemática, pra um dia eu ser 
alguém na vida.‖ 

 

No depoimento dos discentes, as expectativas em relação à avaliação em 

Matemátca são as seguintes: que saibam resolver as questões abordadas nas 

avaliações, que seja de fácil resolução, que se saiam muito bem, ou seja, que tirem 

uma nota alta (azul), ganhem bons elogios e possam verifcar se realmente a 

aprendizagem dos conteúdos Matemáticos está sendo efetuada com qualidade. Mas 

também o discente Nonucho menciona que o processo de Avaliação em Matemática 

lhe proporciona tédio, pois, como já mencionado anteriormente, na hora da 

resolução da prova esquece a maneira de como resolvê-la, causando com isso a 

expectativa e reação de tédio.  

Já o discente Bebê menciona que suas expectativas em relação à 

Avaliação em Matemática são as melhores, pois neste momento está sendo 
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avaliado seu conhecimento em relação a esta disciplina. De acordo com seu 

resultado, pode-se direcionar ações para melhorá-lo e ainda atribui a necessidade 

de prestar atenção nas aulas de Matemática para quando forem necessários os 

conhecimentos aprendidos, pois podem ajudá-lo a obter uma melhor qualidade de 

vida. Seguem os depoimentos relacionados a esta discussão: 

 

Que eu me saia bem. Tem que estar fácil. Tem que saber o que é 
que tá lá. (Bia) 
 
...que eu saia sabendo mais. (Keke) 
 
...espero que seja  sempre boa, do jeito que  eu sempre tive. (Kaká) 
 
Um dez. Eu tento na próxima vez, eu vou estudar mais, pra mim 
conseguir uma boa nota. (Bruka) 
 
Tédio. Porque são muitas contas e começa a dar tédio logo que eu 
vou respondo. Tirar nota azul. Porque como eu já disse, às vezes eu 
esqueço as respostas. (Nonucho) 
 
...espero que eu tire uma boa nota... ganhe bons elogios ...eu sempre 
tirei boas notas em Matemática... Nunca fui mal em Matemática. 
Minha melhor matéria é Matemática. (Gomes) 
 
Espero tirar uma nota boa... Espero que eu tenha absorvido tudo 
aquilo que o professor tinha me dado ...nota boa. Ver se eu aprendi 
realmente... (Gatinha) 
 
Expectativa é tirar uma nota azul. Ou, se não, um sete ou um oito. Eu 
tiro a nota. Mais nada. (Asterix) 
 
...que esteja  no meu alcance de tirar nota azul. (Estrela) 
 
...eu espero coisas boas dela, porque a avaliação de Matemática, ela 
tá te avaliando pra ver como você tá na sua matéria, assim, pra ver 
se você tá bem ou se você tá ruim, e se você tiver bem, ela vai te 
ajudar ainda mais, se você tiver ruim, ela vai te ajudar no que você 
não tá bom. Por isso mesmo que eu sempre presto muita atenção 
nas aulas de Matemática, pra um dia eu ser alguém na vida. (Bebê) 

 

 Amparando a grande expectativa dos alunos em tirar uma nota alta (boa) 

em relação à Avaliação em Matemática, Silva (2009) menciona que  

 

[...]constatamos que o sentido da aprendizagem da matemática fica 
fora da atividade ou dos conteúdos da própria matemática. Para uma 
ampla maioria dos alunos, o saber não é um fim, é um meio: não se 
estuda a matemática para saber, estuda-se para não ser xingado 
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pelos pais, para tirar notas boas e passar de ano, às vezes com a 
perspectiva de ter um emprego mais tarde (p. 66). 

 

 Segue-se a análise do quadro vinte e três referente a como os alunos 

gostariam que fossem as avaliações em Matemática se pudessem mudá-las. 

 

Quadro 23 

Questão 13 – Se pudesse, como gostaria que fossem as avaliações em 

Matemática? 

Alunos Depoimento 

Bia ―Que não tivesse tanta logística, tivesse mais conta. Ah, é coisa de lógica, 
respostas lógicas que não têm conta. Ah, não sei lá‖. 

Keke ―Mais fáceis. Ah  deixa eu ver ah, o professor explicasse bem antes das provas, 
aí sim ele dava a prova, antes disso, não.‖ 

Kaká 
―Ah, em dupla com consulta . Só que aí tem que ser uma prova mais difícil, né? 
É, lógico. Não, não sempre. Se a gente tiver conhecimento do conteúdo pode 
ser.‖ 

Bruka 

―Na verdade, eu gostaria que não tivesse avaliação de Matemática. Queria que 
ela fosse sempre fácil, assim, de fazer. Ah, umas coisas assim fáceis, né? Que o 
professor passou que é fácil de fazer as questões. É. Hum Não, se num bom 
não, mas tipo assim, se é difícil e eu aprendo e eu sei fazer, aí já é outros 
quinhentos. Aprendi. Expressão: expressão é difícil e eu aprendi. Pode. O que 
não pode cair, que é difícil? Algumas matérias de Matemática são difíceis. Qual 
que era? Expoente. Fiquei mó tempão pra aprender expoente. É, isso mesmo. 
É.‖ 

Nonucho ―É pegasse só os conteúdos que foram passados há pouco tempo atrás. Só 
daquele bimestre, não relembrar as contas dos outros. Eu acho. Seria mais fácil.‖ 

Gomes ―Eu acho que num devia mudar, senão num. Mas se eu pudesse, eu  acho que 
eu daria mais contas pras pessoas, umas questões difíceis. É, sim.‖ 

Gatinha 

―Se eu pudesse, como eu gostaria que fosse? Eu gostaria que fosse assim, é 
tipo, o professor passasse aquilo, explicava o conteúdo, falava o que caía na 
prova e no outro dia ele já dava a prova pra não esquecer. Ah, queria também 
que não tivesse prova, né? Pra mim é mais fácil não ter prova (risos).‖ 

Asterix 

―Eu gostaria que  fossem umas perguntas mais neutras. Como  por exemplo, 
―Efetue trinta e cinco sobre dez‖. É  poderia fazer uma historinha sobre esse 
trinta e cinco sobre dez? Por exemplo é cinco vezes vinte; entendeu? Poderia 
você fazer como ―O João‖, entendeu?‖ 

Estrela 

―Tudo com consulta. Porque com consulta você já olha os exercícios que fez em 
sala. Aí você consegue fazer. A prova. Ah, tudo de assinalar e com consulta no 
caderno. Não, porque se é com consulta. Você vai conseguir fazer. Aí, você 
conseguindo fazer, você consegue tirar mais nota, você vai ficar com nota. 
Talvez você não consiga fazer. É. Depende. Se eu entendi a matéria ou não, pra 
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eu estar fazendo com consulta ou sem. Se eu num entendo, fico com nota 
vermelha. Se entendo, eu tiro nota boa.‖ 

Bebê 
―As avaliações de Matemática, pra mim, sempre foram muito boas, então eu 
preferia que elas ficassem do jeito que elas são, e o jeito que elas sempre foram. 
Então, pra mim tá ótimo do jeito que elas tão.‖ 

 

 No depoimento dos alunos referente a como gostariam que fossem as 

avaliações em Matemática, encontramos as mais diversas sugestões. As sugestões 

citadas foram: as avalições em Matemática deveriam ser  elaboradas com exercícios 

e situações-problema de forma contextualizada, não sendo somente constituída por 

problemas de raciocínio lógico; os mecanismos de avaliações em Matemática 

poderiam mais fáceis e com conteúdos de fácil resolução e entendimento; e os 

docentes, antes de aplicarem a prova, explicariam os conteúdos contidos nas 

avaliações e que fossem aplicados somente os ensinados naquele bimestre, ou 

seja, não abordassem conteúdos ensinados há algum tempo e além do que já foi 

citado, sugeriram que antes da realização da prova, os professores poderiam 

explicá-la, desta forma seria mais fácil a resolução da avaliação;  e que as 

avaliações fossem aplicadas em duplas e com consultas no caderno e  em materiais 

necessários para sua resolução, desta forma a avaliação poderia ser um pouco mais 

fácil. 

 Alguns dos discentes mencionam aspectos relevantes de como gostariam 

que fossem as avaliações em Matemática. O discente Bruka menciona que não 

houvesse Avaliação em Matemática, mas como isso não é possível, que as mesmas 

fossem mais fáceis e os conteúdos cobrados fossem também os considerados de 

mais fácil aprendizagem. Menciona ainda dois conteúdos Matemáticos considerados 

por ele de difícil aprendizagem, sendo Expressões e Expoente (potência). O 

discente Gatinha também deixa claro em seu depoimento que concorda com o 

discente Bruka em não haver mais Avaliação em Matemática. Já o discente Asterix 

menciona que as questões da Avaliação em Matemática deveriam ser de simples 

compreensão como ―arme e efetue a seguinte operação Matemática‖ ou até mesmo 

que fossem apresentadas de forma contextualizada a partir de uma situação-

problema. E o discente Estrela menciona ainda que as provas em Matemática 

deveriam ser somente com consulta ao caderno, pois desta forma facilitaria 

conseguir tirar uma nota alta (boa). 

 Somente os discentes Gomes e Bebê mencionam satisfação em relação 

às avaliações em Matemática. O discente Gomes diz que a prova de Matemática 
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deveria ser contituída por mais exercícios e que as questões fossem de difícil 

resolução. Já o discente Bebê deixa claro que não gostaria que as avaliações em 

Matemática mudassem, pois em sua opinião, elas são de excelente qualidade em 

sua estruturação. Seguem os trechos relacionados à discussão acima: 

 

Que não tivesse tanta logística, tivesse mais conta...é coisa de 
lógica, respostas lógicas que não têm conta. (Bia) 
 
Mais fáceis ...o professor explicasse bem antes das provas, aí sim 
ele dava a prova, antes disso, não. (Keke) 
 
...em dupla  com consulta . Só que aí tem que ser uma prova mais 
difícil... Se a gente tiver conhecimento do conteúdo pode ser. (Kaká) 
 
Na verdade, eu gostaria que não tivesse avaliação de Matemática. 
fosse sempre fácil, assim, de fazer. Que o professor passou que é 
fácil de fazer  as  questões...se é difícil e eu aprendo e eu sei fazer, 
aí já é outros quinhentos. Aprendi. Expressão: expressão é difícil e 
eu aprendi. Algumas matérias de Matemática são difíceis. Expoente. 
Fiquei mó tempão pra aprender expoente. (Bruka) 
 
... pegasse só os conteúdos que foram passados há pouco tempo 
atrás. Só daquele bimestre, não relembrar as contas dos outros. 
Seria mais fácil. (Nonucho) 
 
Eu acho que num devia mudar. Mas se eu pudesse, eu acho que eu 
daria mais contas pras pessoas, umas questões difíceis. (Gomes) 
 
Eu gostaria que fosse assim, é tipo, o professor passasse aquilo, 
explicava o conteúdo, falava o que caía na prova e no outro dia ele já 
dava a prova pra não esquecer. Ah, queria também que não tivesse 
prova... Pra mim é mais fácil não ter prova (risos). (Gatinha) 
 
Eu gostaria que fossem umas perguntas mais neutras. Como por 
exemplo, ―Efetue trinta e cinco sobre dez‖. É poderia fazer uma 
historinha sobre esse trinta e cinco sobre dez? Por exemplo  é  cinco 
vezes vinte; entendeu? Poderia você fazer como ―O João... (Asterix) 
 
Tudo com consulta. Porque com consulta você já olha os exercícios 
que fez em sala. Aí você consegue fazer. A prova. Ah, tudo de 
assinalar e com consulta no caderno. Não, porque se é com 
consulta. Você vai conseguir fazer. Aí, você conseguindo fazer, você 
consegue tirar mais nota, você vai ficar com nota. Talvez você não 
consiga fazer. É. Depende. Se eu entendi a matéria ou não, pra eu 
estar fazendo com consulta ou sem. Se eu num entendo, fico com 
nota vermelha. Se entendo, eu tiro nota boa. (Estrela) 
 
As avaliações de Matemática, pra mim, sempre foram muito boas, 
então eu preferia que elas ficassem do jeito que elas são, e o jeito 
que elas sempre foram. Então, pra mim tá ótimo do jeito que elas tão. 
(Bebê) 
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 Mediante a todas as sugestões e opiniões que os discentes mencionaram 

em relação à Avaliação em Matemática, os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(1998) da disciplina de Matemática 5ª a 8ª série do Ensino Fundamental aponta 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 (p. 55). 

 

 Análise do quadro vinte e quatro referente à opinião dos discente sobre as 

diferenças que a Avaliação em Matemática tem em comparação com as de outras 

disciplinas. 

 

Quadro 24 

Questão 14 – O que há de diferente na Avaliação em Matemática em comparação 

com as outras disciplinas? 

Alunos Depoimento 

Bia ―Que as outras matérias é pergunta e resposta por itens por extenso, Matemática 
não, Matemática você tem que faze conta.‖ 

Keke ―Ah, avaliação de Matemática você tem que pensar mais. É, eu acho que é, tem 
que pensar.‖ 

Kaká 

―É que Matemática é bem melhor do que a de Português porque . Português, 
nossa. Que eu sempre  a minha matéria preferida é Matemática. Que  pra mim. 
Qual  as que eu mais gosto? Ah, Geografia História  e só. Ah, é  diferente porque 
a de Matemática você sempre tá estudando alguma coisa nova, tá passando 
atividade, uma prova, mas Português nem sempre o professor  a professora 
ensina uma coisa e dá uma avaliação, dá uma atividade  e as vezes fica sempre 
naquela mesma  mesmo conteúdo.‖ 

Bruka 

―O que tem de diferente? É que em Matemática tem mais números e em outras 
matérias tem a como é que eu vou dizer  tem letras! É o jeito que você tem que 
responder a questão. Agora, em Matemática, você tem que responder a questão 
em números, em contas. Não Química, né? Física, né? Hum. Não. Ciências. Não 
precisa estudar não. Aí, meu pai. É  em alguns. Hum. Estudo. Ãrrã. Não, deixa 
eu ver  História. Que eu me lembre, não. Tem. Tava  tá perguntando, né? Como 
é que tem que fazer, é. Sim. Não. Responde com palavras também. Ãrrã. 
Ciências, o enunciados eu tive que responder com conta. É, é. As que eu me 
lembre, sim. Não.‖ 

Nonucho 
―Porque a de Matemática costuma ser um pouco mais difícil. É deixa eu ver. Ai 
meu pai. É porque Matemática  eu, na minha opinião eu acho uma matéria muito 
difícil. As outras, tem umas matérias que eu acho muito difícil, mas Matemática, é 
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a que eu tenho mais dificuldade. Inglês, Ciências e  ai e Geografia. Porque 
Ciências estuda várias coisas do corpo humano Inglês  é, são muitas palavras 
diferentes  e Geografia porque estuda vários países assim, aí acaba fazendo 
uma confusão.‖ 

Gomes 

―Na Matemática você não sabe qual os números que vão vir, nas outras você tá 
de Ciências, vai, falando de  cavalo, você faz só sobre cavalo. Matemática , num 
dá pra você estudar o número três. Num sabe que vai vir o número três, assim. 
Ah, que. Não, a de Português. Essa mudança assim, que você não sabe muito 
bem como é que vai vir, então você tem que se preparar bem pra  saber. Estudar  
estudar  principalmente.‖ 

Gatinha 

―Porque a Matemática você tem que fazer conta, cálculos, e as outras matérias é 
mais você ler e responder. Matemática você tem que  pensar bem, fazer muita 
conta. E as outras tem que só interpretar texto, né? a maioria é saber o 
conteúdo. Precisa, né? Só que  é um pouquinho mais difícil, acho que por causa 
dos cálculos.‖ 

Asterix 

―A avaliação de Matemática é mais focada nos números que é a matéria 
Matemática, as outras provas são focadas em  no que é a matéria. As questões, 
por exemplo. Tem algumas questões que são diferentes, são alternativas e 
outras são  hum  não lembro o nome agora. É, tem a pergunta, depois tem  as 
respostas, e você tem que marcar a que você acha certa. Tem algumas  
matérias que se usa assim. Ciências, História. Não, de vez em quando também 
Matemática.‖ 

Estrela 

―Ah, num sei, eu acho que  eu prefiro Português do que Matemática. Eu prefiro 
Matemática do que Português. Mas Matemática é mais aberta, né ? É mais fácil 
de você entender do que as outras. Ai  é muito detalhe. Ai, como em Português 
exemplo, a professora manda fazer uma  ela passa uma frase e manda você  
como fala? Mostrar lá o que palavra é verbo, é advérbio, é substantivo.  Ai, até 
você colocar todas essas palavras em ordem, que nem  indicar a voz do verbo. É 
muito complicado. Não. Até agora, não. Português e inglês, que eu também num 
gosto.‖ 

Bebê 

―Vamos supor, assim, a prova de  a avaliação de Matemática, ela é pode que 
você, vai, raciocine na hora, não que você grave a matéria, ela espera que você 
raciocine, e tenha um bom desempenho, como as outras matérias também, mas 
Matemática é uma das principais matérias que você tem que ter pelo menos um 
pouco de consciência.‖ 

 

 No quadro vinte e quatro observa-se que os alunos fazem as seguintes 

diferenças entre a Avaliação em Matemática e as de outras disciplinas constituídas 

no currículo escolar. Sendo a mais citada, em comparação, Língua Portuguesa. 

 Os discentes Bia, Asterix, Bruka e Gatinha mencionam em seus 

depoimetos que a diferença entre a Avaliação em Matemática e as das outras 

disciplinas é que em Matemática as provas, em sua maioria, são resolvidas por 

contas, já as de outras disciplinas por perguntas e repostas, também relacionam 

muito a Matemática aos números e operações, já as demais a letras e palavras. O 

discente Bruka aponta em seu depoimento que não é somente a Matemática que é 

relacionada a números, mas também Química, Física e Ciências e a avaliação da 

disciplina História é relacionada a letras e palavras, ou seja, a perguntas e 



262 

respostas. O discente Gatinha deixa claro em seu depoimento que as avaliações em 

Matemátida são consideradas difíceis em relação às demais disciplinas. Já o 

discente Asterix aponta em seu depoimento também o uso, da metodologia de 

questões de múltipla escolha, dizendo que em algumas vezes as avaliações em 

Matemática também utilizam esta mesma forma de aplicação. Seguem os trechos 

dos depoimentos relacionados à discussão: 

 

Que as outras matérias é pergunta e resposta por itens por extenso, 
Matemática não, Matemática você tem que faze conta. (Bia) 
 
É que em Matemática tem mais números e em outras matérias tem a 
como é que eu vou dizer tem letras! É o jeito que você tem que 
responder a questão. Agora, em Matemática, você tem que 
responder a questão em números, em contas. Não Química, né? 
Física, né? Hum . Não. Ciências. Não precisa estudar não. Estudo 
...deixa eu ver História. Que eu me lembre, não. Responde com 
palavras também. Ciências, o enunciados eu tive que responder com 
conta. (Bruka) 
 
Porque a Matemática você tem que fazer conta, cálculos, e as outras 
matérias é mais você ler e responder. Matemática você tem que  
pensar bem, fazer muita conta. E as outras tem que só interpretar 
texto, né? a maioria é saber o conteúdo. Só que  é um pouquinho 
mais difícil, acho que por causa dos cálculos. (Gatinha) 
 
A avaliação de Matemática é mais focada nos números que é a 
matéria Matemática, as outras provas são focadas em  no que é a 
matéria. As questões, por exemplo. Tem algumas questões que são 
diferentes, são alternativas e outras são hum não lembro o nome 
agora. É, tem a pergunta, depois tem  as respostas, e você tem que 
marcar a que você acha certa. Tem algumas  matérias que se usa 
assim. Ciências, História. Não, de vez em quando também 
Matemática. (Asterix) 

 

 De acordo com o que foi apresentado acima, houve a comparação da 

Avaliação em Matemática em relação às contas e as avaliações das demais 

disciplinas em relação às letras e palavras. Também apontando perguntas e 

respostas, a Nova Proposta Curricular 2008 do Estado de São Paulo da disciplina de 

Matemática aponta a necessidade do uso da linguagem em todas as disciplinas 

curriculares da escola, necessita de uma  

 

[...] ampliação das capacidades de representação, comunicação e 
expressão está articulada ao domínio não apenas da língua mas de 
todas as outras linguagem e, pricipalmente, ao repertório cultural de 
cada indivíduo e de seu grupo social, que a elas dá sentido. A escola 
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é o espaço em que ocorre a transmissão, entre as gerações, do ativo 
cultural da humanidade, seja artístico e literário, histórico e social, 
seja científico e tecnológico. Em cada uma dessas áreas, as 
linguagens são essenciais (p. 16). 

 

 Já os discentes Keke e Bebê mencionam em seus depoimentos que a 

diferença entre as avaliações de Matemática e as das demais deve-se à 

necessidade de em Matemática se raciocinar  mais para conseguir bons resultados. 

Seguem os trechos relacionados à discussão acima: 

 

Ah, avaliação de Matemática você tem que pensar mais. (Keke) 
 
Vamos supor, assim, a prova de  a avaliação de Matemática, ela é 
pode que você, vai, raciocine na hora, não que você grave a matéria, 
ela espera que você raciocine, e tenha um bom desempenho, como 
as outras matérias também, mas Matemática é uma das principais 
matérias que você tem que ter pelo menos um pouco de consciência. 
(Bebê) 

 

 Silva (2009) ampara a necessidade de raciocínio mencionado acima 

devido ao aparecimento para os discentes de uma Matemática em que é 

 

[...] um mundo estranho, cheio de regras a serem aplicadas de forma 
rigorosa e de símbolos cuja utilidade não entendem, uma matéria em 
que não é qualquer um que pode ser ‗bom aluno‘‖ (p. 16). 

 

 Os discentes Kaká e Estrela, em seus depoimentos, apontam gostarem 

mais da avaliação e da disciplina Matemática do que de Português. Mencionam que 

em Matemática sempre estão aprendendo conteúdos novos, já em Português os 

conteúdos não mudam. O discente Estrela deixa claro que a avaliação e a disciplina 

Matemática são consideradas mais fáceis para seu entendimento e aponta um 

exemplo em relação a sua dificuldade em Português, dizendo que em uma única 

frase o professor classifica várias palavras em verbos, advérbios etc. Diz, ainda, que 

o professor pede para ―indicar a voz do verbo‖. Com isso observa-se que as 

avaliações e a disciplina de Português são consideradas difíceis, pois seu ensino 

não está sendo significativo para o discente. Seguem os trechos dos depoimentos 

relacionados à discussão: 

 

É que Matemática é bem melhor do que a de Português porque . 
Português, nossa...a minha matéria preferida é Matemática. Qual  as 
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que eu mais gosto? Ah, Geografia História  e só ...é diferente porque 
a de Matemática  você sempre tá estudando alguma coisa nova, tá 
passando atividade, uma prova, mas Português nem sempre o 
professor  a professora ensina uma coisa e dá uma avaliação, dá 
uma atividade e as vezes fica sempre naquela mesma mesmo 
conteúdo. (Kaká) 
 
...eu acho que  eu prefiro Português do que Matemática. Eu prefiro 
Matemática do que Português. Mas Matemática é mais aberta... É 
mais fácil de você entender  do que as outras. Ai  é muito detalhe. Ai, 
como em Português exemplo, a professora manda fazer uma  ela 
passa uma frase e manda você  como fala? Mostrar lá o  que palavra 
é verbo, é advérbio, é substantivo. Ai, até você colocar todas essas 
palavras em ordem, que nem indicar a voz do verbo. É muito 
complicado. Português e inglês, que eu também num gosto. (Estrela) 

 

 De acordo com o acima citado, Moretto (2008) aponta que as avaliações 

devem ser ―[...] bem-feitas, atingindo seu real objetivo, que é verificar se houve 

aprendizagem significativa de conteúdos relevantes‖ (p.87) e ainda ―[...] ressalta, no 

entanto, que a avaliação da aprendizagem precisa ser coerente com a forma de 

ensinar‖ (p. 87). 

 Em seus depoimentos, os discentes Nonucho e Gomes apontam a 

diferença da Avaliação em Matemática em relação às demais disciplinas ao ser 

considerada difícil. Apontam que em Matemática não há previsão de como vai ser a 

avaliação e, desta forma, deve-se estudar e se preparar mais do que para as 

avaliações das demais disciplinas. Em seu depoimento, o discente Nonucho deixa 

claro que também possui dificuldade em outras disciplinas como Inglês, Ciências e 

Geografia, deixando a justificativa para cada umas delas. Seguem os trechos dos 

depoimentos relacionados à discussão: 

 

Porque a de Matemática costuma ser um pouco mais difícil. É porque 
Matemática eu, na minha opinião eu acho uma matéria muito difícil. 
As outras, tem umas matérias que eu acho muito difícil, mas 
Matemática, é a que eu tenho mais dificuldade. Inglês, Ciências e  ai 
e Geografia. Porque Ciências estuda várias coisas do corpo humano 
Inglês  é, são muitas palavras diferentes e Geografia porque estuda 
vários países assim, aí acaba fazendo uma confusão. (Nonucho) 
 
Na Matemática você não sabe qual os números que vão vir, nas 
outras você tá de Ciências, vai, falando de  cavalo, você faz só sobre 
cavalo. Matemática , num dá pra você estudar o número três. Num 
sabe que vai vir o número três, assim. Não, a de Português. Essa 
mudança assim, que você não sabe muito bem como é que vai vir, 
então você tem que se preparar bem pra  saber. Estudar estudar 
principalmente. (Gomes) 
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 Desta forma, amparando as dificuldades apresentadas pelos discentes 

em relação à Avaliação em Matemática, Silva (2009) retrata que estas dificuldades 

não são apresentadas somente em relação à disciplina Matemática, mas sim, em 

relação a todas as disciplinas constituídas no currículo escolar, pois 

 

[...] na escola, não é ―o saber‖ que encontra o aluno, são, sim, 
determinadas matérias: Português, Matemática, Geografia, Biologia 
etc. Em cada disciplina, o aluno depara-se com conhecimentos 
definidos, com conceitos mais ou menos esquisitos, com os quais ele 
estabelece relações que não são apenas intelectuais‖ (p. 26). 

 

 Segue a análise do quadro vinte e cinco, referente ao conhecimento dos 

alunos sobre a avaliação do SARESP. 

 

Quadro 25 

Questão 9 – Você tem conhecimento do que é a avaliação do SARESP? 

Alunos Depoimento 

Bia 
―Mais ou menos. Ah, sei que é uma avaliação que o governo dá pra avaliar o 
grau de aprendizado dos alunos. Não, acho que tem pros professores também 
não, acho que é só dos alunos.‖ 

Keke 
―É pra ver como é que os alunos estão se saindo nas escolas, como é que os 
professores estão ensinando, parece que serve  pra avaliar o aluno também. 
Não, os professores também.‖ 

Kaká ―Não. Já fiz, mas eu não tenho muito conhecimento do que significa isso aí‖. 

Bruka 
―Eu acho assim, né? Que é uma prova pra avaliar os alunos no geral, como é 
que estão. Pra eles mandarem alguma coisa, assim. Ah, não. Aí tem os 
diretores, né? Os professores, assim, acho que é.‖ 

Nonucho ―É uma prova pra avaliar o grau de ensino de uma escola. É, eu acho.‖ 

Gomes 

―É uma prova que o  governo manda pra ver como tá as escolas, os alunos, 
porque  a gente  a escola nossa, Congonhas, ficou em segundo lugar  terceiro, 
se não me engano  da leste, acho que é pra isso, pra saber o nível dos 
professores, como eles estão dando, como os alunos estão também. Não, a 
escola toda, né? Tudo. Diretores. Como tá a educação, porque precisa ter 
educação pra estudar, senão num.‖ 

Gatinha 
―É pra ver se a escola tá boa, né ? Que todo mundo fala que o SARESP é pra 
ver se a escola tá boa. É o que falam, né ? Na verdade, realmente eu não sei 
mesmo não, por que é que eu faço aquela prova.‖ 

Asterix 
―Sei, eu acho que é uma avaliação que o Estado faz pra  avaliar os alunos pra 
Prefeitura, pra  mandar os materiais. Começaram a mandar agora as apostilas. 
É, avaliar os alunos é a matéria dos alunos.‖ 
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Estrela 

―Sei. É uma avaliação que o Governo manda. Não, ele manda o Governo 
manda, e   os assuntos pro professor passar pra gente  no decorrer do ano, e no 
fim do ano eles mandam a prova deles  aí a gente faz, depois essa prova volta 
pra eles  isso altera na nota do ultimo bimestre. Só, é pra ver como os alunos 
estão, também, né ? E os professores. Porque eles mandam o conteúdo.‖ 

Bebê 
―Sei. A avaliação do SARESP, ela é uma avaliação que o Estado manda pra te 
avaliar, para ele saber se você está bem na matéria ou se você apenas o seu 
professor está blefando. Eu acho que é isso a avaliação do SARESP.‖ 

 

 Na análise do quadro vinte e cinco, referente ao conhecimento dos 

discentes em relação à avaliação do SARESP, podemos observar dois aspectos, 

como os alunos relacionam a aprendizagem ao conhecimento, mas não afirmam 

certeza em seus depoimentos. 

 Os discentes Bia, Keke, Bruka, Nonucho, Gomes, Estrela e Bebê 

apontam referências em relação à aprendizagem ao mencionar que é um 

mecanismo de avaliação que o Governo do Estado de São Paulo aplica para 

diagnosticar como está a aprendizagem dos alunos e o ensino dos professores. 

Apontam, também, para o fato de que a avaliação do SARESP verifica o 

desempenho de cada escola constituída em sua rede de ensino e ainda como está 

sendo efetuado o processo de ensino-aprendizagem pelos docentes. O discente 

Estrela explica em seu depoimento como é a estruturação de aplicação e a 

atribuição dos resultados da avaliação do SARESP, mencionando que o Governo do 

Estado de São Paulo determina para as escolas um currículo para ser ensinado 

durante o ano letivo e, no final, aplica a prova do SARESP. Logo depois da 

execução a mesma volta para ser corrigida e seus resultados, de acordo com o 

discente, ajuda na nota do último bimestre (não sendo este fato verdadeiro). Mas, 

em sua opinião, é a exclusiva verificação da aprendizagem dos conteúdos 

constituídos no currículo que o Governo determinou. 

 Os discentes Bruka, Gomes e Bebê apontam em seus depoimentos 

aspectos relevantes em suas opiniões em relação à avaliação do SARESP como um 

processo de avaliação de maneira geral, que verifica todo o funcionamento e 

aprendizagem escolar, e atenta para o fato de que a prova do SARESP é 

responsável pelo direcionamento da educação de toda a rede de ensino paulista, 

pois relaciona a palavra educação à palavra estudar e ainda mostra que a avaliação 

nada mais é do que verificar realmente se o processo de ensino aprendizagem 

escolar dos docentes está efetivamente sendo realizado com eficiência. Seguem os 

trechos dos depoimentos discutidos acima: 
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...sei que é uma avaliação que o governo dá pra avaliar o grau de 
aprendizado dos alunos. Não, acho que tem pros professores 
também não, acho que é só dos alunos. (Bia) 
 
É pra ver como é que os alunos estão se saindo nas escolas, como é 
que os professores estão ensinando, parece que serve  pra avaliar o 
aluno também. Não, os professores também. (Keke) 
 
Que é uma prova pra avaliar os alunos no geral, como é que estão. 
Pra eles mandarem alguma coisa, assim. Aí tem os diretores...Os 
professores, assim, acho que é. (Bruka) 
 
É uma prova pra  avaliar o grau de ensino de uma escola. (Nonucho) 
 
...uma prova que o  governo manda pra ver como tá as escolas, os 
alunos, porque a gente a escola nossa, Congonhas, ficou em 
segundo lugar  terceiro, se não me engano  da leste, acho que é pra 
isso, pra saber o nível dos professores, como eles estão dando, 
como os alunos estão também. Não, a escola toda, né? Tudo. 
Diretores. Como tá a educação, porque precisa ter educação pra 
estudar, senão num.(Gomes) 
 
É uma avaliação que o Governo manda. Não, ele manda  o Governo 
manda, e  os assuntos pro professor passar pra gente  no decorrer 
do ano, e no fim do ano eles mandam a prova deles  aí a gente faz, 
depois essa prova volta pra eles isso altera na nota do ultimo 
bimestre. Só, é pra ver como os alunos estão, também, né ? E os 
professores. Porque eles mandam o conteúdo. (Estrela) 
 
A avaliação do SARESP, ela é uma avaliação que o Estado manda 
pra te avaliar, para ele saber se você está bem na matéria ou se 
você apenas o seu professor está blefando. Eu acho que é isso a 
avaliação do SARESP. (Bebê) 

 

 Afonso (2008) ampara a discussão anterior em relação ao conhecimento 

dos discentes no que se refere à avaliação do SARESP, onde foi apontada a 

verificação da aprendizagem, mencionando a complexidade de 

 

[...] avaliar a própria escola no seu todo, uma vez que os 
responsáveis pelos órgãos de gestão não podem ser indiferentes a 
nada do que ocorre no âmbito da escola. E são muitas as dimensões 
e os aspectos que devemos ter em consideração quando falamos de 
escola, sobretudo quando a reconhecemos não apenas como uma 
instituição social, mas, sobretudo, como uma organização educativa 
complexa (p. 39). 

 

 Já os discentes Kaká, Gatinha e Asterix mencionam em seus 

depoimentos não terem conhecimento do que é a prova do SARESP, ou seja, de 

uma certa forma atribuem significado à avaliação em relação à verificação da 
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situação da unidade escolar no processo de aprendizagem, mas deixando esses 

comentários de maneira confusa. O discente Asterix menciona que é uma avaliação 

que o Estado aplica para os alunos da Prefeitura. De certa forma não está 

totalmente errado, mas para ser aplicada, necessário que a rede de ensino 

municipal manifeste interesse e solicite a participação, pois a avaliação do SARESP 

é um mecanismo de verificação do processo de ensino-aprendizagem do ensino no 

Estado de São Paulo. E o discente Gatinha manifesta em seu depoimento que já 

participou da avaliação do SARESP, mas não sabe o porquê desta participação e 

nem porque efetuou esta prova e que finalidade possui. Seguem os trechos dos 

depoimentos relacionados à discussão acima: 

 

Já fiz, mas eu não tenho muito conhecimento do que significa isso aí. 
(Kaká) 
 
É pra ver se a escola tá boa, né ? Que todo mundo fala que o 
SARESP é pra ver se a escola tá boa. É o que falam...Na verdade, 
realmente eu não sei mesmo não, por que é que eu faço aquela 
prova. (Gatinha) 
 
...eu acho que é uma avaliação que o Estado faz pra avaliar os 
alunos pra Prefeitura, pra mandar os materiais. Começaram a 
mandar agora as apostilas. É, avaliar os alunos é a matéria dos 
alunos. (Asterix) 

 

 Desta forma, Afonso (2008) menciona que o não conhecimento, ou o 

conhecimento confuso, sem informações significativas dos discentes, não atribuem 

interesse em realizar a prova, pois 

 

[...]a avaliação não pode ser um instrumento de controlo ou uma 
mera fonte de poder, como se a avaliação visasse apenas objectivos 
administrativos e gerencialistas, ou, ainda objectivos de regulação 
social e de controlo político-burocrático (p. 43). 

 
 Seguimos com a análise do quadro vinte e seis, referente à opinião dos 

discentes referente à Avaliação em Matemática do SARESP. 
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Quadro 26 

Questão 10 – Opine sua visão em relação à Avaliação em Matemática do SARESP 

Alunos Depoimento 

Bia ―Muito difícil. Porque era mais logística do que Matemática. Coisa de lógica, 
muito difícil.‖ 

Keke ―Ah, meio complicado. Tem coisa lá que a gente ainda não aprendeu, e eles 
colocam lá, né? Aí fica complicado.‖ 

Kaká 
―Ah, tava muito fácil. Que a gente já tava muito adiantado em relação com o 
conteúdo que caiu. Ah conta de subtração é, adição, divisão. Hum 
multiplicação.‖ 

Bruka 

―São materiais, né, pra nossa educação. Tem muita coisa. Aí tem aí, ano 
passado mesmo. Eu acertei só três. Porque o resto, eu não sabia nada. Saber, 
de não saber mesmo. Ah, num lembro. O três que eu acertei três questões. 
Porque, só dessas três  o resto eu não sabia. Não. Eu acho. Não.‖ 

Nonucho ―Acho um pouco difícil. Porque relembra o bimestre todo, todas as matérias. 
Não, o ano todo.‖ 

Gomes 

―É foi. É complicado, né, porque é diferente, num  você não sabe o que vai vir, 
assim  as contas certas. Mas se você estudou bem você  tem um bom resultado. 
Ah, as contas, assim, como eles mandam, é diferente, né, do professor. Explica. 
Um pouco, um pouco.‖ 

Gatinha 

―Uma bosta, porque tudo aquilo. Porque tudo aquilo que eles passam, tudo 
aquilo que eles colocam na prova é nada que a gente aprendeu. A gente teve no 
ano passado uma avaliação lá um negócio lá, e  tava tudo, tudo aquilo que tinha 
na prova num tinha no nosso conteúdo.‖ 

Asterix 

―Eu acho difícil. Mas, pra quem não estudou.  Porque tem várias coisas, 
também, que tá no SARESP, que o professor de Matemática não passou. Daí 
fica meio confuso, não sabe o que é aquilo direito. Estudei, pro SARESP eu 
estudei.‖ 

Estrela 

―É difícil. Foi. A de assinalar, não. Mas a outra que eles mandaram, que tinha 
que montar a conta  era difícil, porque eu não sabia montar. Ah, sei lá.  Porque 
eu não prestei atenção. Talvez. Porque  eu fazia quando eram as contas que eu 
não sabia fazer eu fazia num papel  aí chegava uma hora que eu não conseguia 
mais terminar a conta. Aí, dava um meio resultado. Aí eu comparava nas 
opções. E assinalava o que eu achava que tava certo.‖ 

Bebê 

―Ah, eu acho muito boa, porque sabem avaliar de um jeito muito bom, assim, 
explicam bem, assim, as coisas que eles colocam na prova, e eles sempre 
colocam conteúdo, assim, vai, específico do que você está estudando. Então é 
sempre bom, e não tão difícil quanto as outras.‖ 

 

 Na análise do quadro vinte e seis, referente à opinião dos alunos sobre a 

Avaliação em Matemática do SARESP, os discentes Bia, Bruka, Nonucho, Asterix e 

Estrela mencionam em seus depoimentos que a respectiva prova estava difícil, 

apontando as seguintes justificativas: as questões da avaliação são exercícios de 

raciocínio lógico, ou seja, não foram apresentadas questões de Matemática como os 

mesmos mencionam que seja  a forma como o docente ensina. Também mencionam 
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que, na Avaliação em Matemática do SARESP são cobrados os conteúdos 

ensinados durante todo o ano letivo. O discente Asterix atenta para um fato 

importante, mencionando que estava difícil, mas somente para quem não estudou e 

ainda enfatiza que na prova havia questões relacionadas a conteúdos que o 

professor tinha trabalhado em sala de aula. Menciona, também, que estudou para a 

prova, mas que, mesmo assim, ela foi muito confusa, pois não se sabe ao certo 

quais conteúdos vão constituir as questões e situações-problema propostas. Como 

já mencionado no capítulo três, esses alunos foram escolhidos para a pesquisa por 

ser a turma que efetuou a prova dissertativa do SARESP em Matemática na unidade 

escolar. O discente Estrela menciona que essa avaliação foi difícil e que a prova 

dissertativa foi mais difcil ainda do que a de múltipla escolha (teste), pois o aluno 

menciona que não sabia efetuar a resolução e ainda justifica sua resposta dizendo 

que não sabia o conteúdo pois não prestou atenção (às aulas de Matemática), que 

até efetuava os cálculos em um rascunho, mas não conseguia chegar à resposta 

final. E o aluno Bruka relaciona em seu depoimento que os conteúdos da Avaliação 

em Matemática do SARESP são vinculados à educação dos discentes, mas também 

menciona que a mesma estava difícil e que não sabia nada dos conteúdos 

constituídos na respectiva avaliação. Seguem os trechos dos depoimentos 

relacionados à discussão: 

 

Muito difícil. Porque era mais logística do que Matemática. Coisa de 
lógica... (Bia) 
 
São materiais, né, pra nossa educação...ano passado mesmo. Eu 
acertei só três. Porque o resto, eu não sabia nada. Saber, de não 
saber mesmo...só dessas três o resto eu não sabia. (Bruka) 
 
...um pouco difícil. Porque relembra o bimestre todo,todas as 
matérias. Não, o ano todo. (Nonucho) 
 
...difícil. Mas, pra quem não estudou. Porque tem várias coisas, 
também, que tá no SARESP, que o professor de Matemática não 
passou. Daí fica meio confuso, não sabe o que é aquilo direito. 
Estudei, pro SARESP eu estudei. (Asterix) 
 
...difícil. Foi. A de assinalar, não. Mas a outra que eles mandaram, 
que tinha que montar a conta  era difícil, porque eu não sabia montar. 
Ah, sei lá. Porque eu não prestei atenção. Talvez. Porque  eu fazia 
quando eram as contas que eu não sabia fazer  eu fazia num papel 
aí chegava uma hora que eu não conseguia mais terminar a conta. 
Aí, dava um meio-resultado. Aí eu comparava nas opções. E 
assinalava o que eu achava que tava certo. (Estrela) 
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 Carvalho (2000) retrata, na citação a seguir, alguns dos possíveis motivos 

que levam os alunos a mencionar que a Avaliação em Matemática do SARESP é 

difícil, devido à prática de sala de aula e a um ensino não relacionado ao que se é 

proposto na respectiva avaliação: 

 

Fazer com que o aluno verbalize as diversas situações vivenciadas 
em sala de aula é excelente exercício para fixação de conteúdos e 
motiva-o muito mais do que fazer o mesmo tipo de problema uma 
dezena de vezes com apenas variações numéricas em sua estrutura. 
(p. 72). 

 

 Já os discentes Keke, Gomes e Gatinha, em seus depoimentos, 

mencionam que a Avaliação em Matemática do SARESP foi considerada 

complicada devido ao aparecimento de questões e situações-problema que os 

discentes não tinham conhecimento, ou seja, não tinham aprendido e, desta forma, 

não sabiam efetuar sua resolução, e ainda mencionam que a maneira com que o 

professor ministra e apresenta os conteúdos ensinados é muito diferente do que é 

cobrado e apresentado na prova em Matemática do SARESP. Desta forma não há 

uma sintonia entre o que é ensinado dentro da sala de aula e o que é cobrado na 

respectiva avaliação. O discente Gomes aponta, em seu depoimento, que achou a 

Avaliação em Matemática do SARESP complicada, que se exercer uma prática 

efetiva de estudo certamente terá bons resultados. Seguem os trechos dos 

depoimentos relacionados à discussão acima: 

 

...meio complicado. Tem coisa lá que a gente ainda não aprendeu, e 
eles colocam lá...(Keke) 
 
É complicado ...porque é diferente... você não sabe o que vai vir, 
assim as contas certas. Mas se você estudou bem você  tem um bom 
resultado. Ah, as contas, assim, como eles mandam, é diferente, né, 
do professor. Explica. (Gomes) 
Uma bosta...Porque tudo aquilo que eles passam, tudo aquilo que 
eles colocam na prova é nada que a gente aprendeu. A gente teve 
no ano passado uma avaliação lá um negócio lá, e  tava tudo , tudo 
aquilo que tinha na prova num tinha no nosso conteúdo. (Gatinha) 

 

 Mediante o que foi apontado em relação à Avaliação em Matemática do 

SARESP, Pavenello (2006) e Nogueira (2006) apontam alguns fatos relacionados à 

discussão acima ao dizerem: 
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É evidente que, ao se pensar sobre o que é avaliar, passa-se, 
necessariamente, pelo o que ensinar, que depende do por que 
ensinar, do para quem ensinar e, portanto, do como ensinar, 
determinando, assim, uma trajetória que deve ser percorrida quando 
queremos considerar o que avaliar em matemática (p. 30). 

 

 Somente os discentes Kaká e Bebê mencionam que a Avaliação em 

Matemática do SARESP foi de fácil resolução, justificando suas respostas ao 

dizerem que estavam estudando conteúdos mais avançados do que foram cobrados 

na respectiva avaliação. O discente Bebê ressalta ainda que a maneira com que a 

prova em Matemática do SARESP avalia, em sua opinião, é muito eficiente, pois 

cobra os conteúdos que os alunos possuem conhecimento e ainda apresentam uma 

explicação de fácil compreensão. Seguem os trechos dos depoimentos relacionados 

à discussão acima: 

 

...tava muito fácil. Que a gente já tava muito adiantado em relação 
com o conteúdo que caiu. Ah conta de subtração  é, adição, divisão. 
Hum  multiplicação. (Kaká) 
 
...eu acho muito boa, porque sabem avaliar de um jeito muito bom, 
assim, explicam bem, assim, as coisas que eles colocam na prova, e 
eles sempre colocam conteúdo, assim, vai, específico do que você 
está estudando. Então é sempre bom, e não tão difícil quanto as 
outras. (Bebê) 

 

 Ainda que a discussão anterior aponte para a opinião dos discentes Kaká 

e Bebê em considerarem a Avaliação em Matemática do SARESP de fácil 

resolução, os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998) da disciplina de Matemática 

5ª a 8ª série apontam para a seguinte hipótese em que 

 

[...] a avaliação esteja intimamente relacionada aos objetivos visados, 
estes nem sempre se realizam plenamente para todos os alunos. Por 
isso, constroem-se critérios de avaliação com a função de indicarem 
as expectativas de aprendizagem possível de serem desenvolvidos 
pelos alunos ao final de cada ciclo, com respeito às capacidades 
indicadas (p. 56). 

 

 Em seguida, a análise do quadro vinte e sete, referente à comparação da 

Avaliação em Matemática do SARESP da edição de 2008 com as outras disciplinas 

que foram avaliadas. 
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Quadro 27 

Questão 15 – Comparando a Avaliação em Matemática do SARESP de 2008 com a 

de outras disciplinas que foram avaliadas, quais são as diferenças entre: 

Alunos 
Depoimento 

Língua Portuguesa Ciências 

Bia 
―Acho que a de Português tava mais fácil 
que a de Matemática. Porque era só 
interpretação de texto.‖ 

―Também  tava mais fácil a de Ciências, 
por que também era bastante 

interpretação de texto.‖ 

Keke 

―Não, porque a de Português trabalha 
mais com produção de texto, e a de 
Matemática, com certeza, com  contas, 
né, só se for assim. Ah, a de Português foi 
mais difícil do que a de Matemática.‖ 

―Ah, a de Matemática provavelmente foi 
mais difícil que a de Ciências. Porque a de 
Ciências era não precisava fazer contas, 
né? Já era mais  ―na mão‖.‖ 

Kaká 

―Ah, as duas estavam muito fácil, mas a 
de Português  tava mais fácil que a de 
Matemática, ainda. Mais fácil, o conteúdo 
que  a gente tava muito adiantado do que 
eles passaram ai. Que o de Matemática, a 
gente já tava aprendendo coisa  bem mais 
do que eles passaram ai. Tanto é que a 
gente foi  ficou em terceiro lugar.‖ 

―Ah, a de Ciência tava mais difícil. Do que 
a de Matemática. 

Por que tinha coisa que a gente nem 
sabia o que é que era de Ciências, que 

caiu na prova.‖ 

Bruka 

―É deixa eu ver  ai, Português também 
não tava tão difícil, nem Ciências. É que 
em Matemática tinha que responder em 
números. Não! Era de alternativa! 
Algumas. Porque tinha que fazer contas, 
tinha que ter raciocínio  e   aí outras não. 
Em alguns? Tinha, só as duas eram de 
assinalar. Tava fácil, as duas.‖ 

―Bom. Em Ciências que  não tinha 
número. Matemática tinha.‖ 

Nonucho 

―Que a de Matemática, eu tive que fazer 
as contas dela, Português eu tive que 
responder coisas. É que de Português é 
escrita, e de Matemática é operação é 
com operação. E a de Português, só 
responder.‖ 

―Que a Ciência  a prova de Ciência estuda 
o corpo humano, e a de Matemática tem 
que resolver a de Ciência, também era 
escrita, só que era um pouco mais difícil 
que a de Português.‖ 

Gomes 

―É porque a de Português foi mais 
interpretação de texto, né? E de 
Matemática não, e como eu disse, é  tem 
que estudar bem, por que senão num 
sabia, assim  o que é que ia vir. Acho que 
a de Português foi mais fácil porque é 
mais de interpretação, aí você lê o texto, e 
resolve os negócios. Você tem que 
resolver a conta, mas é difícil a resposta é 
grande.‖  

―Ciências? Ciências passou bastante acho 
que de Ciências foi mais difícil, por que 
Matemática eu me sinto melhor, assim, 
em Matemática, em Ciências não. E  
Ciências a professora faltando, assim, a 
professora que deu o ano passado, então 
foi mais difícil de Ciências.‖ 
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Gatinha ―Ah que uma tinha que interpretar textos, 
e a outra tem que fazer cálculos.‖ 

―A diferença é que a de Ciências tem que 
saber do corpo, seres-humanos, e 
Matemática tem que saber de cálculos. É, 
é diferente também o raciocínio o 
conteúdo só.‖  

Asterix 
―Por exemplo, a de Português tinha 
redação. A de Matemática não tinha 
redação. É, acho que sim.‖ 

―As perguntas, é  a matéria também. 
Porque eu acho que Ciências não tem 
nada a ver, né, com Matemática. Não, até 
tem  mas, não relativamente, assim, não 
completamente. Ah, principalmente a 
matéria, né? Que o  que  a professora 
ensina, o que você aprende também. Hum 
por exemplo o sangue, o sangue não tem 
nada a ver não, até tem com Matemática, 
porque  tem os números. Por exemplo 
tipo, quanto litros você tem de sangue no 
corpo entendeu? Tem até  é  te um pouco 
próximo de Matemática. Que se usa 
Matemática quase em tudo. Agora acho 
que . Em tudo se usa Matemática, assim.‖ 

Estrela 

―Você num tinha muito pra onde você 
correr, né? Ou você sabia, ou você não 
sabia. Português, tinha interpretação do 
texto. Então, se você tivesse alguma 
dúvida na questão, você ia no texto e 
achava a resposta. Matemática não; tava 
lá as contas, se você não soubesse fazer 
ou você chutava ou você deixava em 
branco.‖  

―Não tem muita diferença não. Que foi a 
mesma coisa. Num tinha texto, tinha só 
alguns assim. Mesmo coisa porque 
também num tinha pra onde correr, ou 
você sabia ou não sabia. Se você não 
sabia, você chutava ou, se não, deixava 
em branco. Algumas eu deixei. Poucas. 
Porque eu não sabia fazer. Assinalava 
normal. As contas que eu sabia fazer eu 
fazia.‖ 

Bebê 

―Ah, em primeiro lugar, eu gostei muito 
mais da prova de Português, porque eu 
acho que tava mais fácil, a prova de 
Matemática tava mais complexa, mas eu 
acho que eu também fui muito bem. 
Assim, a prova de Português assim, eu 
sabia muito bem a matéria, porque os 
meus professores sempre me explicaram 
bem, mas a de Matemática eu sabia 
melhor do que todas, então eu fui muito 
melhor, fui muito bem, consegui ter mais 
calma, paciência, eu acho que eu tive um 
resultado muito bom nela.‖ 

―Eu acho que é a mesma coisa, porque 
você tá quase vamos supor, fazendo 
quase, é  a mesma coisa, assim, vai: você 
tá fazendo a Matemática, a Matemática, é, 
espera que você raciocine também na 
hora, não que nem Ciências, que espera 
que você decore a matéria, que saiba tudo 
não, Matemática, ela é uma matéria de 
raciocínio, que você precisa ter sabedoria 
e raciocínio para fazer Matemática.‖  

 

Na edição do SARESP do ano de 2008, foram avaliadas as seguintes disciplinas: 

Língua Portuguesa, Matemática e Ciências. No quadro vinte e sete os alunos 

apontaram em seus depoimentos as diferenças entre as avaliações de Língua 

Portuguesa e Matemática e entre as de Ciências e Matemática. 

 Em relação à comparação da avaliação de Língua Portuguesa e a de 

Matemática foram apontadas as seguintes diferenças: a prova de Língua Portuguesa 
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foi de mais fácil resolução do que a de Matemática, pois os alunos apontam que a 

prova de Língua Portuguesa foi constituída por interpretação de texto e produção 

textual (redação). Já a avaliação de Matemática, de acordo com o depoimentos dos 

alunos, foi constituída de contas relacionadas às quatro operações fundamentais 

(adição, subtração, multiplicação e divisão) e os conteúdos Matemáticos e para 

resolvê-las tinham de estabelecer um raciocínio para efetuar a respectiva resolução 

das situações-problema propostas. Ainda no depoimento dos alunos, as situações-

problema da Avaliação em Matemática foram difíceis mediante ao fato de que as 

respostas das questões eram muito extensas e isso dificultou ainda mais o 

estabelecimento de um raciocínio Matemático para a resolução das mesmas. Mas 

também há que atentar para o fato que o discente Estrela menciona em seu 

depoimento, que para resolver a Avaliação em Matemática ou você sabia os 

conteúdos cobrados ou você ―chutava as respotas‖ ou ainda, em último caso, 

―deixava em branco‖, sem responder. O discente Bebê deixa claro em seu 

depoimento que a Avaliação em Matemática do SARESP 2008 foi considerada 

complexa. 

 Faz-se necessário atentar para o depoimento do aluno Kaká, ao 

mencionar que tanto a avaliação em Língua Portuguesa como a em Matemática 

foram de fácil resolução, explicando que o conteúdo que foi cobrado nas respectivas 

provas já era de conhecimento tanto dele como dos demais alunos, mencionando, 

ainda, que estavam adiantados em relação à aprendizagem de conteúdos mais 

avançados do que os constituídos na avaliação do SARESP 2008. Seguem os 

trecho dos depoimentos dos alunos discutidos acima: 

 

...a de Português tava mais fácil que a de Matemática. Porque era só 
interpretação de texto. (Bia) 
 
Não, porque a de Português trabalha mais com produção de texto, e 
a de Matemática, com certeza, com  contas....a de Português foi 
mais difícil do que a de Matemática. (Keke) 
 
...as duas estavam muito fácil, mas a de Português  tava mais fácil 
que a de Matemática, ainda. Mais fácil, o conteúdo que  a gente tava 
muito adiantado do que eles passaram... Tanto é que a gente foi 
ficou em terceiro lugar. (Kaká) 
 
...Português também não tava tão difícil, nem Ciências. É que em 
Matemática tinha que responder em números. Era de alternativa! 
Algumas. Porque tinha que fazer contas, tinha que ter raciocínio  e  
aí outras não.Tava fácil, as duas. (Bruka) 
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Que a de Matemática, eu tive que fazer as contas dela, Português eu 
tive que responder coisas. É que de Português é escrita, e de 
Matemática é operação é com operação. E a de Português, só 
responder. (Nonucho) 
 
É porque a de Português foi mais interpretação de texto, né? E de 
Matemática não, e como eu disse, é  tem que  estudar bem, por que 
senão num sabia, assim  o que é que ia vir. Acho que a de Português 
foi mais fácil porque é mais de interpretação, aí você lê o texto, e 
resolve os negócios. Você tem que resolver a conta, mas é difícil a 
resposta é grande.(Gomes) 
 
... que uma tinha que interpretar textos, e a outra tem que fazer 
cálculos.(Gatinha) 
 
...a de Português tinha redação. A de Matemática não tinha redação. 
(Asterix) 
 
Você num tinha muito pra onde você correr, né? Ou você sabia, ou 
você não sabia. Português, tinha interpretação do texto. Então, se 
você tivesse alguma dúvida na questão, você ia no texto e achava a 
resposta. Matemática não; tava lá as contas, se você não soubesse 
fazer ou você chutava ou você deixava em branco. (Estrela) 
 
Ah, em primeiro lugar, eu gostei muito mas da prova de Português, 
porque eu acho que tava mais fácil, a prova de Matemática tava mais 
complexa, mas eu acho que eu também fui muito bem. Assim, a 
prova de Português  assim, eu sabia muito bem a matéria, porque os 
meus professores sempre me explicaram bem, mas a de Matemática 
eu sabia melhor do que todas, então eu fui muito melhor, fui muito 
bem, consegui ter mais calma, paciência, eu acho que eu tive um 
resultado muito bom nela. (Bebê) 

 

Silva (2009) responde as diferenças mencionadas pelos alunos ao 

comparar as avaliações em Língua Portuguesa e em Matemática ao dizer:  

 

Poder-se-ia argumentar que, para o aluno que ingressa na escola, a 
Matemática é mais estranha que o Português, uma vez que já fala 
português, enquanto encontrou poucos objetos matemáticos fora da 
escola e não conhece as operações sobre esses objetos (p. 16). 

 

 Já na comparação das diferenças entre a Avaliação em Matemática com 

a de Ciências, os alunos mencionam que a de Matemática estava mais difícil. Mas 

as diferenças apontadas foram as seguintes: na avaliação de Ciências os alunos 

mencionam que foi uma prova de interpretação de texto, que a prova foi de mais 

fácil resolução, pois não precisava efetuar cálculo e os conteúdos abordados são 

relacionados ao corpo humano. Em Matemática já se apresentava a necessidade de 
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efetuar muitas contas para resolver as situações-problema e isso deixa a respectiva 

avaliação de mais dificíl resolução do que a de Ciências, que é uma prova 

relacionada à interpretação de texto. O aluno Kaká menciona em seu depoimento 

que, apesar de considerar a prova de Ciências de mais fácil resolução, atenta para o 

fato de que não possuía conhecimento de alguns conteúdos que foram cobrados na 

prova do SARESP. Já o discente Asterix relaciona em seu depoimento que a 

disciplina Ciências tem tudo a ver com a disciplina Matemática, deixando claro que a 

disciplina Matemática é de fundamental importância. Os discente Estrela e Bebê 

apontam para o fato de que tanto na Avaliação em Matemática como na de 

Ciências, ou se sabe resolver as situações-problema propostas ou não; se não sabia 

ou chutava a resposta ou deixava sem resposta e também que em relação à 

Avaliação em Matemática tem que se raciocinar mais e que em Ciências tem que 

saber todo o conteúdo (decorar). Menciona ainda que, para resolver a Avaliação em 

Matemática, tem que possuir sabedoria. O discente Gomes é o único que menciona 

que a Avaliação em Matemática foi fácil, deixando claro em seu depoimento a 

explicação que a prova de Ciências foi mais difícil, pois o docente que ministrava 

aulas desta disciplina faltava, e com isso deixou de adquirir conhecimento de alguns 

conteúdos que foram cobrados. Seguem os trechos dos depoimentos dos alunos 

apresentados na discussão acima: 

 

... tava mais fácil a de Ciências, por que também era bastante 
interpretação de texto. (Bia) 
 
...a de Matemática provavelmente foi mais difícil que a de Ciências. 
Porque a de Ciências era não precisava fazer contas...(Keke) 
 
...a de Ciência tava mais difícil. Do que a de Matemática. 
Por que tinha coisa que a gente nem sabia o que é que era de 
Ciências, que caiu na prova. (Kaká) 
 
Bom. Em Ciências que  não tinha número. Matemática tinha. (Bruka) 
 
...a prova de Ciência estuda o corpo humano, e a de Matemática tem 
que resolver  a de Ciência, também era escrita, só que era um pouco 
mais difícil que a de Português. (Nonucho) 
 
...acho que de Ciências foi mais difícil, por que Matemática eu me 
sinto melhor, assim, em Matemática, em Ciências não. E  Ciências  a 
professora faltando, assim, a professora que deu o ano passado, 
então  foi mais difícil de Ciências. (Gomes) 
 



278 

A diferença é que a de Ciências tem que saber do corpo, seres-
humanos, e Matemática tem que saber de cálculos. É, é diferente 
também o raciocínio o conteúdo só. (Gatinha) 
As perguntas, é  a matéria também. Porque  eu acho que Ciências 
não tem nada a ver, né, com Matemática. Não, até tem  mas, não 
relativamente, assim, não completamente. Ah, principalmente a 
matéria  o  que  a professora ensina, o que você aprende também. 
Hum  por exemplo  o sangue, o sangue não tem nada a ver  não, até 
tem com Matemática, porque tem os números. Por exemplo  tipo, 
quanto litros você tem de sangue no corpo  um pouco próximo de 
Matemática. Que se usa Matemática quase em tudo. Agora acho 
que. Em tudo se usa Matemática, assim.(Asterix) 
 
Não tem muita diferença não. Que foi a mesma coisa. Num tinha 
texto, tinha só alguns assim. Mesmo coisa porque também num tinha 
pra onde correr, ou você sabia ou não sabia. Se você não sabia, 
você chutava ou, se não, deixava em branco. Algumas eu deixei. 
Poucas. Porque eu não sabia fazer. Assinalava normal. As contas 
que eu sabia fazer eu fazia. (Estrela) 
 
Eu acho que é a mesma coisa... você tá fazendo a Matemática, a 
Matemática, é , espera que você raciocine também na hora, não que 
nem Ciências, que espera que você decore a matéria, que saiba tudo 
não, Matemática, ela é uma matéria de raciocínio, que você precisa 
ter sabedoria e raciocínio para fazer Matemática. (Bebê) 

 

 Silva (2009) relaciona as diferenças apresentadas acima, entre as 

avaliações de Matemática e de Ciências, ao fato de que a disciplina Matemática é  

 

[...] considerada uma matéria em que é difícil ser bem-sucedido, logo 
uma disciplina elitista e seletiva: nem todos podem entrar no universo 
matemático, muitos alunos reprovam e só alguns 
conseguem.Pesquisar a relação dos alunos com o saber é uma 
exigência ainda mais valiosa quando se trata de ensinar e aprender 
uma matéria que carrega tantos preconceitos e estereótipos como a 
Matemática (p. 17). 

 

 Agora, a análise do quadro vinte e oito, referente ao conhecimento dos 

alunos em relação ao seu resultado na avaliação do SARESP da edição de 2008. 

 

Quadro 28 

Questão 16 – Você tem conhecimento do seu resultado na avaliação do SARESP? 

Alunos Depoimento 

Bia ―Não.‖ 
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Keke ―Não.‖ 

Kaká ―Era 20 questões, não era? Acho que foi 15. Meu.‖ 

Bruka ―Não.‖ 

Nonucho ―Não. Não lembro.‖ 

Gomes ―Não.‖ 

Gatinha ―Não, e nem quero saber.‖ 

Asterix ―Não. Não sei.‖ 

Estrela 

―Só de Português. Eu acertei  dezoito  catorze  alguma coisa assim. De  não , 
era vinte questões, parece. Eu num sei, só sei acertei dezoito catorze ou 
dezoito. Só. A professora falou. Foi. Não, não , não ,não , não! Esse não, 
mentira, tô mentindo. Esse, esse resultado aí foi duma outra apostila do ano 
anterior. Só que não foi a gente que faz foi a sétima, né, que no caso tava na 
sexta, naquela época. Eu não fiquei sabendo não. Não , não.‖ 

Bebê ―Não, não tenho consciência ainda do meu resultado.‖ 

 

No quadro vinte e oito foi perguntado para os alunos se têm 

conhecimento de seu resultado na avaliação do SARESP. Dos dez alunos 

entrevistados, somente o discente Kaká menciona que sabe, apontando que de 20 

questões acertou 15 e este é o seu resultado, mas pode-se sugerir que ele se 

confundiu, pois deixa claro que não possui muita certeza do que diz. Os outros 

alunos não possuem conhecimento ou não se lembram e até mesmo não querem ou 

fazem questão de saber o resultado. Seguem os trechos dos depoimentos dos 

alunos relacionado à discussão acima:  

 

Não. (Bia) 
 
Não. (Keke) 
 
Era 20 questões, não era? Acho que foi 15. Meu. (Kaká) 
 
Não. (Bruka) 
Não lembro. (Nonucho) 
 
Não. (Gomes) 
 
Não, e nem quero saber.(Gatinha) 
 
Não sei. (Asterix) 
 
Eu não fiquei sabendo não. (Estrela) 
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Não, não tenho consciência ainda do meu resultado. (Bebê) 
 

 De acordo com os depoimentos a cima apresentados Belloni; Magalhães 

e Sousa (2007) amparam as respostas dos alunos dizendo que os ―[...] resultados da 

avaliação são, portanto, relevantes não apenas para seus formuladores, mas para 

todos os setores sociais envolvidos ou atigindos‖ (p. 27). 

 A partir deste momento, a analise do quadro vinte e nove referente ao 

resultado da unidade escolar na avaliação do SARESP na edição de 2008. 

 

Quadro 29 

Questão 17 – Também sabe o resultado de sua escola na avaliação do SARESP? 

Alunos Depoimento 

Bia ―Sei. A escola ficou em terceiro lugar, entre as escola estaduais. É  não, 
acho que é na cidade de São Paulo.‖ 

Keke ―A minha escola em terceiro lugar. Da zona Leste aqui‖. 

Kaká ―Ficou em terceiro lugar, não foi? Foi. Terceiro. Da Leste-Sul‖. 

Bruka 

―É aquele lá que da escola que? Que a  que colocaram lá no cartaz? Ah, 
mas eu num lembro ! Não, ela foi bem. SARESP. A gente. Ficou  em terceiro 
lugar, né? No geral. Do SARESP. Isso, é. De São Paulo. Não da zona-
Leste.‖ 

Nonucho 

―Terceiro lugar. Não lembro. Do . É ―IBGE‖ ou é outro nome? Agora eu num 
lembro. Porque puseram um cartaz na escola. Que nossa escola, pelo 
SARESP, que a Sexta e as oitavas conseguiram terceiro lugar. Da região 
Leste. Num é. É região Leste.‖ 

Gomes ―Sei, ficou em terceiro lugar da Leste. Eu ouvi, que eu me lembro  não sei se 
é da Leste ou da  acho que é da Leste.‖ 

Gatinha ―Ah, a minha escola ficou em terceiro lugar, mas é uma porcaria! Porque.  
Pra mim é indiferente, a escola é quem tá ganhando, não é eu.‖ 

Asterix ―Da minha escola? Ah, eu acho que foi  seis. É, eu acho que foi seis. Eu 
acho, eu não tenho certeza.‖ 

Estrela ―Sei. Ela ficou em terceiro lugar, entre as melhores da Leste, num foi? É.‖ 

Bebê 

―Ah, eu sei, ela ficou como a terceira melhor escola da zona Leste, ficou com 
o terceiro melhor lugar, assim, ela estava com um resultado mais pra baixo e 
por causa, assim, da Sexta série, que eu tava ano passado, acho que ela 
subiu e ficou muito melhor.‖ 
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 No depoimento dos alunos apresentados no quadro vinte e nove, pode-se 

observar que os discentes têm conhecimento do resultado de sua escola na 

avaliação do SARESP na edição de 2008, pois mencionam que ela ficou em terceiro 

lugar entre todas as escolas estaduais da rede de ensino da cidade de São Paulo, 

na região Leste do município de São Paulo. Mas também  eles comentam que foi 

divulgado na escola, um cartaz informando o resultado da avaliação do SARESP na 

edição de 2008. Apenas o discente Gatinha, apesar de mencionar que possui 

conhecimento do resultado de sua escola, deixa claro que não faz diferença para 

ele, pois quem ganha com isso é somente a respectiva unidade escolar, não os 

alunos e que, mesmo com este resultado, a escola continua sendo a mesma coisa, 

mencionando que ―é uma porcaria‖. Já o discente Bebê menciona ter o 

conhecimento do resultado e ainda atribui a responsabilidade deste à sua turma de 

6ª série do Ensino Fundamental. O discente Asterix apresenta um resultado 

numérico, mas deixa claro que não possui certeza. Seguem os trechos dos 

depoimentos relacionados à discussão acima: 

 

Sei. A escola ficou em terceiro lugar, entre as escola estaduais... 
não, acho que é na cidade de São Paulo. (Bia) 
 
A minha escola em terceiro lugar. Da zona Leste ...(Keke) 
 
Ficou em terceiro lugar, não foi? (Kaká) 
 
Que a  que colocaram lá no cartaz? Ah, mas eu num lembro ! Não, 
ela foi bem. A gente. Ficou  em terceiro lugar... da zona-Leste. 
(Bruka) 
 
Terceiro lugar. Porque puseram um cartaz na escola. Que nossa 
escola, pelo SARESP, que a Sexta e as oitavas conseguiram terceiro 
lugar. Da região Leste. (Nonucho) 
 
...ficou em terceiro lugar da Leste... não sei se é da Leste ou da acho 
que é da Leste. (Gomes) 
...a minha escola ficou em terceiro lugar, mas é uma porcaria! Pra 
mim é indiferente, a escola é quem tá ganhando, não é eu.(Gatinha) 
 
... eu acho que foi  seis. É, eu acho que foi seis. Eu acho, eu não 
enho certeza. (Asterix) 
 
Ela ficou em terceiro lugar, entre as melhores da Leste, num foi? É. 
(Estrela) 
 
Ah, eu sei, ela ficou como a terceira melhor escola da zona Leste, 
ficou com o terceiro melhor lugar, assim, ela estava com um 
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resultado mais pra baixo e por causa, assim, da Sexta série, que eu 
tava ano passado, acho que ela subiu e ficou muito melhor. (Bebê) 

 

 Desta forma Belloni, Magalhães e Sousa (2007) amparam a discussão 

acima apresentada, mencionando que os resultados devem 

 

[...] oferecer subsídios para a tomada de decisão – referem-se tanto 
à continuidade da política examinada, quanto a ajustes ou 
reformulação de suas ações, em face dos objetivos da própria 
política e/ou os dos setores atingidos (p. 45). 

 

 Segue-se a análise dos desenhos dos alunos entrevistados, referentes à 

Avaliação em Matemática escolar e à Avaliação em Matemática do SARESP. O 

quadro trinta é analizado sobre quais razões levaram os alunos a confeccionar os 

respectivos desenhos e o que os mesmos representam para os discentes. O quadro 

trinta e um, por sua vez, refere-se à reação que os alunos percebem entre os dois 

desenhos. 

Quadro 30 

Questão 11 – Quais as razões que o levaram a fazer estes desenhos, e o que eles 

representam para você? 

Alunos Depoimento 

Bia 
―Que um me deixou triste, porque eu não sabia fazer, porque eu tirei uma nota 
muito baixa. E o outro me fez pensar muito, tive que quebrar muito a cabeça. O 
da lâmpada, que me fez pensar.‖ 

Keke 
―Ah, representava que a prova tava muito difícil. Aí eu coloquei no desenho que 
a prova tava difícil. Porque tinha conteúdo que a gente ainda num tinha 
aprendido.‖ 

Kaká ―É que ?Matemática é muito legal! É que ensina coisas novas.‖ 

Bruka 

―Esse daqui significa inteligência  e esse daqui, eu devia ter feito outro desenho, 
mas tudo bem. E que eu gosto muito do meu ex-professor de Matemática. 
Porque tá pensando. Estudar também, né? Por quê? Ah, porquê? Por que é que 
eu gosto  do meu ex-professor de Matemática? Ah tá, tava pensando. Porque 
ele é legal. É.‖ 

Nonucho ―A prova de Matemática. Pra mim, a prova de Matemática é cheia de números e 
contas. Aí eu fiz esse desenho.‖ 
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Gomes 

―Matemática, você precisa ter muita cabeça, num é qualquer um que pode 
chegar e fazer Matemática. Tem que saber, estudar bastante  é  fazer contas 
porque se você fizer tudo em Matemática certo, o resultado dá certo, então 
precisa. Precisa  estudar, assim  seguir Matemática, e Matemática é o futuro. 
Que tudo você precisa de Matemática, você vai ali  imagina, você adulto, você 
vai ali na padaria, você não sabe a conta, o pessoal pode te enganar  se você 
não saber, num. 

Gatinha 

―Pra mim? Matemática é bom aprender, mas só que é difícil aprender. E o outro 
um lado bom que você tem que aprender, e o outro lado ruim  que é o que você 
não aprendeu você tem que estudar pra poder  aprender. Ah, por causa de não 
prestar atenção, né? Ou se não, o professor também, que quando você pede 
explicação, o professor vem com quinze pedras na mão, aí você não quer saber 
da matéria. Ah, estudar e aprender é bom, porque eu tô vendo que eu tô 
evoluindo, que eu tô crescendo, né?‖ 

Asterix ―Representa o saber, né? Que você aprende o que você vai aprender, 
entendeu?‖ 

Estrela 
―Esse daqui foi na prova que tinha que montar a conta, né? Que eu não tava 
conseguindo montar. Então foi difícil. Esse aqui  foi a outra que você tinha 
passado em sala. Que eu sabia fazer. Aí eu gostei da prova.‖ 

Bebê 

―Ah eu fiz  por várias coisas, né? Porque eu escrevi aqui, especificamente, quer 
saber é o bem mais precioso que temos, e pra nós sermos alguém na vida, pelo 
menos nós temos que ter sabedoria, porque assim nós pelo menos teremos um 
emprego bom, e seremos alguém na vida. É isso.‖ 

 

Quadro 31 

Questão 12 – Ao realizar os dois desenhos propostos, qual é a reação que você 

percebe entre um e outro? 

Alunos Depoimento 

Bia ―Que os dois quis dizer que estava muito difícil.‖ 

Keke 
―Que um eu tava pensando que tava com dificuldade, tava pensando o que é que 
seria a resposta e não tava conseguindo, e o outro era que eu tava lendo, 
tentado aprender, né, o que tava o que ia cair na prova.‖ 

Kaká ―A mesma coisa que tem. Esse aqui porque e  eu  foi legal, e esse aqui porque 
também, eu acho legal. É  pra mim nunca foi prova chata.‖ 

Bruka 

―Matemática. É, porque isso daqui tá falando que do professor de Matemática e 
esse daqui tá falando de Matemática, né? Assim  é, bom. Hã? Hum  aqui não 
tem não, hein ? Deixa eu ver. Aqui não tem não. Aqui até podia falar que tinha 
números, né? Essas coisas assim. Hum. Você. O que é que tem a ver aqui com 
a Matemática? Os números, raiz quadrada.‖ 

Nonucho ―Os dois desenhos têm números. E contas.‖ 
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Gomes 

―Os números que eu pus, assim, a. Porque os números é que representam a 
Matemática, né? A conta, assim, os números. Os sinais acho que é o que 
representa a Matemática. Porque as pessoas que  resolvem a Matemática, fez a 
Matemática, então. Ah, são humanos, né? São dois humanos.‖ 

Gatinha 
―O que tem em comum? Que um eu coloquei o lado bom da nota. e o outro, o 
lado ruim, que eu tenho que estudar pra fazer a prova. E o outro, que a 
Matemática é difícil de aprender.‖ 

Asterix 

―São os números. Porque números? Porque os números sempre estão aí, em 
provas e  questões  e existem na nossa vida também. Porque os números são 
uma forma de você contar objetos, contar  por exemplo, linhas, contar todo o tipo 
de coisas. Não, serve pra você  fazer praticamente de tudo. Por exemplo, se 
fazer uma conta, você precisa saber de número, precisa saber de números para 
você contar quantos  por exemplo, quantas  folhas têm naquele vaso  você 
precisa  vai ser relativo a um número, não vai?‖ 

Estrela ―Nenhum. Não. No desenho não. Que eram provas, né?‖ 

Bebê 
―Eu acho que é a paixão pela Matemática. É muito bom a Matemática, porque 
você sempre tá aprendendo coisas novas, assim, que você nunca pensou que 
existia, mas que existe e que você vai aprender, e que ainda  que já aprendeu.‖ 

 

 A análise dos desenhos dos alunos entrevistados será da seguinte forma: 

serão analizados os desenhos de cada discente individualmente junto com as 

respostas dos depoimentos apresentados nos quadros acima. O primeiro desenho 

refere-se à Avaliação em Matemática escolar, já o segundo refere-se à Avaliação em 

Matemática do SARESP.  

  Antes da análise dos desenhos dos alunos, Klepsch & Logie (1984) 

mostram  que a ―[...] importância da impressão geral ou global transmitida pelos 

desenhos é devidamente reconhecida como mais significativa do que um indicador 

específico‖ (p. 6). 

 Análise dos desenhos do discente Bia: 



285 

 

Figura 46 – Desenho realizado pelo aluno(a) Bia da 6ª série do Ensino Fundamental 
da Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2008, referente à Avaliação em 
Matemática escolar. No desenho está escrito: ―Que me faz pensar, acender uma luz! 
 

O discente Bia em seu primeiro desenho referente à avaliação escolar em 

Matemática mostra que a respectiva prova deixa-a com sensação de tristeza, por 

não conseguir resolver as situações-problema propostas. Sendo assim, suas notas 

não são boas e ele confeccionou em seu desenho uma lâmpada acesa, e desta 

forma é entendido que o discente preocupa-se com as provas em Matemática e se 

esforça para conseguir realizá-las. Apresenta, também, uma preocupção relevante 

com suas notas e sua  aprendizagem. Isso pode ser conferido em seu depoimento: 

―E o outro me fez pensar muito, tive que quebrar muito a cabeça. O da lâmpada, que 

me fez pensar‖ (Bia). 
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Figura 47 – Desenho realizado pelo aluno(a) Bia da 7ª série do Ensino Fundamental 
da Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2009, referente à Avaliação em 
Matemática do SARESP. No desenho está escrito: ―Estava muito difícil, foi terrivel 
fazer aquela prova.‖ 
 

Já no desenho referente à avaliação do SARESP, o discente Bia faz um 

coração com uma rachadura e ainda desenha chifres e um rabo; isso mostra que 

apesar de o coração representar a sensação do amor, essa prova não foi 

considerada assim. Em seu comentário menciona que a respectiva prova foi de 

difícil resolução. Segue com o trecho do depoimento correspondente à  discussão: 

―Que um me deixou triste, porque eu não sabia fazer, porque eu tirei uma nota muito 

baixa‖ (Bia). 

 De acordo com o anteriormente apresentado, o discente Bia enfatiza que 

as avaliações em Matemática, tanto a escolar como a do SARESP, em sua opinião 

são de difícil resolução e desta forma observamos que o discente possui 
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dificuldades no entendimento dos conteúdos Matemáticos. Por isso, menciona várias 

vezes que a prova foi difícil e que ficou triste e possui uma preocupação relevante 

em relação à nota. Segue o depoimento relacionado à reação a que o discente Bia 

refere-se entre os dois desenhos: ―[...] os dois quis dizer que estava muito difícil‖. 

(Bia) 

 Silva (2009) justifica a dificuldade que o discente Bia menciona ao dizer 

que ―[...] a relação difícil dos alunos com a matemática não é construída apenas fora 

da escola, ela reflete também o ensino que eles recebem‖ (p. 57). 

 Análise dos desenhos do discente Keke:  
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Figura 48 – Desenho realizado pelo aluno(a) Keke da 6ª série do Ensino 
Fundamental da Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2008, referente à 
Avaliação em Matemática escolar. No desenho está escrito: ―Esse desenho significa 
que nos devemos estudar bastante antes de fazer as provas.‖ 
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No primeiro desenho, relacionado à Avaliação em Matemática escolar, o 

discente Keke desenha uma menina lendo um livro, com isso pode-se observar que 

a garota está estudando para a prova. Em seu comentário, o discente Keke deixa 

clara a importância de sempre estudar para as provas. No trecho do seu depoimento 

em relação a este desenho, fica evidente que o discente Keke exerce uma prática de 

estudo antes das respectivas provas. Segue o trecho do depoimento relacionado à 

discussão acima: ―[...] era que eu tava  lendo, tentado aprender, né, o que tava  o 

que ia cair na prova‖ (Keke). 

 

 

Figura 49 – Desenho realizado pelo aluno(a) Keke da 7ª série do Ensino 
Fundamental da Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2009, referente à 
Avaliação em Matemática do SARESP. No desenho está escrito: ―Eu estava com 
muita dúvida.‖ 
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Já no segundo desenho relacionado à Avaliação em Matemática do 

SARESP, o discente Keke desenha um rosto de aparência feminina e um balãozinho 

de pensamento cheio de contas e operações Matemáticas. Nesse caso pode-se 

observar que o discente Keke teve muitas dúvidas e dificuldades para realizar a 

prova, fato evidenciado em seu comentário constituído junto ao desenho. A seguir, o 

trecho do depoimento relacionado à discussão acima: ―[...] um eu tava pensando que 

tava com dificuldade, tava pensando o que é que seria a resposta e não tava 

conseguindo... (Keke) 

 De acordo com os dois desenhos, o discente Keke se preocupa em 

estudar para a realização das avaliações em Matemática, mas também possui 

dúvidas e dificuldades na compreensão e no processo de ensino-aprendizagem em 

Matemática. E ainda deixa claro em seu depoimento que as avaliações apresentam 

conteúdos que os alunos não possuem conhecimento e aprendizagem. Segue o 

trecho do depoimento relacionado à discussão acima: ―[...] representava que a prova 

tava muito difícil. Porque tinha conteúdo que a gente ainda num tinha aprendido. 

(Keke) 

 Silva (2009) ampara a discussão acima apresentando alguns dos pontos 

primordiais no processo de aprendizagem em Matemática e também no processo de 

avaliação e na necessidade de uma prática de estudo: 

 

A questão fundamental é esta: quais atividades de aprendizagem 
podem dar sentido ao estudo da matemática, levar o aluno ao prazer 
de aprender e de saber, apesar dos esforços necessários e, talvez, 
graças a estes esforços? (p.61) 

 

 A seguir, a análise dos desenhos do discente Kaká: 
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Figura 50 – Desenho realizado pelo aluno(a) Kaká da 6ª série do Ensino 
Fundamental da Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2008, referente à 
Avaliação em Matemática escolar. No desenho está escrito: ―Que é muito legal!!!‖ 
 

Em seu primeiro desenho o discente Kaká confecciona um coração 

considerado símbolo do amor, e em seu comentário diz que a Avaliação em 

Matemática escolar é considerada legal. Nesse caso podemos observar que o aluno 

gosta do processo de Avaliação em Matemática e também, de uma certa forma, da 

disciplina. Em seu depoimento sua simpatia pela Avaliação em Matemática é 

confirmada. Segue o trecho do depoimento relacionado à discussão acima: ―Esse 

aqui porque e eu  foi legal...‖ (Kaká). 
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Figura 51 – Desenho realizado pelo aluno(a) Kaká da 7ª série do Ensino 
Fundamental da Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2009, referente à 
Avaliação em Matemática do SARESP. No desenho está escrito: ―Significa uma 
coisa muito importante não só pra mim, pra todos.‖ 
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Já no segundo desenho o discente Kaká  confeccionou um coração muito 

semelhante ao primeiro. Isso reforça ainda mais que o aluno gosta muito da 

disciplina Matemática e de seus conteúdos. Deixa claro em seu comentário que a 

Matemática é de fundamental importância para todas as pessoas. E novamente em 

seu depoimento evidencia esta simpatia pela matéria. Segue o trecho do 

depoimento relacionado à discussão acima: ―[...] e esse aqui porque também, eu 

acho legal. É  pra mim nunca foi prova chata‖ (Kaká). 

A reação apresentada pelo discente Kaká em relação aos dois desenhos 

é de simpatia em relação à avaliação de Matemática e também à disciplina, 

deixando isso claro em seu depoimento. Segue o trecho do depoimento relacionado 

a esta discussão: ―Matemática é muito legal! É que ensina coisas novas...‖ (Kaká). 

 Segundo Silva (2009), cada pessoa atribui um significado ao 

conhecimento e a fatores que contribuem para ele, sejam conhecimentos 

Matemáticos ou não, pois 

 

[…]entre esses encontros e eventos que marcam a existência 
singular de cada um de nós, mantermos relações diferenciadas com 
os saberes, no plural, que proporcionam a escola e, além dela, a 
familia, a comunidade, a própria vida (p. 10). 

 

 Em seguida a análise dos desenhos do discente Bruka: 
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Figura 52 – Desenho realizado pelo aluno(a) Bruka da 6ª série do Ensino 
Fundamental da Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2008, referente à 
Avaliação em Matemática escolar. No desenho está escrito: ―Qual é a raiz quadrada 
de 222 ??‖ ―Nada substitui a inteligência!‖ 
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Em seu primeiro desenho referente à Avaliação em Matemática escolar o 

discente Bruka confecciona vários números, sinais de adição, subtração, 

multiplicação, divisão, vários pontos de interrogação (perguntas) e uma cabeça de 

animal com um balãozinho de pensamento que contém a pergunta sobre a raiz 

quadrada de 222. Com esse desenho entende-se que o discente Bruka apresenta 

dúvidas e, de certa forma, dificuldades, pois o seu desenho tem a aparência um 

pouco confusa em relação aos conteúdos e às operações Matemáticas; e em 

relação aos pontos de interrogação, há muitas perguntas aparentemente sem 

respostas. Mas em seu comentário, menciona que o desenho representa a 

inteligência, ou seja, para resolver problemas há que se pensar e raciocinar muito, 

assim como foi desenhado. Segue o trecho do depoimento que deixa bem clara a 

representação do desenho: ―Esse daqui significa inteligência. Porque tá pensando. 

Estudar também...‖ (Bruka). 
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Figura 53 – Desenho realizado pelo aluno(a) Bruka da 7ª série do Ensino 
Fundamental da Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2009, referente à 
Avaliação em Matemática do SARESP. No desenho está escrito: ―Eu adoro meu Ex- 
Profº de Matemática!‖ ―Eu amo meu ex professor de Matemática!!‖ 
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Já no segundo desenho referente à Avaliação em Matemática do 

SARESP, o discente Bruka desenhou um coração, símbolo do amor, sendo visível 

que o desenho não se refere à prova em Matematica do SARESP, mas sim, ao 

carinho e ao amor que o discente apresenta por seu ―ex-professor de Matemática‖ 

(que no caso é o próprio pesquisador), pois no momento em que foi pedida a 

confecção do desenho, já não ministrava aulas para o aluno. Segue o trecho do 

depoimento relacionado a esta discussão: ―E que eu gosto muito do meu  ex-professor 

de Matemática. Porque ele é legal‖ (Bruka). 

 A reação que o discente Bruka menciona entre os dois desenhos e a 

relação de que a Matemática está ligada diretamente a números e operações 

Matemáticas e  também  ao  seu ex-professor. Segue o depoimento correspondente 

a esta discussão: ―[…] porque isso daqui tá falando que do professor de Matemática e 

esse daqui tá falando de Matemática. [...] que tinha números. Os números, raiz quadrada...‖ 

(Bruka). 

 Segundo Silva (2009) para entender melhor o depoimento do discente 

Bruka e a discussão acima, devemos atentar para a relação em que 

 

[…] o saber deve ser analisada como sendo construída, ao mesmo 
tempo, num quadro social e ao longo de uma história singular, aquela 
dos encontos com esta escola, estes professores, estas aulas (p. 
23). 

 

 Em seguida, a análise dos desenhos do discente Nonucho:  
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Figura 54 – Desenho realizado pelo aluno(a) Nonucho da 6ª série do Ensino 
Fundamental da Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2008, referente à 
Avaliação em Matemática escolar . No desenho está escrito: ―Desenho = Uma prova 
Matemática.‖ 
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Figura 55 – Desenho realizado pelo aluno(a) Nonucho da 7ª série do Ensino 
Fundamental da Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2009, referente à 
Avaliação em Matemática do SARESP. No desenho está escrito: ―Significa contas.‖ 
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O discente Nonucho, em seu primeiro desenho referente à Avaliação em 

Matemática, mostra várias contas de divisão, multiplicação, adição, raiz quadrada, 

subtração e frações, em sua maioria sem as respectivas respostas e também nos 

quatro cantos do desenho  apresenta um ponto de interrogação. Com este desenho 

observa-se que as operações não possuem respostas, pois são referentes a 

perguntas que o aluno busca serem respondidas. E em seu comentário sobre o 

desenho ele menciona que é a representação de uma avaliação de Matemática. 

 Já no segundo desenho referente à Avaliação em Matemática do 

SARESP, novamente aparecem as contas de adição, multiplicação, divisão e 

subtração, mas agora todas com seus respectivos resultados. No centro do desenho 

aparecem vários números, todos circulados, o respectivo desenho tem a 

semelhança com a bandeira de Brasil. E no comentário sobre o desenho o discente 

Nonucho o relaciona a contas. Será apresentado  o trecho do depoimento que deixa 

claro que o discente Nonucho relaciona a Avaliação em Matemática e a disciplina 

Matemática exclusivamente a números e contas: ―Pra mim, a prova de Matemática é 

cheia de números e contas‖ (Nonucho). 

 Novamente o discente Nonucho na relação entre os dois desenhos 

relaciona exclusivamente a Avaliação em Matemática aos números e às contas, 

deixando isso evidente no trecho de seu depoimento a seguir: ―[...]têm números. E 

contas. (Nonucho) 

Para Silva (2009) é evidente a relação que o discente Nonucho atribui 

para a Avaliação em Matemática, pois ―[…] certos alunos tendem a confundir 

matemática e uso de números, como se houvesse matemática cada vez que há 

números‖ (p. 42). 

Agora, a análise dos desenhos do discente Gomes: 
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Figura 56 – Desenho realizado pelo aluno(a) Gomes da 6ª série do Ensino 
Fundamental da Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2008, referente à 
Avaliação em Matemática escolar. No desenho está escrito: ―Formas diferentes.‖ 
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Em seu primeiro desenho referente à Avaliação em Matemática escolar, o 

discente Gomes desenhou um ser humano de aparência masculina com um 

balãozinho de pensamento cheio de sinais e operações Matemáticas, tanto dentro 

do balão como fora dele e, em seu comentário, o aluno menciona que a Avaliação 

em Matemática escolar apresenta formas diferenciadas. Por conta disso, aparecem 

diversos tipos de sinais relacionados à linguagem Matemática, deixando evidente 

também que o personagem desenhado está pensando, ou seja, raciocinando. Neste 

caso o discente Gomes deixa claro em seu depoimento que a Matemática não é 

para todas as pessoas e que para aprendê-la tem que exercer uma prática de 

estudos. O aluno também relaciona e responsabiliza a disciplina Matemática ao 

futuro. Segue o trecho do depoimento relacionado à discussão acima: 

 

Matemática, você precisa ter muita cabeça, num é qualquer um que 
pode chegar e fazer Matemática. Tem que  saber, estudar bastante é  
fazer contas porque se você fizer tudo em Matemática certo, o 
resultado dá certo, então precisa. Precisa estudar, assim seguir 
Matemática, e Matemática é o futuro. (Gomes) 

 

 Silva (2009) concorda com o que o discente Gomes descreve em seu 

depoimento ao mencionar que a Avaliação em Matemática, e também a disciplina 

Matemática, é ―[…] reputada uma matéria difícil, muito abstrata, em que nem todos 

podem ser bem-sucedidos, mas, também, uma disciplina importante‖ (p. 56). 
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Figura 57 – Desenho realizado pelo aluno(a) Gomes da 7ª série do Ensino 
Fundamental da Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2009, referente à 
Avaliação em Matemática do SARESP. No desenho está escrito: ―Qual será a 
resposta?‖ ― A prova foi difícil para todos por isso resolvi fazer este desenho.‖ ―Mas 
ela foi bom para o raciocínio.‖ 
 

 No seu segundo desenho referente à Avaliação em Matemática do 

SARESP, o discente Gomes apresenta basicamente as mesmas características, o 

mesmo personagem com símbolos das operações Matemáticas e também um balão 

com uma pergunta que, nesse caso pede uma resposta. Desta forma nata-se em 

seu comentário que a prova foi considerada difícil. Sendo assim, essa pergunta está 

relacionada às questões constituídas na respectiva avaliação. No entanto, menciona 

que, apesar de sua dificuldade na resolução da prova, a mesma foi de grande 

excelência para o processo de raciocínio na resolução das situações- problema 

propostas. A seguir, o trecho do depoimento do aluno Gomes que mostra a 

importância de aprender Matemática para a vida cotidiana: ―Que tudo você precisa 

de Matemática, você vai ali imagina, você adulto, você vai ali na padaria, você não 

sabe a conta, o pessoal pode te enganar se você não saber...‖ (Gomes). 
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 De acordo com Silva (2009), o que foi apresentado no depoimento acima 

é preocupante, pois isso  

 

[...] leva à ideia de que é o dinheiro que dá sentido à matemática e ao 
seu ensino. Essa ideia é preocupante do ponto de vista da educação 
para a cidadania: o dinheiro mede o valor de toda e qualquer coisa, 
inclusive da disciplina que tem fama de ser a mais abstrata, a 
matemática (p. 50). 

 

 O discente Gomes também apresenta a reação entre os dois desenhos 

relacionando-os exclusivamente aos números, às contas e aos sinais Matemáticos. 

Segue o trecho do depoimento correspondente a esta discussão: 

 

Os números. Porque os números é que representam a Matemática.  
A conta, assim, os números. Os sinais  acho que é o que  representa 
a Matemática. Porque as pessoas que  resolvem a Matemática,fez a 
Matemática. São dois humanos. (Gomes) 

 

 Desta forma, Silva (2009) apresenta um fato bem significativo em relação 

à discussão dos desenhos e depoimentos do discente Gomes em que o ―[…] aluno 

vive essa tensão: deve ser bom em matemática, porque ela é importante, mas isso é 

difícil‖ (p. 56-57). 

 A próxima análise será a dos desenhos do discente Gatinha: 
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Figura 58 – Desenho realizado pelo aluno(a) Gatinha da 6ª série do Ensino 
Fundamental da Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2008, referente à 
Avaliação em Matemática escolar. No desenho está escrito: ―Lado bom a nota.‖ 
―Lado ruim estudar.‖ ―Significa o lado bom e o lado ruim.‖ 
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Em seu primeiro desenho referente à Avaliação em Matemática escolar, o 

discente Gatinha desenha um coração cosiderado símbolo do amor, mas o divide 

em duas partes, uma apresenta a nota como sendo o lado bom da Avaliação em 

Matemática escolar e, do outro lado, a parte ruim, pois é necessário estudar para 

conseguir a nota. Ainda em seu desenho, cada lado foi colorido de uma cor - a parte 

boa de vermelho e a parte ruim de preto. O discente Gatinha deixa claro no seu 

desenho, e em seu comentário, que gosta de tirar notas boas, pois possui uma 

grande preocupação, mas não gosta de estudar para as respectivas avaliações em 

Matemática escolar. 

 

 
Figura 59 – Desenho realizado pelo aluno(a) Gatinha da 7ª série do Ensino 
Fundamental da Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2009, referente à 
Avaliação em Matemática do SARESP. No desenho está escrito: ―Matemática é 
difícil.‖ Aprender é difícil.‖ ― Siginifica que a Matemática é muito difícil de aprender.‖ 
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Novamente, em seu segundo desenho, o discente Gatinha desenha um 

coração, mas o separa em duas partes. Em uma delas escreve ―aprender‖, com isso 

verifica-se que tem a necessidade de aprendizagem em Matemática, mas na outra 

parte escreve a palavra ―difícil‖. Desta forma é possível observar que também possui 

dificuldades no processo de aprendizagem em Matemática. E ainda, em outro 

desenho de figuras triangulares, enfatiza que a disciplina Matemática é difícil e, em 

seu comentário, deixa evidente esta discussão. 

 O depoimento do discente Gatinha deixa claro o significado dos 

desenhos, apontando a necessidade de estudar para obter a aprendizagem 

Matemática e ainda menciona fatores que prejudicam todo este processo em relação 

a prestar atenção nas aulas de Matemática e à prática de sala de aula do docente 

dessa disciplina. Mas também apresenta que, mesmo com estes empecilhos, 

consegue verificar um processo de evolução em sua aprendizagem Matemática. 

Seguimos com o trecho do depoimento relacionado à discussão acima:  

 

Matemática é bom aprender, mas só que é difícil aprender. E o outro  
um lado bom que você tem que aprende, e o outro lado ruim  que é o 
que você não aprendeu você tem que estudar pra poder aprender. 
Ah, por causa de não prestar atenção, né? Ou se não, o professor 
também, que quando você pede explicação, o professor vem com 
quinze pedras na mão, aí você não quer saber da matéria. Ah, 
estudar e aprender é bom, porque eu tô vendo que eu tô evoluindo, 
que eu tô crescendo...(Gatinha) 

 

 A relação que o discente Gatinha aponta entre os dois desenhos é 

exclusivamente a preocupação com a nota e a necessidade do estudo para obtê-la e 

que a disciplina e a avaliação Matemática são consideradas difíceis. Segue o trecho 

dos depoimentos relacionado à discussão acima: ―Que um eu coloquei o lado bom 

da nota  e o outro, o lado ruim, que eu tenho que estudar pra fazer a prova. E o 

outro, que a Matemática é difícil de aprender‖ (Gatinha). 

 Silva (2009) ampara a discussão dos desenhos e dos depoimentos do 

discente Gatinha ao mencionar que ―[...] na lógica dos alunos, importa para ser bom 

em uma matéria é estudar, seja qual for essa matéria. Todavia, acham que é mais 

‗complicado‘ estudar quando não se gosta da matéria e quando esta é difícil‖ (p. 72). 

 A seguir, a análise dos desenhos do discente Asterix: 
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Figura 60 – Desenho realizado pelo aluno(a) Asterix da 6ª série do Ensino 
Fundamental da Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2008, referente à 
Avaliação em Matemática escolar. No desenho está escrito: ―Numeros + Saber.‖ 
 

 Em seu primeiro desenho referente à Avaliação em Matemática escolar, o 

discente Asterix desenha vários números, frações, sinais de adição e subtração, 

relacionando a Avaliação em Matemática escolar a uma operação de adição,  em 

que soma os números que constituem a prova com o saber e conhecimento dos 

conteúdos que são cobrados nela. Percebe-se em seu desenho que para realizar a 

prova em Matemática deve-se possuir conhecimento ou, de acordo com suas 

palavras, saber o que está sendo pedido na avaliação. 
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Figura 61 – Desenho realizado pelo aluno(a) Asterix da 7ª série do Ensino 
Fundamental da Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2009, referente à 
Avaliação em Matemática do SARESP. No desenho está escrito: ―Saber Aprender.‖ 
 

 Já em seu segundo desenho referente à Avaliação em Matemática do 

SARESP, o discente Asterix faz um desenho muito semelhante ao primeiro, no qual 

apresenta novamente números, sinais de adição e divisão, mas  desenha pontos de 

esclamação e interrogações. Desta forma é possível perceber que esses pontos 

podem representar dificuldades ou até mesmo que a Avaliação em Matemática do 

SARESP foi de difícil resolução. Novamente o discente Asterix relaciona a Avaliação 

em Matemática ao saber, mas desta vez não mais aos números, mas sim, a 

aprender. Com isso ele acredita que se devem saber os conteúdos cobrados e 

constituídos na avaliação e, também, que a mesma é considerada um mecanismo 

de aprendizagem. Seguimos com o depoimento do discente Asterix no qual deixa 

claro a representação dos desenhos: ―Representa o saber, né? Que você aprende o 

que você vai aprender...‖ (Asterix). 
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 A reação que o discente Asterix aponta nos dois desenhos está ligada 

exclusivamente às avaliações em Matemática, tanto a escolar como a do SARESP, 

aos números e deixa evidente sua necessidade e sua importância  em nossa vida 

cotidiana. Segue com o depoimento do discente Asterix relacionado à discussão 

acima:  

 

São os números. Porque os números sempre estão aí, em provas e 
questões  e existem na nossa vida também. Porque os números são 
uma forma de você contar objetos, contar  por exemplo, linhas, 
contar todo o tipo de coisas. Não, serve pra você  fazer praticamente 
de tudo. Por exemplo, se fazer uma conta, você precisa saber de 
número, precisa saber de números para você contar quantos por 
exemplo, quantas  folhas têm naquele vaso  você precisa vai ser 
relativo a um número, não vai? (Asterix) 

 

 Silva (2009) ampara a discussão apresentada anteriormente pela análise 

dos desenhos do discente Asterix em relação ao saber e ao aprender referente à 

Avaliação em Matemática dizendo que, por 

 

[…] um lado, essa insistência na questão do saber dá amparo ao 
ensino da Matemática: é preciso aprender para saber e não apenas 
para passar. Todavia, por outro lado, são saberes matemáticos 
rudimentares que são assim valorizados: contar, somar… (p. 45). 

 

 Em seguida, a análise dos desenhos do discente Estrela: 
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Figura 62 – Desenho realizado pelo aluno(a) Estrela da 6ª série do Ensino 
Fundamental da Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2008, referente à 
Avaliação em Matemática escolar. No desenho está escrito: ―Qui eu gosto da 
prova!!!‖ 
 

 O discente Estrela, em seu primeiro desenho referente à Avaliação em 

Matemática escolar, desenha um coração, símbolo do amor. Com esse desenho 

entende-se que o discente manifesta simpatia em relação à Avaliação em 

Matemática, deixando este fato bem evidente em seu comentário. Isso é esclarecido 

com o depoimento do discente Estrela em relação à discussão acima: ―Esse aqui  foi 

a outra que você tinha passado em sala. Que eu sabia fazer. Aí eu gostei da prova‖ 

(Estrela). 
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Figura 63 – Desenho realizado pelo aluno(a) Estrela da 7ª série do Ensino 
Fundamental da Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2009, referente a 
Avaliação em Matemática do SARESP . No desenho está escrito: ―Que foi difícil 
consegui termina a prova!!!‖ 
 

 Já no segundo desenho referente à Avaliação em Matemática do 

SARESP, o discente Estrela desenha uma pessoa tentando chegar ao topo de uma 

montanha. Desta forma nota-se que o discente considera a Avaliação em 

Matemática do SARESP de difícil resolução, pois teve dificuldade de terminar a 

prova. Tal fato é evidente em seu depoimento em relação à dificuldade de executar 

a respectiva prova em Matemática do SARESP. A seguir,  o depoimento do discente 

Estrela relacionado a esta discussão: ―Esse daqui foi na prova que tinha que montar 

a conta, né? Que eu não tava conseguindo montar. Então foi difícil‖ (Estrela). 

 O discente Estrela não manifesta reação de significado relevante entre os 

dois desenhos, somente dizendo que são um mecanismo de avaliação, mais nada.  

O depoimento deixa evidente o que foi mencionado acima: ―Que eram provas, né?‖ 

(Estrela) 
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 Silva (2009) formaliza a discussão acima, referente aos dizeres do 

discente Estrela e a seus desenhos, em que apresenta gostar da disciplina 

Matemática e das avaliações em Matemática, mas também aponta as dificuldades 

dessas  avaliações dizendo que ―[…] é mais grave fracassar em uma matéria de que 

se gosta, por serem mais favoráveis as condições de aprendizagem neste caso‖ (p. 

78). 

 Em seguida, a análise dos desenhos do discente Bebê: 

 

 

Figura 64 – Desenho realizado pelo aluno(a) Bebê da 6ª série do Ensino 
Fundamental da Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2008, referente à 
Avaliação em Matemática escolar. No desenho está escrito: ―Saber é o bem mais 
precioso.‖ ― Significa que saber é otimo e preciso no mundo que estamos saber é a 
solução.‖ 
 

 Em seu primeiro desenho referente à Avaliação em Matemática escolar o 

discente Bebê desenha várias operações Matemáticas, sendo elas as de 

multiplicação, de adição e de subtração, não efetuando contas de divisão. Com 
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estas operações verifica-se que seus resultados estão corretos. Assim, é claro que o 

discente Bebê possui conhecimento da resolução destas operações. Desenha, 

também, um ser humano de aparência masculina com algo parecido a um lápis na 

mão, e uma mesa com um caderno; com isso implica-se que o educando está pronto 

para realizar uma Avaliação em Matemática ou atividades escolares. É possível 

também mencionar que o discente Bebê relaciona os números e as operações 

Matemáticas desenhadas à Avaliação em Matemática escolar e ainda menciona em 

seu comentário que o conhecimento, ou seja, em suas próprias palavras, o ―saber‖ é 

algo essencial e precioso no mundo em que habitamos e atribui responsabilidades 

para solucionar os problemas existentes a esses saberes. 
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Figura 65 – Desenho realizado pelo aluno(a) Bebê da 7ª série do Ensino 
Fundamental da Escola escolhida para pesquisa, no ano de 2009, referente à 
Avaliação em Matemática do SARESP. No desenho está escrito: ―Saudades do que 
não volta.‖ 
 

 Já em seu segundo desenho referente à Avaliação em Matemática do 

SARESP, o discente Bebê desenha uma expressão numérica constituída das 
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seguintes operações: adição, subtração e divisão. Desenha, também, uma conta de 

divisão, todas sem seus respectivos resultados. Em seu comentário, ao mencionar 

―saudades do que não volta‖, é possível intuir que esta falta pode ser de seu ex -

professor de Matemática, no caso o próprio pesquisador, que ministrava aulas para 

este discente na 6ª série do Ensino Fundamental, ano em que começou esta 

pesquisa. No momento em que foi solicitada a confecção deste desenho, o discente 

Bebê já estava estudando na 7ª série do Ensino Fundamental e quem ministrava as 

aulas de Matemática era outro docente. 

 Em seu depoimento referente ao que levou o discente Bebê à confecção 

destes desenhos e o que eles representam para ele, atribui a necessidade do 

conhecimento, que é de grande importância, para se conseguir um futuro melhor. 

Trecho do depoimento relacionado à discussão acima: ―Porque eu escrevi aqui, 

especificamente, quer saber é o bem mais precioso que temos, e pra nós sermos 

alguém na vida, pelo menos nós temos que ter sabedoria, porque assim nós pelo 

menos teremos um emprego bom, e seremos alguém na vida‖ (Bebê). 

 Já no depoimento referente à reação que o discente Bebê aponta entre os 

dois desenhos, o mesmo mostra grande simpatia pela disciplina Matemática, 

formalizando que o aluno possui um aprendizado de conteúdos interessantes e que 

possui grande significados. O trecho do depoimento está relacionado à questão 

acima: ―Eu acho que é a paixão pela Matemática. É muito bom a Matemática, 

porque você sempre tá aprendendo coisas novas, assim, que você nunca pensou 

que existia, mas que existe e que você vai aprender, e que ainda  que já aprendeu‖ 

(Bebê). 

 Silva (2009) ampara a discussão apresentada referente aos desenhos e 

depoimentos do discente Bebê relacionado-os ao saber e ao conhecimento, a 

relação que a Matemática possui com o futuro, a simpatia pela disciplina e o 

significado dos conteúdos ensinados ao fato de que  

 

[...] para tanto, há de aprender conteúdos e caminhos e estes valem 
também por si: são ―interessantes‖, têm sentido em si mesmos, 
possibilitam ingressar em universos intelectuais novos e, afinal de 
contas, convidam o aluno a se confrontar consigo mesmo e a superar 
os seus limites (p. 67). 

 

 Análise do quadro trinta e dois é referente a mudanças  que os alunos 

gostariam que fossem efetuadas na unidades escolar: 
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Quadro 32 

Questão 18 – Mudanças que os alunos gostariam 

Alunos Depoimento 

Bia ―Não.‖ 

Keke ―Não.‖ 

Kaká ―Não.‖ 

Bruka ―Bom, aí  é que a gente fica em sala de aula, a gente deveria sair mais. Pra sala 
de vídeo pra sala de computação, essas coisas.‖ 

Nonucho ―Queria que mudasse assim, a os horários da gente sair da escola.‖ 

Gomes 
―Não, acho que a escola é excelente, é uma das melhores escolas que eu já 
estudei senão é a melhor. E  Matemática não sei se dá pra mudar Matemática. 
Que é. Matemática!, é diferente. As contas, tudo...‖ 

Gatinha 
―Hum. Os professores são bons, que pena que você não dá mais aula pra mim, 
né? Ai, que saudade! Agora tenho que aturar outras pessoas, né. Mas a vida é 
assim mesmo, e  a Matemática é dá hora. Só isso.‖ 

Asterix 

―Gostaria que tivesse mais perguntas, porque assim  tendo mais perguntas vocês 
tem mais chances de acertar. Ah, pergunta sobre matéria, entendeu? Que a 
professora explicou. É, só o que o professor explicou, que você estudou também. 
Sobre o que está na matéria. Não pelo costume  um costume de  todo mundo 
estudar.‖ 

Estrela 

―Que me incomoda  ? Não as avaliações são boas. Só que também, se fosse 
mudar, você num ia aprender, né? Porque, que nem eu falei, se fosse com 
consulta você também num ia aprender nada. O professor não ia poder ter 
avaliado. Por que você ia olhar ali, você ia copiar, você ia saber fazer, e pronto. 
Tá bom do jeito que tá. Eu gosto de tudo que tem lá. Gosto dos professores, eu 
gosto do instrutores gosto das tias, gosto  principalmente dos meus amigos, 
também. Porque, comparado com as outras escolas, lá é melhor. Mas. Ai, como 
é que fala? Sabe, tipo assim: eles  colocam mais limites. Assim, você tendo 
limite, eles conseguem explicar melhor, você consegue aprender. Nem todos. 
Porque não têm educação.‖ 

Bebê ―Não.‖ 

 
 No quadro trinta e dois referente às mudanças que os discentes 

gostariam que ocorressem na escola, os alunos Bia, Keke, Kaká e Bebê mencionam 

em seu depoimento que não querem que nada mude na unidade escolar, 

concordando com tudo da maneira como que está. A seguir, com os depoimentos 

relacionados à discussão da página anterior: 

Não.(Bia) 
 
Não.(Keke) 
 
Não.(Kaká) 
 
Não.(Bebê) 
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 O discente Bruka menciona, em seu depoimento, que gostaria que 

algumas mudanças fossem efetuadas em relação ao ensino e à organização 

escolar, como diversificar o espaço de ensino, sugerindo que tivessem mais acesso 

à sala de vídeo e de computação. Deste modo o que se nota é que na unidade 

escolar as aulas ainda permanecem somente na relação  giz, lousa e  prática do 

professor. Essa prática, de  certa maneira, pode ser considerada como tradicional, 

sem muito acesso a novas tecnologias que auxiliam um melhor processo de 

aprendizagem. Já o discente Nonucho menciona que gostaria que mudassem os 

horários de saída dos alunos, pois nesta unidade escolar os horários de entrada e 

saída são os seguintes: no período da manhã a entrada é às 7:00h e a saída varia 

entre 11:30h e 12:20h; no período da tarde, a entrada é às 13:00h e a saída varia 

entre 17:30h e 18:20h;  no período noturno, entrada às 19:00h e saída às 22:50h. 

Deste modo os horários são semelhantes aos de todas as unidades escolares 

constituídas na rede de ensino paulista, pois de acordo com a carga horária e o 

currículo a ser cumprido, não se pode fazer modificações significativas, pois, caso 

mude, não atenderá às exigências da carga horária estabelecida. Estes são os 

depoimentos relacionados à discussão acima:   

 

Bom, aí é que a gente fica em sala de aula, a gente deveria sair 
mais. Pra sala de vídeo pra sala de computação, essas coisas. 
(Bruka). 
 
Queria que mudasse assim, a os horários da gente sair da escola. 
(Nonucho). 

 

 Os Parâmentros Curriculares Nacionais (1998) da disciplina de 

Matemática 5ª a 8ª série do Ensino Fundamental, amparam a mudança sugerida 

pelo discente Bruka em relação à utilização das novas tecnologias no processo de 

ensino aprendizagem ao mencionar que as  

 

[...] tecnologias, em suas diferentes formas e usos, constituem um 
dos principais agentes de transformação da sociedade, pelas 
modificações que exercem nos meios de produção e por suas 
conseqüências no cotidiano das pessoas. 
 
Estudiosos do tema mostram que escrita, leitura, visão, audição, 
criação e aprendizagem são influenciados, cada vez mais, pelos 
recursos da informática. Nesse cenário, insere-se mais um desafio 
parar a escola, ou seja, o de como incorporar ao seu trabalho, 
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tradicionalmente apoiado na oralidade e na escrita, novas formas de 
comunicar e conhecer (p. 43). 

 

 Já Freitas (2009) ampara a mudança sugerida pelo discente Nonucho 

referente à organização do horário de entrada e saída da escola ao mencionar 

 

[…] que a escola não é uma ilha no seio de uma sociedade e que 
não pode fazer tudo, independentemente das condições desta 
mesma sociedade. Ela tem um papel a jogar na formação do aluno, 
mas esse papel não pode ser visto de forma ingênua, como se a 
escola tudo pudesse. Há limites sérios impostos de fora para dentro 
(p. 16-17). 

 

 Os discentes Gomes e Gatinha apontam gostar da unidade escolar e 

também deixam claro em seu depoimento que a disciplina Matemática não se pode 

mudar por ser considerada uma disciplina de aparência diferente e relacionada às 

operações Matemáticas (contas). O discente Gatinha evidencia em seu depoimento 

que o corpo docente da unidade escolar é considerado bom, mas também deixa 

claro que sente saudade do seu ex-professor de Matemática, que no caso é o 

próprio pesquisador. Como já foi mencionado anteriormente, no ano de 2008, os 

referidos alunos, escolhidos como sujeitos da pesquisa, foram discentes do 

pesquisador, que ministrava aulas de Matemática na 6ª série do Ensino 

Fundamental. O discente Gatinha também demonstra não ter simpatia com o 

docente que ministrou aulas de Matemática no ano de 2009 ao mencionar ―tenho 

que aturar outras pessoas‖. Seguem-se os depoimentos relacionados à discussão 

acima: 

 

Não, acho que a escola é excelente, é uma das melhores escolas 
que eu já estudei  senão é a melhor. E  Matemática  não sei se dá 
pra mudar Matemática. Que é. Matemática!, é  diferente. As contas, 
tudo... (Gomes). 

 
Gostaria que tivesse mais perguntas, porque assim tendo mais 
perguntas vocês tem mais chances de acertar. Ah, pergunta sobre 
matéria, entendeu? Que a professora explicou. É, só o que o 
professor explicou, que você estudou também. Sobre o que está na 
matéria. Não pelo costume um costume de  todo mundo estudar. 
(Gatinha). 

 

 Silva (2009) ampara o gosto apresentado pela disciplina Matemática, 

mencionado pelos discentes Gomes e Gatinha, ao dizer que podemos 
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[…] considerar o gosto pela matéria como a raiz primeira do 
processo, deixa-se inexplorada uma questão fundamental: de onde 
vem aquele gosto pela matéria? Às vezes, da própria atividade 
matemática: ―adoro, porque tem contas, números, frações, tudo‖. 
Muitas vezes, esse gosto origina-se em outras fontes: o êxito e a 
imagem de si que ele gera ou reforça, os sonhos de sucesso futuro, 
a autonomia que o saber proporciona, a vontade de ser alguém na 
vida. Será que essas fontes do desejo originarão o prazer da 
matemática ou será que se esgotarão por causa do fracasso e do 
desgosto? O desfecho depende das práticas do aluno, da escola, do 
docente. Este tem a responsabilidade não apenas de ensinar a 
Matemática, mas, ainda, de fazer com que os alunos gostem dela (p. 
114). 

 

 Já as mudanças sugeridas pelos discentes Asterix e Estrela são 

referentes à Avaliação em Matemática. Em seus depoimentos mencionam que as 

respectivas provas deveriam ser constituídas de mais perguntas e questões, pois 

desta forma teriam mais oportunidade de acertar, mas também atentam para o fato 

de que as respectivas questões e perguntas somente deverão ser referentes aos 

conteúdos que o professor explicou e os que os alunos estudaram. Em seus 

depoimentos formalizam que as avaliações são consideradas eficientes e, se fosse 

de outra forma, os discentes poderiam não obter um processo de ensino-

aprendizagem de qualidade. Mencionam também  que sentem grande afeto pelos   

docentes, pelos funcionários da unidade escolar e pelso seus amigos e deixam 

evidente que a escola é de qualidade, pois determina limites em relação ao 

comportamento dos educandos. Com isso, conseguem desenvolver uma educação 

de qualidade. Também deixam evidente que mesmo assim alguns alunos são mal 

educados e não respeitam as regras e limites propostos. A seguir, os depoimentos 

relacionados à discussão acima: 

 

Gostaria que tivesse mais perguntas, porque assim tendo mais 
perguntas vocês tem mais chances de acertar. Ah, pergunta sobre 
matéria, entendeu? Que a professora explicou. É, só o que o 
professor explicou, que você estudou também. Sobre o que está na 
matéria. Não pelo costume  um costume de  todo mundo estudar. 
(Asterix). 
 
Não as avaliações são  boas. Só que também, se fosse mudar, você 
num ia aprender, né? Porque, que nem eu falei, se fosse com 
consulta  você também num ia aprender nada. O professor não ia 
poder ter avaliado. Por que você ia olhar ali, você ia copiar, você ia 
saber fazer, e pronto. Tá bom do jeito que tá. Eu gosto de tudo que 
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tem lá. Gosto dos professores, eu gosto do instrutores  gosto das 
tias, gosto principalmente dos meus amigos, também. Porque, 
comparado com as outras escolas, lá é melhor.Sabe, tipo assim: eles  
colocam mais limites. Assim, você tendo limite, eles conseguem 
explicar melhor, você consegue aprender. Nem todos. Porque não 
têm educação. (Estrela). 

 

 Para Hoffmann (2007) a discussão acima relacionada às mudanças 

sugeridas pelos discentes Asterix e Estrela em relação à escola, às avaliações em 

Matemática e até mesmo ao afeto expressado pelos professores, pelos funcionários 

da escola e pelos amigos estão exclusivamente relacionados a um momento em que 

os alunos estão em um processo de aprendizagem 

 

[...] em todos os momentos da escola, mas não é essa a maior 
interação de o professor estar atento nesse momento. Esse é o 
tempo de assegurar o interesse dele em aprender, pela organização 
e manutenção de um ambiente provocativo, significativo e adequado 
às suas possibilidades (p. 55). 

 

Portanto, observa-se nos depoimentos e nos desenhos dos alunos 

entrevistados referentes à Avaliação Escolar em Matemática, à Avaliação em 

Matemática do SARESP, ao ensino da disciplina,e à prática de sala de aula de seus 

professores. Nota-se, também, como é o processo de Avaliação em Matemática em 

sua escola,  e as opiniões referentes à unidade escolar em que os discentes 

estudam. Com isso, verifica-se quais as concepções que a Matemática e suas 

avaliações refletem e representam aos educandos. No quadro quinze, referente ao 

tempo em que os alunos estudam na unidade escolar escolhida para a pesquisa, 

sabe-se que a maioria dos discentes estuda nesta escola desde o início do Ensino 

Fundamental ciclo II, ou seja, desde a 5ª série do Ensino Fundamental. Já no quadro 

dezesseis, referente ao que a escola representa e quais os motivos que levam os 

discentes a gostarem dela, conclui-se que eles relacionam esses motivos aos seus 

professores, ao ensino oferecido por eles e também relacionam a um ensino que 

proporciona uma melhor vida profissional e futura. No quadro dezessete, referente à 

opinião que os alunos refletem sobre seus docentes em Matemática, são 

relacionados  pontos positivos sobre sua prática docente, considerando-os como 

bons, ótimos e excelentes, apresentando um bom desepenho no processo de 

ensino-aprendizagem. Em relação aos pontos negativos que os professores de 

Matemática apresentam, são relacionados a brincadeiras que alguns professores 
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excutam em sala de aula e isso atrapalha o processo de ensino- aprendizagem. 

Quando solicitada a explicação dos conteúdos ministrados que os alunos não 

compreendem, alguns docentes não a executa. 

Em relação ao quadro dezoito, referente à descrição das aulas dos 

docentes em Matemática, os discentes apontam que os professores apresentam um 

bom relacionamento  professor/ aluno, ministrando suas aulas, proporcionado uma 

aprendizagem significativa aos educandos, mas as aulas ainda permanecem de 

forma tradicional, somente utilizando giz, lousa e caderno. No quadro dezenove, 

referente à maneira como os professores de Matemática avaliam seus alunos, 

observa-se que é através de provas referentes aos conteúdos Matemáticos 

ensinados,  de nota de comportamento, de trabalho (individual e em grupo), de 

participação em aula e de nota de caderno. São utilizados pelo professor três ou 

quatro mecanismos de avaliação dos já mencionados acima.  

Na opinião dos alunos, referente ao quadro vinte, sobre o que os mesmos 

entendem sobre a Avaliação em Matemática, conclui-se que a relacionam 

exclusivamente a contas e números, mas também deixam claro que é a verificação 

do processo de ensino-aprendizagem Matemático. A reação apontada no quadro 

vinte e um pelos alunos, ao realizar uma Avaliação em Matemática, é nervosismo, 

vontade de chorar, preocupação, medo e confiança. As expectativas ao realizar a 

Avaliação em Matemática são as seguintes: que saibam resolver as questões 

propostas nela e que seja de fácil resolução, mas exclusivamente esperam uma nota 

boa (azul). Se os alunos pudessem modificar as avaliações em Matemática, de 

acordo com o quadro vinte e três, pediriam para que as avaliações em Matemática 

sejam de mais fácil resolução e que as questões propostas sejam mais 

contextualizadas a partir de situações-problema do cotidiano dos alunos. 

A diferença apresentada no quadro vinte e quatro, em relação à avalição 

em Matemática, em comparação com as outras disciplinas, é que as provas de 

Matemática relacionam-se exclusivamente a números e contas, já as de outras 

disciplinas são constituídas por perguntas e respostas (interpretação de texto) e que 

na Avaliação em Matemática deve-se estudar mais do que para as avaliações de 

outras disciplinas, pois é considerada mais difícil. 

No quadro vinte e cinco, referente ao conhecimento que os alunos 

possuem sobre a avaliação do SARESP, eles sabem que é uma avaliação que o 

Governo manda, mas não possuem conhecimento de seu objetivos. Já no quadro 
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vinte e seis, referente à opinião dos alunos sobre a Avaliação em Matemática do 

SARESP, os discentes mencionam que a prova é considerada de difícil resolução. 

Já no quadro vinte e sete observou-se o que a Avaliação em Matemática do 

SARESP da edição de 2008 tem de diferente em relação às outras disciplinas que 

também foram avaliadas. Em relação à diferença entre a Avaliação em Matemática e 

a de Língua Portuguesa, os alunos apontaram que a de Português é de mais fácil 

resolução do que a de Matemática. A avaliação em Português foi constituída de 

questões de interpretação de texto, já a de Matemática contituiu-se de contas 

envolvendo as quatro operações fundamentais (adição, subtração, multiplicação e 

divisão). Comparando a avaliação de Ciências com a de Matemática, observa-se 

que alguns dos discentes apontam que a prova em Matemática foi de mais fácil 

resolução do que a de Ciências, outros já dizem o contrário. E a prova de Ciências 

estava relacionada à interpretação de textos e ao corpo humano, já a de Matemática 

a operações fundamentais e às contas (adição, subtração, multiplicação e divisão). 

No quadro vinte e oito foi verificado que os alunos não possuem 

conhecimento de seu próprio resultado na avaliação do SARESP. Já no quadro vinte 

e nove verificamos que os alunos possuem conhecimento do resultado do SARESP 

da unidade escolar em que estudam. 

Na análise dos desenhos e do quadro trinta, referente à razão que levou 

os alunos a confeccionar os respectivos desenhos, e no quadro trinta e um, qual foi 

a reação que os discentes perceberam entre os dois desenhos referentes à 

Avaliação em Matemática escolar e à Avaliação em Matemática do SARESP, foram 

os mais variados apontamentos, sendo que tanto uma quanto outra são 

consideradas difíceis, que tem que estudar muito para aprender e tirar notas boas. 

Alguns alunos, mesmo achando as avaliações difíceis, dizem que as mesmas são 

legais, pois a disciplina Matemática ensina muitas coisas novas e também é muito 

bom para o futuro saber Matemática. Desta forma indicam que ambas as avaliações 

em Matemática, tanto a escolar como a do SARESP, relacionam-se exclusivamente 

aos números e às contas e que gostam das provas e também mencionam que 

gostam de seu ex-professor de Matemática, que no caso é o próprio pesquisador. 

Por fim, perguntou-se no quadro trinta e dois se os alunos gostariam que 

mudasse alguma coisa na unidade escolar, em relação aos professores ou aos 

mecanismos de avaliação. Alguns disseram que não, que tudo está bom, mas outros 

apontaram as seguintes mudanças: gostariam que as aulas fossem mais 
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diversificadas fora da sala de aula normal, ou seja, na sala de vídeo ou na sala de 

computação; gostariam também que mudasse o horário de saída da escola; que as 

avaliações fossem constituídas por mais perguntas, pois deste modo teriam mais 

chance de acertar. Os discentes também mencionaram, no quadro trinta e dois, que 

a escola, os professores e as avaliações são boas e gostam muito da maneira como 

são e se mudassem alguma coisa poderia atrapallhar o processo de ensino-

aprendizagem. 

Desta forma percebe-se que os alunos consideram as avaliações em 

Matemática tanto a escolar como a do SARESP de difícil resolução mas, mesmo 

assim gostam da disciplina Matemática. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 A partir desta dissertação de Mestrado, foi possível obter algumas 

sugestões e contribuições para o trabalho do professor de Matemática em sua 

prática escolar em sala de aula, em relação ao processo de Avaliação em 

Matemática e ao ensino da disciplina. 

 É importante destacar aqui o aspecto que direcionou a escolha da 

temática pesquisada: o processo de Avaliação em Matemática. Como já foi 

mencionado anteriormente, o pesquisador é professor da rede pública de ensino 

paulista e ministra aulas de Matemática. Nessa trajetória como docente pelas 

escolas em que já lecionou, os resultados do processo de Avaliação em Matemática 

não são nem um pouco animadores. Devido a isso, foi elaborada a proposta de 

buscar explicações para este fato. Mas como fazer isso? Primeiramente, a pesquisa 

foi encaminhada com vistas a entender os tipos de avaliações que prevalecem no 

cotidiano escolar. Com esse levantamento inicial, pôde-se observar que a temática 

do processo de avaliação é uma área de grandes pesquisas e preocupações. Foram 

encontrados trabalhos referentes à Avaliação Educacional, Institucional, Escolar e 

diferentes tipos de avaliações como Fomativa, Somática e Diagnóstica. Também 

procurou-se entender as avaliações em grande escala como: o SAEB, uma prova 

em nível nacional e o SARESP, uma avaliação em nível estadual. 

 Definindo esses conceitos, continuou-se o trabalho de pesquisa, mas 

direcionado totalmente ao processo de Avaliação em Matemática. Ao deparar-se 

com o tema-foco da pesquisa, várias outras indagações surgiram, como: a formação 

do docente em Matemática, a utilização da Linguagem Matemática e o processo de 

Avaliação em Matemática do SARESP (a pesquisa de campo foi efetuada em uma 

escola da rede pública de ensino paulista). 

 Depois de todo o levantamento bibliográfico para a elaboração das 

definições e conceitos referentes à temática escolhida para a pesquisa e as 

indagações que foram surgindo no decorrer do trabalho, buscaram-se subsídios 

para responder a pergunta geratriz formulada como foco da pesquisa: ―O que os 

alunos acham do processo de Avaliação em Matemática e de como são avaliados?‖. 

 Pavanello (2006) e Nogueira (2006)  mostram um pouco da dificuldade 

em desenvolver um trabalho de pesquisa referente a esta temática: 
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Mesmo quando se trata de avaliar em Matemática – uma área 
considerada, muitas vezes, árida e distante das questões sociais e 
políticas - , os processos avaliativos não estão dissociados da 
subjetividade pessoal, uma vez que cada um de nós, professores, 
desenvolve formas de avaliação concordes com suas opiniões 
intelectuais, suas atitudes sociais, seus referenciais teóricos-
metodológicos. Mais do que nas demais escolhas que fazemos 
referentes ao processo de ensino/aprendizagem, é na forma como 
concebemos a avaliação que se manifestam, mais claramente, as 
posições sociais e políticas que assumimos, consciente ou 
inconscientemente (p. 39). 

 

 A partir das dificuldades apontadas na citação anterior, o pesquisador 

buscou responder a pergunta geratriz. Apesar das concepções dos alunos serem o 

foco da pesquisa, foram trazidas, também, as concepções das famílias dos alunos 

entrevistados, dos professores de Matemática, dos gestores escolares e dos 

especialistas para subsidiar e sustentar nossas observações e amparar todos os 

elementos envolvidos no processo de Avaliação em Matemática. Sendo assim, nos 

depoimentos dos especialistas, gestores escolares, familiares dos alunos 

entrevistados e docentes de Matemática, buscou-se identificar categorias 

relacionadas às avaliações formativa, somativa e diagnóstica. Já com os alunos, 

foram analisados, de forma mais abrangente, todo o processo de ensino,  de 

avaliação e de práticas escolares. Para buscar as respostas referentes à pergunta 

geratriz foi utilizada a seguinte metodologia: perguntas abertas para os especialistas, 

gestores escolares, família dos alunos entrevistados e docentes de Matemática que 

já foram mencionados e explicados no terceiro capítulo. Para os alunos foram feitas 

entrevistas e junto com elas, confeccionaram dois desenhos para elucidar e amparar 

melhor suas respostas. A utilização desta metodologia pôde contribuir de forma 

edificante para a realização do trabalho, pois os depoimentos dos sujeitos 

envolvidos juntos com os desenhos confeccionado pelos alunos retrataram 

verdadeiramente a temática desta pesquisa: ―Avaliação em Matemática‖. 

 Desta forma observou-se que os especialistas apresentam diversas 

concepções referentes ao processo de Avaliação em Matemática escolar, atribuindo 

características às avaliações formativa, somativa e diagnóstica. Identificaram-se 

aspectos da avaliação formativa em seus depoimentos ao mencionarem que 

buscam o pleno desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem Matemático 

dos discentes de maneira contínua e com práticas diversificadas para proporcionar 

um ensino significativo. Foram encontrados aspectos relacionados à concepção da 
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avaliação somativa ao estabelecerem uma escala numérica aos resultados dos 

alunos, classificando-os, e também da avaliação diagnóstica ao proporem um 

acompanhamento dos alunos em todo o processo de ensino-aprendizagem, 

proporcionando com isso a construção do conhecimento Matemático a partir de suas 

dificuldades, elaborando mecanismo para saná-las de forma eficaz. Os especialistas 

fazem uma crítica ao processo de Avaliação em Matemática em relação ao uso da 

linguagem Matemática, que muitas vezes é incompreensivel para os alunos, e isso 

dificulta a resolução das situações-problema propostas no processo de ensino-

aprendizagem e nas avaliações em Matemática. 

 Em relação à Avaliação em Matemática do SARESP, os especialistas 

também a caracterizam a partir das categorias já mencionadas. Sendo formativa ao 

respeitar as necessidades de aprendizagem individual de cada discente e 

proporcionar iguais chances de desenvolvimento no instrumento de avaliação. 

Somativa ao atribuir os índices dos resultados caracterizando os resultados em 

―adequados‖ ou ―não adequados‖ e diagnóstica quando, a partir dos índices dos 

resultados de cada unidade escolar, faz um diagnóstico do conhecimento dos 

alunos, proporcionando melhoria do processo de ensino-aprendizagem. Na 

Avaliação em Matemática do SARESP os especialistas evidenciam uma crítica em 

relação a ser um instrumento de avaliação elaborado sem o conhecimento dos 

professores que estão na sala de aula, não sendo consultados se querem ou não 

participar de todo esse processo. E, além do mais, os resultados são atribuídos a 

toda a unidade escolar e com isso atribui-se um valor em dinheiro (bônus). Desta 

forma, deixam claro que a avaliação do SARESP é mais um mecanismo de uma 

política pública educacional excludente. 

 A partir das entrevistas com os Gestores Escolares concluiu-se que o 

processo de Avaliação em Matemática escolar atribui as características da 

avaliação formativa ao apresentar maneiras diversificadas de efetuar o processo 

de avaliação, e com isso refletir todo um processo de ensino que proporciona o 

desenvolvimento do raciocínio Matemático a partir das competências e habilidades 

trabalhadas nesse tipo de ensino, estabelecendo uma relação plena entre elas de 

maneira a valorizar os conhecimentos já existentes dos educandos. As 

características da avaliação somativa são relacionadas à atribuição de uma escala 

númerica de classificação do conhecimento Matemático por meio de nota e conceito. 

O efeito principal da avaliação diagnóstica é a observação em relação aos avanços 
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e as dificuldades dos discentes; desta forma, permite orientar os mesmos de forma a 

sanar suas dúvidas e focar o pleno desenvolvimento do educando. Os Gestores 

Escolares criticam o processo de Avaliação em Matemática, pois este mecanismo 

tem que ser de forma bem estruturada para poder avaliar de maneira adequada, 

para os resultados serem positivos. Isso implica em uma elaboração que explora as 

situações-problema propostas, mas também não reflete num bom processo de 

ensino-aprendizagem Matemática. Também atentam para o fato da valorização dos 

conhecimentos Matemáticos que os discentes já possuem, e a partir dos mesmos 

proporcionar um processo de ensino e de avaliação que associe a relação teoria e 

prática . Desta forma devem-se observar alguns aspectos no processo de Avaliação 

em Matemática como: o que os alunos sabem, como sabem, se compreendem os 

conteúdos Matemáticos, como executam o processo de resolução de maneira que 

proporcione um ensino significativo. 

 Na Avaliação em Matemática do SARESP, notou-se que os Gestores 

Escolares caracterizam-na  como formativa, pois envolve plenamente as situações-

problema propostas na prova e as competências e habilidades correspondentes aos 

conteúdos avaliados, verificando, assim, o desenvolvimento do educando. Somativa 

ao testar os conhecimentos Matemáticos ensinados aos discentes e com isso 

atribuir índices de resultados e diagnóstica ao apresentar a real situação do 

processo de ensino-aprendizagem da Matemática na rede de ensino paulista, 

conduzindo assim medidas de intervenção, se for necesario, para a melhoria de todo 

o processo de ensino. Os Gestores Escolares apresentam críticas ao processo de 

Avaliação em Matemática do SARESP, cujas questões da prova são apresentadas 

de forma contextualizadas e isso não é ensinado no cotidiano escolar, dificultando e 

conduzindo um distanciamento entre a avaliação e o processo de ensino-

aprendizagem Matemático. Desta forma, a respectiva prova é considerada de difícil 

resolução. Também atentam para o fato de que a Avaliação em Matemática do 

SARESP é formulada a partir de competências e habilidades relacionadas aos 

conteúdos Matemáticos e isso não é desenvolvido dentro da sala de aula, 

formalizando que se deve ter uma mudança significativa na prática escolar em 

relação ao ensino onde o mesmo deve ser coerente ao que se é cobrado na 

avaliação do SARESP. 

 Constatou-se que os professores de Matemática caracterizam a Avaliação 

em Matemática escolar como formativa, ao proporcionar um acompanhamento do 



329 

aluno em seu processo de aprendizagem de forma significativa e contextualizado ao 

cotidiano do discente, utilizando instrumentos de avaliação diversificados para todo 

este processo. Possui a perspectiva somativa ao relacionar o seu resultado ao 

desenvolvimento de competências e habilidades Matemáticas mediante a forma de 

atribuição de notas e conceitos numéricos e diagnóstica ao identificar a verdadeira 

realidade do processo de ensino-aprendizagem matemático que acontece no 

cotidiano escolar. Com isso seria necessária uma reorientação da execução de 

práticas de ensino para uma melhor aprendizagem escolar. Constatou-se, ainda, 

que os professores de Matemática atribuem três funções para o processo de 

Avaliação em Matemática: diagnosticar, controlar e classificar. E ainda deixam 

evidente que avaliar é muito complexo, não podendo resumir-se somente ao 

instrumento prova, mas sim, a toda uma observação do aluno em sua mais variadas 

dificuldades e avanços. 

 Já em relação à Avaliação em Matemática do SARESP, ficou claro que os 

professores de Matemática caracterizam-na como formativa, pois é formulada a 

partir da matriz de referência para a elaboração da prova do SARESP, cujos 

conteúdos devem ser os mesmos ensinados durante todo o ano letivo; somativa ao 

classificar os resultados alcançados de maneira que verifique as competências e 

habilidades desenvolvidas junto aos alunos; diagnóstica ao apresentar os índices 

dos resultados de toda a rede de ensino paulista formalizando as evoluções do 

ensino de Matemática e, se não forem satisfatórios, podem reorientar um 

planejamento para sanar as dificuldades e dúvidas apresentadas em todo o 

processo de ensino e de Avaliação em Matemática. Os professores de Matemática 

elaboram críticas ao processo de Avaliação em Matemática do SARESP, 

mencionando que  não é um processo contínuo e com isso não conseguem verificar 

os avanços de maneira adequada dos alunos. Tendo em vista que são avaliadas 

somente a 4ª, 6ª e 8ª série do ensino fundamental e 3ª série do ensino médio, a 

interpretação dos resultados deveria ser de mais fácil acesso, para que todos os 

docentes e pessoas interessadas pudessem apropriar-se dos mesmos para 

direcionar seu planejamento para um melhor processo de ensino-aprendizagem 

matemático. Afirmaram também que a Avaliação em Matemática do SARESP não é 

um instrumento que reflete a verdadeira realidade escolar, apresentando muitas 

vezes os índices dos resultados de maneira equivocada. 
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 Em relação às famílias dos alunos entrevistados, observou-se que o 

processo de Avaliação em Matemática é caracterizado como somativo, pois avalia 

os discentes para verificar seu conhecimento referente aos conteúdos matemáticos 

ensinados na escola e com isso classifica o seu desempenho. Também é 

diagnóstica ao identificar suas dificuldades e direcionar medidas para saná-las. A 

família dos alunos entrevistados atenta para o fato de que a disciplina Matemática é 

de fundamental importância para o pleno desenvolvimento dos alunos, mas também  

considera  a mais difícil das disciplinas escolares. Isso desmotiva os alunos, pois 

seu ensino muitas vezes é apresentado de forma não significativa para o cotidiano 

dos educandos. 

 Já em relação à Avaliação em Matemática do SARESP, notou-se que as 

famílias dos alunos entrevistados a caracterizam como formativa ao despertar o 

interesse dos alunos por ser uma avaliação de forma contextualizada. Também se 

apresenta somativa ao avaliar os conhecimentos ensinados em sala de aula e, a 

partir disso, indica os índices dos resultados e diagnóstica ao apresentar os 

resultados dos alunos e de suas respectivas escolas, servindo como parâmetro para 

direcionar sempre um melhor ensino. Mas também apontam críticas referentes à 

Avaliação em Matemática do SARESP, mencionando que é  aplicada de maneira 

errada, pois é efetuada somente uma vez por ano e com isso os alunos não levam 

em consideração sua execução. E destacam o fato de que cada escola ensina de 

uma maneira diferente e com um currículo diferente também e deste modo o que é 

cobrado na prova não é o que foi ensinado dentro de sala de aula. 

 Antes de apontar as observações referente aos alunos, far-se-á um 

registro das concepções em comum referentes ao processo de Avaliação em 

Matemática escolar e do SARESP que os Especialistas, os Gestores Escolares, os 

Professores de Matemática e a Família dos alunos entrevistados apresentam. Todos 

os sujeitos da pesquisa já observados, relatam o processo de Avaliação em 

Matemática, tanto o escolar como o do SARESP, como um processo muito 

complexo, que depende exclusivamente da maneira como o ensino de Matemática é 

conduzido e ainda encaram um certo desafio em que a disciplina Matemática é 

considerada como a mais difícil do currículo escolar, mas sendo também 

considerada como de fundamental importância para o pleno desenvolvimento dos 

alunos. Desta forma, os sujeitos apresentam concepções semelhantes em relação 

ao ensino e ao processo de Avaliação em Matemática, tanto escolar como do 
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SARESP, apontando falhas, críticas e também elogios em relação a sua execução, 

seu ensinamento e desenvolvimento em todo o âmbito escolar e na rede de ensino 

paulista. 

 Foram observados, junto aos alunos, vários fatores relacionados à prática 

escolar, ao ensino de Matemática e ao processo de Avaliação em Matemática, tanto 

escolar como a do SARESP. A maioria dos alunos entrevistados estudam nesta 

escola desde a 5ª série do Ensino Fundamental. Os motivos que os levam a estudar 

na mesma escola são os mais variados, sendo os mais relevantes que apresentam 

um bom relacionamento com os professores e gostam do ensino proporcionado por 

eles. Os alunos consideram o trabalho de seus professores de Matemática como 

sendo adequado para o processo de ensino-aprendizagem matemático, mas 

também apresentam fatores que poderiam melhorar ainda mais a prática docente, 

como os professores deixarem de fazer algumas brincadeiras de que os alunos não 

gostam e explicarem a matéria quando isso for solicitado pelos mesmos, devido ao 

não entendimento dos conteúdos ensinados. 

 Já em relação às aulas de Matemática, verificou-se que os alunos 

possuem uma boa relação professor-aluno, mas registram que as aulas ainda são 

ministradas de forma tradicional, utilizando, em sua maioria, somente os recursos de 

giz, lousa e caderno, não apresentando maneiras mais diversificadas e significativas. 

 O processo de Avaliação em Matemática escolar, na concepção dos 

alunos, é totalmente relacionado aos conteúdos ensinados nas aulas e que possuem 

exclusivamente contas e números e, ao efetuar uma Avaliação em Matemática, 

manifestam sensações de desconforto, nervosismo, medo e preocupações 

referentes à nota, pois os mesmos relacionam e esperam sempre uma nota boa 

(azul) e que, se os discentes pudessem, modificariam as avaliações em Matemática, 

elas seriam de mais fácil resolução, pois são consideradas difíceis. 

 As concepções que os alunos apresentam entre as avaliações em 

Matemática e as das outras disciplinas são que a Avaliação em Matemática é 

totalmente relacionada a números e contas, já  a das outras disciplinas é relacionada 

a textos e interpretações. 

 Em relação à avaliação do SARESP, as concepções são diversificadas, 

pois muitos alunos sabem o que é, o que representa, mas não sabem os seus 

objetivos. Também consideram a prova do SARESP de difícil resolução. A diferença 

entre a prova de Matemática e a de outras disciplinas avaliadas são iguais as que já 
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foram mencionadas anteriormente. Os alunos não possuem conhecimento de seus 

resultados, somente sabem o resultado de sua escola. 

 Nos desenhos referentes à Avaliação em Matemática, tanto a escolar 

como a do SARESP, pôde-se observar que os alunos desenham muitos números e 

operações Matemáticas, mas também muitos pontos de exclamação e interrogação 

e ainda escrevem em seus comentários que as avaliações em Matemática são 

árduas e que possuem muita dificuldade, mas mesmo assim gostam da disciplina 

Matemática. Isso deixa nítido que o processo de Avaliação em Matemática 

apresenta falhas não somente nas provas, mas também no ensino da disciplina. 

Desenham também muitos corações, mas acredita-se que, apesar de ser o símbolo 

do amor, os alunos não estão relacionando esse sentimento à disciplina Matemática, 

nem mesmo ao processo de avaliação, mas sim,  ao professor de Matemática, pois 

em alguns dos desenhos e comentários há evidências que os alunos gostam muito 

do docente. De uma certa forma os alunos também sugerem mudanças no processo 

de ensino, de avaliação e na prática escolar, sendo apresentadas com isso as 

concepções que os alunos possuem em relação a todos os sujeitos que envolvem o 

processo de Avaliação em Matemática. 

 Nesse sentido, a partir do acima discutido, acredita-se que as concepções 

dos alunos referentes à Avaliação em Matemática são somente a relação a números 

e contas e a preocupação com a nota e conceitos. Os alunos apresentam 

dificuldades em todo o processo de ensino e na prova em Matemática, mas também 

mostram que, de uma certa forma, buscam saná-las. O cotidiano escolar foi relatado 

como tranquilo. Isso facilita o processo de aprendizagem, mas como a disciplina 

Matemática é considerada como um ―monstro‖ para a maioria dos seres humanos, 

ainda temos uma longa caminhada a seguir para mudar o rumo dessas concepções. 

 É fato que, embora alguns sinais de mudança já estejam se pronunciando 

há bastante tempo, ainda existe muito a ser feito no sentido de rever todas as 

necessidades do processo de Avaliação em Matemática, de forma que todos os 

sujeitos envolvidos e mencionados nesta pesquisa possam abordar a questão 

proposta com um novo direcionamento para a rede de ensino paulista em relação ao 

ensino e à avaliação, tanto a escolar como a do SARESP em Matemática. 

 Por último, vale ressaltar que, ao final deste trabalho, fica a certeza da 

contribuição com o processo de Avaliação em Matemática e com a formação do 

docente em Matemática; e que esses professores utilizem e valorizem a fala dos 
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alunos, foco principal desta pesquisa, de forma a desenvolver nos discentes uma 

visão mais crítica do mundo, do espaço escolar, dos processos de avaliações não 

somente em Matemática mas sim, em todas as áreas do conhecimento, para que, 

com isso, possam contribuir em favor da igualdade de oportunidades para todos os 

sujeitos que envolvem o processo de Avaliação em Matemática. Espera-se, ainda, 

levar em frente o aprofundamento desta pesquisa em forma de artigos, 

apresentação de trabalhos e até mesmo o pleno desenvolvimento em um futuro 

doutorado, mantendo viva a engrenagem referente a esta temática, o processo de 

Avaliação em Matemática, com afinco e responsabilidade de objetivar e levar em 

conta a busca de um conhecimento comprometido. Espera-se, ainda, contribuir para 

o desenvolvimento do ensino de Matemática, da formação do docente de 

Matemática, da linguagem Matemática, da formação dos discentes e do processo de 

Avaliação em Matemática, deixando para trás todas as opiniões que desfavorecem 

os temas já citados que o sistema de ensino paulista os produz. 

 Desta forma, a presente pesquisa trouxe um novo olhar referente ao tema 

―Avaliação em Matemática‖, em relação aos depoimentos dos sujeitos envolvidos e 

às entrevistas efetuadas junto aos alunos; de maneira que não somente  as 

concepções referentes a este tema foram destacadas, mas também refletiu-se um 

diagnóstico sobre o contexto escolar e o que de verdade acontece dentro das 

escolas da rede de ensino paulista de forma a analisarmos e conduzirmos uma 

melhoria significativa a todos os pontos criticados e levantados como falhos. Os 

desenhos confeccionados pelos alunos refletem também como os discentes 

consideram a Avaliação em Matemática, o ensino e até mesmo a prática do docente 

de Matemática de maneira à observarmos que todas as imagens confeccionadas 

apontam para o fato de que os mesmos gostam dessa discplina mas possuem 

dificuldades . Com isso, é importante utiliza-lás para promover uma discussão 

referente a vários outros temas e assuntos que permeiam o espaço escolar, 

sugerindo assim a confecção de outros desenhos, pois muitas vezes nos dizem 

aspectos que a fala e a escrita não nos retratam. 

 Deste modo, essas são algumas considerações fundamentais para a 

conclusão desta dissertação. Acredita-se ser possível modificar o processo de 

Avaliação em Matemática, tantas vezes mal interpretado, e contribuir para uma 

escola e um ensino de mais qualidade. 
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APÊNDICE A – MODELO DE QUESTIONÁRIO (GESTORES ESCOLARES, 

DOCENTES DE MATEMÁTICA) 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

 

 

 

 

 

 

Você está sendo convidada (o) a participar desta pesquisa sobre a concepção dos 

alunos em relação à Avaliação em Matemática. Ao integrar este estudo estará 

permitindo a utilização dos dados aqui fornecidos para a elaboração da dissertação 

de mestrado em Educação na Universidade Metodista de São Paulo sobre esta 

temática. Todas as informações coletadas neste estudo são estritamente 

confidenciais. Você não precisará se identificar. Somente o pesquisador terá acesso 

às suas informações. Após o registro destas, o documento será destruído. 

 

Eu, _________________________________________ RG________________ 

Tendo em vista o esclarecimento acima apresentado, manifesto livremente meu 

consentimento em participar da pesquisa. 

Local: ________________________________________________________ 

Data: _________________________________________________________ 

Assinatura: ____________________________________________________ 
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Questionário – Perfil 
 

 

1. Graduação: _________________________ano de conclusão___________ 
 
  _________________________ano de conclusão___________ 
 
  _________________________ano de conclusão___________ 
 

Pós-Graduação: __________________________________________________ 
 
  __________________________________________________ 
 

2. Sexo (  ) masculino (  ) feminino 

 

3. Tempo de serviço 
 
 a) Na área docente   ______ anos. 
 

4. Qual sua idade: __________________________________________________ 

 

5. Qual seu cargo dentro da U.E: _________________________________ 



348 

Questionário 
 

 

1. O que você entende sobre Avaliação em Matemática? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

 

2. O que você acha da Avaliação em Matemática do SARESP? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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MODELO DE QUESTIONÁRIO (ESPECIALISTAS) 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

 

 

 

 

 

 

Você está sendo convidada (o) a participar desta pesquisa sobre a concepção dos 

alunos em relação à Avaliação em Matemática. Ao integrar este estudo estará 

permitindo a utilização dos dados aqui fornecidos para a elaboração da dissertação 

de mestrado em Educação na Universidade Metodista de São Paulo sobre esta 

temática. Todas as informações coletadas neste estudo são estritamente 

confidenciais. Você não precisará se identificar. Somente o pesquisador terá acesso 

às suas informações. Após o registro destas, o documento será destruído. 

 

Eu, _________________________________________ RG________________ 

Tendo em vista o esclarecimento acima apresentado, manifesto livremente meu 

consentimento em participar da pesquisa. 

Local: ________________________________________________________ 

Data: _________________________________________________________ 

Assinatura: ____________________________________________________ 
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Questionário – Perfil 
 

 

1. Graduação: _________________________ano de conclusão___________ 
 
  _________________________ano de conclusão___________ 
 
  _________________________ano de conclusão___________ 
 

Pós-Graduação: __________________________________________________ 
 
  __________________________________________________ 
 

2. Sexo (  ) masculino (  ) feminino 

 

3. Tempo de serviço 
 
 a) Na área docente   ______ anos. 
 

4. Qual sua idade: __________________________________________________ 

 

5. Instituição que trabalha: __________________________________________ 

 

6. Qual seu cargo dentro da instituição : _________________________________ 

 

7. Linha de pesquisa que trabalha: _________________________________ 
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Questionário 
 

 

1. O que você entende sobre Avaliação em Matemática? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

 

2. O que você acha da Avaliação em Matemática do SARESP?  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 



352 

MODELO DE QUESTIONÁRIO (FAMÍLIA DOS ALUNOS ENTREVISTADOS) 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

 

 

 

 

 

 

Você está sendo convidada (o) a participar desta pesquisa sobre a concepção dos 

alunos em relação à Avaliação em Matemática. Ao integrar este estudo estará 

permitindo a utilização dos dados aqui fornecidos para a elaboração da dissertação 

de mestrado em Educação na Universidade Metodista de São Paulo sobre esta 

temática. Todas as informações coletadas neste estudo são estritamente 

confidenciais. Você não precisará se identificar. Somente o pesquisador terá acesso 

às suas informações. Após o registro destas, o documento será destruído. 

 

Eu, _________________________________________ RG________________ 

Tendo em vista o esclarecimento acima apresentado, manifesto livremente meu 

consentimento em participar da pesquisa. 

Local: ________________________________________________________ 

Data: _________________________________________________________ 

Assinatura: ____________________________________________________ 
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Questionário – Perfil 
 

 

1. Profissão __________________________________________________ 
 
2. Formação: __________________________________________________ 
 
3. Graduação: _________________________ano de conclusão___________ 
 
  _________________________ano de conclusão___________ 
 
  _________________________ano de conclusão___________ 
 

Pós-Graduação: __________________________________________________ 
 
  __________________________________________________ 
 
4. Grau de Parentesco com a criança: _________________________________ 
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Questionário 
 

 

1. O que você entende sobre Avaliação em Matemática? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

 

2. Você sabe o que é o SARESP? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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3. O que você acha da Avaliação em Matemática do SARESP? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE QUESTÕES PARA REALIZAÇÃO DAS 

ENTREVISTAS COM OS ALUNOS 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

 

 

 

 

 

 

Você está sendo convidada (o) a participar desta pesquisa sobre a concepção dos 

alunos em relação à Avaliação em Matemática. Ao integrar este estudo estará 

permitindo a utilização dos dados aqui fornecidos para a elaboração da dissertação 

de mestrado em Educação na Universidade Metodista de São Paulo sobre esta 

temática. Todas as informações coletadas neste estudo são estritamente 

confidenciais. Você não precisará se identificar. Somente o pesquisador terá acesso 

às suas informações. Após o registro destas, o documento será destruído. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Eu, _________________________________________ RG________________, 

responsável legal por __________________________________________, tendo 

em vista o esclarecimento acima apresentado, manifesto livremente meu 

consentimento da participação de meu (minha) filho (a) na presente pesquisa. 

Local: ________________________________________________________ 

Data: _________________________________________________________ 

Assinatura: ____________________________________________________ 
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Perguntas 
 

 

1) A escola, para você, é algo prazeroso? 

2) Há quanto tempo você estuda nesta unidade escolar? 

3) Expresse sua opinião sobre os seus professores de Matemática 

4) Descreva suas aulas de Matemática 

5) Faça suas considerações sobre a maneira de como o seu professor de 

Matemática o avalia. 

6) O que você entende sobre Avaliação em Matemática? 

7) Qual a sua reação ao passar por uma Avaliação em Matemática? 

8) Quais suas expectativas em relação à Avaliação em Matemática? 

9) Você tem conhecimento do que é a avaliação do SARESP? 

10) Opine sua visão em relação à Avaliação em Matemática do SARESP. 

11) Quais são as razões que o levaram a fazer estes desenhos, e o que 

eles representam para você? 

12) Ao realizar os dois desenhos propostos, qual é a relação que você 

percebe entre um e outro? 

13) Se pudesse, como gostaria que fossem as avaliações em 

Matemática? 

14) O que há de diferente na Avaliação em Matemática em comparação 

com as outras disciplinas? 

15) Comparando a Avaliação em Matemática do SARESP na edição de 

2008, com a de outras disciplinas que foram avaliadas, quais são as diferenças 

entre: 

a) Língua Portuguesa 

b) Ciências 

16) Você tem conhecimento do seu resultado na avaliação do SARESP? 

17) Também sabe o resultado de sua escola na avaliação do SARESP? 

18) Mudanças que os alunos gostariam? 
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Questionário – Perfil 
 

 

1. Série em que estuda: _________________________________________ 

 

2. Já repetiu alguma vez: _________________________________________ 

 

3. Sexo  (  ) masculino (  ) feminino 

 

4. Sempre estudou em escola pública (  ) sim  (  ) não. Se já tiver estudado em 

escola particular, cite qual série foi: _________________________________ 

 

5. Qual sua idade: _________________ 

 

6. Escolha um apelido para ser identificado na pesquisa: ________________ 
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ANEXO A – ENTREVISTAS NA ÍNTEGRA 

 

 

32 
Professor: É... o que é que você acha da escola? 
Bia: Eu gosto da escola. 
P: Mas gosta por quê? 
B: (risos) Porque eu gosto de lá. 
P: Mas tem algum motivo que faz você gostar? 
B: Ah... não. Sei lá, todos motivos. 
P: Quais 'todos'? 
B: Ah, professor (risos)... porque eu gosto dos professores, gosto do ensino de lá... 
por isso. 
P: Quanto tempo você está nessa escola? 
B: Ah... três anos. 
P: Três anos? Desde a quinta série? 
B: É. 
P: Tá. O que é que você acha, qual é a sua opinião sobre todos os professores de 
Matemática que você já teve? 
B: Ah, os três eram bons, mas o que eu mais gostei foi você (risos). 
P: É... e como é que eram as aulas deles? 
B: Da G., ela gritava muito. Você, você explicava bem, e do professor W., ele enrola 
muito. 
P: (ininteligível) 
B: Era sim. 
P: Tá, OK. É... e como é que era a forma de avaliação deles? 
B: Como assim? 
P: Como que eles te avaliavam, como é que eram as provas deles...? Assim. 
B: Ah, eles davam uma aula de comportamento, davam provas sobre a matéria do 
bimestre... 
P: Hm. 
B: Assim. 
P: E... o que é que você entende sobre a avaliação de Matemática? 
B: Como assim? 
P: O que é que você acha que é a avaliação de Matemática? (pausa) O que é você 
acha que ela é, como que ela é, como que ela é feita... É... 
B: Ah...! Pra que é que serve? 
P: Não. Como... O que é que você entende? Quando te falam ―avaliação de 
Matemática‖, o que é que você entende sobre isso? 
B: Que vai ter bastante conta... pra mim fazer. 
P: Só as contas? 
B: É... só as contas... a maioria das provas... (interrupção) 
P: Mas e por que é que tem essas contas? 
B: Porque é o que eu aprendi. 
P: E... e quando você faz uma avaliação de Matemática, qual é a sua reação? 
B: Ah... algumas têm um bem difícil. Aí tem que pensar bastante. Tem outras que é 
mais fácil. 
P: E elas são difícil por quê? 
B: Porque às vezes eu não estudei direito, ou porque eu não entendo muito bem. 
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P: E quando que são fáceis? 
B: Ah, quando eu sei fazer. 
P: Hm, tá. E o que é que... qual é a sua expectativa em relação à avaliação de 
Matemática? O que é que você espera dela? Quando você vai fazer a prova, o que é 
que você espera da avaliação? 
B: Que eu me saia bem. 
P: Mas pra você sair bem...? 
B: Tem que estar fácil. Tem que saber o que é que tá lá. 
P: Você sabe o que é que é a avaliação do SARESP? 
B: Mais ou menos. 
P: Mais ou menos o quê? 
B: Ah, sei que é uma avaliação que o governo dá pra avaliar o grau de aprendizado 
dos alunos. 
P: Dos alunos... só dos alunos? 
B: Não, acho que tem pros professores também (hesitação)... não, acho que é só 
dos alunos. 
P: E o que é que você achou da avaliação de Matemática do SARESP? 
B: Muito difícil. 
P: Difícil por quê? 
B: Porque era mais logística do que Matemática. Coisa de lógica, muito difícil. 
P: Quando eu pedi pra vocês fazerem esses dois desenhos... 
B: Hm... 
P: ... tá, sobre a avaliação de Matemática (pausa), que razão têm esses dois 
desenhos para você? Que é que eles representam para você? 
B: Que um me deixou triste, porque eu não sabia fazer, porque eu tirei uma nota 
muito baixa. E o outro me fez pensar muito, tive que quebrar muito a cabeça. 
P: Qual te deixou triste? 
B: Esse daqui. 
P: O do coração? 
B: É. 
P: E o outro? 
B: O da Lu, que me fez pensar. 
P: Te fez pensar muito? 
B: É. 
P: Tá (pausa). Qual a relação que tem entre os dois? Tem alguma coisa em comum 
entre os dois? 
B: Que os dois quis dize-- quis dizer que estava muito difícil. 
P: Muito difícil? 
B: É. 
P: Se você pudesse, como você gostaria que fossem as avaliações de Matemática? 
B: Que não tivesse tanta logística, tivesse mais conta. 
P: Mais conta? E o que é que você acha que é essa logística que você fala tanto? 
B: Ah, é coisa de lógica, respostas lógicas... nã-- que não têm conta. 
P: Pode me dar um exemplo? 
B: Ah, não... sei lá. 
P: (pausa) O que é que tem de diferente na avaliação de Matemática com as outras 
matérias? Com as outras provas das outras matérias? 
B: Que as outras matérias é pergunta e resposta por itens-- por extenso, Matemática 
não, Matemática você tem que fazer conta. 
P: Só as contas? 
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B: É. 
P: O ano passado vocês fizeram a prova do SARESP, que tinha a avaliação de 
Matemática, Ciências e Português. 
B: Hã. 
P: Que diferença teve a avaliação de Matemática com a avaliação de português? 
B: Acho que a de Português tava mais fácil que a de Matemática. 
P: Por que é que tava mais fácil? 
B: Porque era só interpretação de texto. 
P: E a de Ciências e a de Matemática? 
B: Também... tava mais fácil a de ciências, porque também era bastante 
interpretação de texto. 
P: (pausa) Você sabe o resultado-- o seu resultado do SARESP? 
B: Não. 
P: Não? 
B: Não. 
P: E o da sua escola? 
B: Sei. 
P: Como foi? 
B: A escola ficou em terceiro lugar, entre as escolas estaduais. 
P: Do estado inteiro? 
B: É (hesitação)... não, acho que na-- é, na cidade de São Paulo. 
P: Mais alguma coisa que você pensa em me falar, sobre a avaliação de 
Matemática,sobre a escola...? Você queria que mudasse alguma coisa...? 
B: Não. 
P: Não? 
B: Não. 
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33 
Professor: Começou então, tá? Então... o que é que você acha da escola? 
Keke: Eu gosto da escola. 
P: Mas gosta por quê? 
K: Ah, porque é pra-- é... um bem pro futuro. 
P: Só pro futuro? 
K: Ah, acho que é. 
P: Quanto tempo você estuda nessa escola? 
K: Um ano e meio. 
P: Um ano e meio? Que série que você fez lá? 
K: Sexta, e tô fazendo a sétima. 
P: É... qual é a sua opinião sobre todos os professores de Matemática que você já 
teve? 
K: Ah, tem uns que são chatos, tem outros que são legais, tem outros que sabem 
ensinar, tem outros que não... 
P: Mas por que é que são chatos? 
K: Ah (ininteligível)... ah, porque às vezes falam coisa que não deve, e nada a ver 
assim, o que falam. 
P: E... o que é que você acha que eles não sabem ensinar? Como que é isso? 
K: Como assim? 
P: Porque ―alguns sabem ensinar, outros não‖... 
K: Não, sabem... 
P: Como assim? 
K: ... explicar a matéria, hã... deixar tudo assim no jeito pra nós entendermos – tem 
outros que não, entendeu? Já vai direto pro ponto, sem a gente entender nada. 
P: E como que é as aulas deles? Como foi? Como foi, como é as aulas deles? 
K: É normal. 
P: Mas normal como? 
K: Ah, não sei o que... 
P: Descre-- descreva alguma coisa, como que é, o que ele faz... 
K: Ah... o meu atual professor de Matemática, ele... ele fala muita besteira, é isso 
que eu não gosto. 
P: E os outros? 
K: Ah, os outros nem tanto. 
P: E como que era as provas deles? Como que eles avaliavam você? 
K: Ai, essa eu não sei... 
P: Como que você fazi-- como que eram as provas que eles davam pra você? Eles 
davam só prova, davam trabalho...? 
K: Ah... uns davam só trabalho, tinha uns outros que dava só prova, e tem outros 
que num dá nada, só dá listas normais. 
P: E como que era essas provas? 
K: (pausa) Ai, era difícil. 
P: Mas por que era difícil? 
K: Porque às vezes a gente não entendia direito o conteúdo. 
P: Mas perguntava quando não entendia? 
K: Perguntava. 
P: E ele explicava? 
K: Explicava. 
P: E...? 
K: E eu continuava não entendendo. 
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P: Ah... (pausa) O que é que você entende quando diz pra você assim: ―avaliação de 
Matemática‖? 
K: Que o professor tá me-- me avaliando. 
P: Mas só tá te avaliando? Quando ele fala-- quando fala-- quando fala a palavra pra 
você, ―avaliação de matemática‖, que é que você entende sobre essa palavra? 
K: Ah, tá avaliando o aluno, como tá... como tá sendo o desempenho dele. 
P: E qual a sua reação quando você faz uma avaliação de Matemática? 
K: Ai, dá nervoso. 
P: Por que é que dá nervoso? 
K: Ah, medo de tirar nota baixa, alguma coisa assim. 
P: O que é que você espera da avaliação de Matemática? 
K: Ah, que eu saia sabendo mais. 
P: Saia sabendo mais...? Só isso? 
K: Ãrrã. 
P: Você sabe o que é que é a avaliação do SARESP? 
K: É pra ver como é que o... os alunos estão se saindo nas escolas, como é que os 
professores estão ensinando, parece que serve pra... avaliar o aluno também. 
P: Só o aluno? 
K: Não, os professores também. 
P: E o que é que você acha da avaliação de Matemática do SARESP? 
K: Ah, meio complicado. Tem coisa lá que a gente ainda não aprendeu, e eles 
colocam lá, né? Aí fica complicado. 
P: E... quando eu pedi pra vocês faze-- pra você fazer esses dois desenhos sobre a 
avaliação de Matemática, o que... (pausa) o que é que eles re-- os dois desenhos 
representam para você? 
K: Ah, representava que a... a prova tava muito difícil. Aí eu coloquei no desenho 
que a prova tava difícil. 
P: Mas por que é que ela tava difícil? 
K: Porque tinha conteúdo que a gente ainda num tinha aprendido. 
P: Ah, tá. E... o que é que tem em comum entre os dois desenhos? Qual é a relação 
entre os dois? 
K: Que um eu tava pensando que tava com dificuldade, tava pensando no que é que 
seria a resposta e não tava conseguindo, e o outro era que eu tava... lendo, tentando 
aprender, né, o que tava... o que ia cair na prova. 
P: Se você pudesse, como que você gostaria que fossem as avaliações de 
Matemática? 
K: Mais fáceis. 
P: Mais fácil como? 
K: Ah... deixa eu ver... (pausa) ah, o professor explicasse bem antes das provas, aí 
sim ele dava a prova, antes disso, não. 
P: O que é que tem de diferente da avaliação de Matemática com a avaliação das 
outras matérias? 
K: Ah, a avaliação de Matemática você tem que pensar mais. 
P: Só pensar? 
K: É, eu acho que é, tem que pensar. 
P: O ano passado, quando você fez a avaliação do SARESP, você fez a prova de 
Português, a prova de Matemática e a prova de Portug-- de Ciências. Qual a 
diferença entre a avaliação de Matemática com a avaliação de Português? 
K: Ai, essa eu não sei... ai... (pausa) Como assim, ―a diferença‖? 
P: Qual a diferença? Tem alguma diferença? Elas são parecidas...? São iguais...? 
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K: Não, porque a de Português trabalha mais com produção de texto, e a de 
Matemática, com certeza, com... contas, né, só se for assim. 
P: E... uma não foi mais difícil que a outra, como é que foi? 
K: Ah, a de Português foi mais difícil do que a de Matemática. 
P: Português foi mais difícil? 
K: Ãrrã. 
P: E a prova de Ciências com a prova de Matemática? 
K: Ah, a de Matemática provavelmente foi mais difícil que a de Ciências. 
P: Por que? 
K: Porque a de ciências era... não precisava fazer contas, né? Já era mais... ―na 
mão‖. 
P: Tá. Você sabe o res-- o seu resultado da avaliação do SARESP? 
K: Não. 
P: Não? E o da sua escola? 
K: A minha escola saiu em terceiro lugar. 
P: Terceiro lugar da onde? 
K: Da zona leste aqui. 
P: Da zona leste? 
K: Isso. 
P: Você tem mais alguma coisa pra me falar sobre a sua escola, sobre a avaliação 
de Matemática, o que é que você queria que mudasse, que melhorasse...? 
K: Não. 
P: Não? 
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34 
Professor: Começou. (ininteligível) eu vou te perguntando e você vai falando. O que 
é que você acha da escola? 
Kaká: Ótimo. 
P: Só ótimo? 
K: É. 
P: É? Quanto tempo você estuda lá? 
K: Desde a sexta... dois anos. 
P: Dois anos? Quais séries você já fez lá? 
K: Sexta e a sétima. 
P: ... e a sétima? Que é que você acha de todos os professores de Matemática que 
você já teve? 
K: Ótimos...! Que eles ensinam tudo... Não, ensinam mais até do que pode. 
P: Mais do que você consegue? Tá. E... como que é as aulas deles? 
K: Legal, prazerosa... É... deixa eu ver... Ah, tem um monte de coisa, é... calma... 
P: E...? ―Um monte de coisa‖ o quê? Eu preciso saber o que é que é esse ―monte de 
coisa‖. 
K: É... é. Sei lá (risos). 
P: Você que tem que saber, como que é... 
K: É boa... 
P: Mas é boa em que sentido? 
K: Ah... de-- do ensino... do... 
P: Como que ele é dentro da sala de aula? Como que é a aula dele? 
K: Calma... É... centrado... no que ele faz. É... ah, professor, num sei falar não, ué. 
P: Então aqui-- E como que era as avaliações deles? Como que eles te avaliam? 
K: Através de prova, com perguntas e respostas... atividades... que eu gostava 
também. 
P: Que tipo de atividade? 
K: Como assim, você tá falando? Não entendi... 
P: Assim, é só prova? E como que é essas atividades? Se é trabalho em-- 
K: (ininteligível)? 
P: É, não; é trabalho em grupo...? 
K: Não, não... 
P: ... é individual...? 
K: Individual. 
P: E só isso, só tem as provas e as atividades? Não tem mais nada? 
K: É. 
P: É? Tá certo. Quando fala pra você assim: ―avaliação de Matemática‖, que é que 
você entende com isso? 
K: Ah, sei que vai ter muita... conta, muita coisa. Que na maioria da-- das... das 
provas, atividades de Matemática, é conta. 
P: (pausa) E quando você faz uma avaliação de Matemática, que reação você tem? 
K: Ah, eu gosto porque... Matemática é gostoso de aprender. 
P: (pausa) O que é que você espera da avaliação de Matemática? 
K: Ah, espero que seja... sempre boa, do jeito que... eu sempre tive. 
P: Você sempre vai bem? 
K: Ãrrã. 
P: É... você sabe o que é que é a avaliação do SARESP? 
K: (pausa) Não. 
P: Num sabe o que é que é o SARESP? 
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K: Já fiz, mas eu não tenho muito conhecimento do que significa isso aí. 
P: E... que é que você achou da avaliação de matemática do SARESP? 
K: Ah, tava muito fácil. Que a gente já tava muito adiantado em relação com o que—
o conteúdo que caiu. 
P: Tá. E... você sabe quais eram os conteúdos? O que é que caiu nesses 
conteúdos? 
K: Ah... conta de subtração... é, adição, divisão... Hum... multiplicação... 
P: Quando eu pedi pra você fazer esses dois desenhos... sobre a avaliação de 
matemática... 
K: Hã. 
P: ... que razão que tem entre esses dois desenhos pra você? 
K: É, que matemática é muito legal! É... que ensina coisas novas... 
P: Isso que representa os dois desenhos? E qual é a relação que tem entre os dois? 
K: Como assim? 
P: Que-- Que é que tem em comum entre os dois desenhos? (trecho ininteligível) 
K: A mesma coisa que tem-- 
P: Não, não é a mesma coisa que tem. (pausa) Como que é? Por que é que você 
fez esse aqui, e por que você fez esse? 
K: Esse aqui porque e-- eu... foi legal, e esse aqui porque também, eu acho legal. 
P: Você só acha legal? A prova é sempre legal? 
K: É... pra mim nunca foi prova chata. 
P: Tá. Então deixa eu ver... É... Se você pudesse, como você gostaria que fosse 
uma avaliação de matemática? 
K: Ah, em dupla... com consulta (risos)... Só que aí tem que ser uma prova mais 
difícil, né? 
P: Tá. Se ela for em dupla tem que ser mais difícil? 
K: É. 
P: E se ela é sozinha, é mais fácil? 
K: É, lógico... 
P: Sempre ela é mais fácil? 
K: Não, não sempre... Se-- se a gente tiver conhecimento do conteúdo... pode ser. 
P: E você sempre tem? 
K: O quê? Conhecimento? 
P: Conhecimento. 
K: ... 
P: Que diferença que tem a avaliação de Matemática em relação às outras 
matérias? 
K: É que Matemática é... é bem melhor do que a de Português porque... Português, 
nossa. Que eu sempre-- a minha matéria preferida é Matemática. 
P: Tá... 
K: Que... pra mim... 
P: E as outras? 
K: Qual-- as que eu mais gosto? 
P: É. 
K: Ah, Geografia... História... e só. 
P: E só? 
K: Só. 
P: E o que é que a de ma-- e o que é que a avaliação de Matemática tem de 
diferente com as outras? 
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K: Ah, é-- é diferente porque a de Matemática... você sempre tá estudando alguma 
coisa nova, tá passando atividade, uma prova, mas Português... nem sempre o 
professor—a professora ensina uma coisa e dá uma avalição, dá uma atividade... 
P: Num tem? 
K: Não. 
P: Num tem avaliação...? 
K: Não... 
P: ...tipo... 
K: ... e às vezes fica sempre naquela mesma... mesmo conteúdo. 
P: Hum, tá. (pausa) Tá. O ano passado, quando você fez a avaliação do SARESP, 
foi Português, Matemática e Ciências. Qual a diferença da avaliação de Matemática 
do SARESP com a avaliação de Português... que você fez? 
K: Ah, as duas estavam muito fácil, mas a de Português... tava mais fácil que a de 
Matemática, ainda. 
P: Mais fácil em que sentido? 
K: Mais fácil, o conteúdo que-- a gente tava muito adiantado do que eles passaram 
aí. Que o... o de Matemática, a gente já tava aprendendo coisa-- bem mais do que 
eles passaram aí. Tanto é que a gente foi... ficou em terceiro lugar. 
P: E de Ciências-- e a prova de Ciências em relação à de Matemática? 
K: Ah, a de Ciências tava mais difícil. 
P: A de Ciências? 
K: Do que a de Matemática. 
P: Por que? 
K: Porque tinha coisa que a gente nem sabia o que é que era de Ciências, que ca—
caiu na prova. 
P: Você sabe o seu resultado na avaliação do SARESP? 
K: Era vinte questões, não era? (pausa) Acho que foi quinze. 
P: O seu? 
K: Meu. 
P: Tá. E o-- a da sua escola? 
K: Ficou em terceiro lugar, não foi? (pausa) Foi. Terceiro. 
P: Terceiro lugar da onde? 
K: Do... da-- da leste-sul. 
P: Da leste-sul. (pausa) Você tem mais alguma coisa pra me falar sobre a prova de 
Matemática, sobre a sua escola, alguma coisa que você queria que mudasse...? 
K: Não. 
P: Não? (pausa) Vamos lá. 
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35 
Professor: Tá. Começou, tá? 
Bruka: Hum. 
P: Então assim. O que é que você acha da escola? 
B: Boa. 
P: Boa por quê? 
B: Ah, por que...? Ai, caramba, por que? Porque... 
3ª pessoa: (ininteligível) eu gosto da escola. 
B: Porqu-- É, isso aí, porq-- não, por causa que assim: tem os professores, né? 
Bons, digamos assim. É... porque... ah, não sei explicar não. 
P: Por que os professores-- você fala que os professores são bons? 
B: Pelo ensino deles, né? 
P: Como que é o ensino deles? 
B: É... ah... 
P: Se é boa, é boa por quê? (pausa) Você já falou que é pelo ensino. (pausa) Mas... 
por que é que você concretiza que o ensino é bom? 
B: (pausa) Porque... Porque... Ai, não sei explicar por que! 
P: Só o ensino que é bom? 
B: É... 
P: Só o ensino é bom? 
B: Ãrrã. (risos) 
P: Então tá. Há quanto tempo você estuda nessa escola? 
B: Dois anos. Contanto com esse, né? 
P: É. Que séries você fez lá? 
B: Sexta e sétima. 
P: Sexta e sétima? E por que é que você foi pra lá? 
B: Por que? Ai... Porque os profe-- Por que é que eu fui pra...? 
P: Por que é que você foi estudar nessa escola? 
B: Ah, sim; por que? Por causa que lá na escola que eu estava estudando eu não 
me adaptei. 
P: Hum. 
B: Né? Eu era muito... pimentinha (risos) 
P: Hum. 
B: (risos) Aí eu fui pra escola particular-- não, pra... pro C. . Aí eu tô lá até 
hoje. 
P: Mas por que você escolheu o C.? 
B: Por indicações. 
P: Indicações? Que tipo de indicações? 
B: Das minhas colegas. 
P: Que é que elas diziam? 
B: Que a escola era muito boa. 
P: Mas elas falavam por que ela era boa? 
B: Não. 
P: Não? (pausa) É... di-- fala a sua opinião sobre todos os professores de 
Matemática que você já teve. E que você tem. 
B: Ai... todos, todos eu num vou lembrar! Ai... todos, ó: da primeira série foi a... que 
da primeira à quarta é uma professora só pra todas, né? Então. 
P: É. 
B: Aí, ó, a minha professora, eu gostava dela... porque... porque... porque eu 
gostava dela. 
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P: Hum. 
B: Aí depois, a segunda, ela já era mais... 
P: Mais...? 
B: Mais... brava. 
P: Mais brava? 
B: É, e também porque... eu não gostava muito de Matemática. Aí, na quinta série, 
eu tive muito professor de Matemática, ó: primeiro foi o D., que ele era muito 
brincalhão e num ensinava nada pra gente. 
P: Hum. 
B: Aí tin-- aí depois veio o... o M. ... que ele também era legal, mas ele... né? Ele 
dava... 
P: Ele dava o quê? 
B: Dava... ah, ele... ele dava conteúdo pra gente, né, vamos dizer assim. Ele 
ensinava a gente. 
P: Hum. 
B: Aí depois veio o... o... ai, como é o nome dele? O A. . Aí ele também, eu não 
gostava muito dele não... Num sei. Aí... ah, aí depois, na quar-- não, na sexta série... 
meu professor foi você! (risos) 
P: Hum. 
B: Aí... deixa eu ver... Ai, você num... Ai, num sei... 
P: Você pode falar o que você achar... 
B: O que eu achava... O que eu acho, né? Ah, num sei. Deixa eu ver. (telefone toca) 
É... 
P: Hum. 
B: Ai, você era muito... como é que eu posso dizer...? Muito... (risos) Muito... pega 
muito no pé da gente! 
P: Hum. 
B: É, assim... é, isso mesmo. 
P: É isso? E agora? 
B: Agora o V., vixe... Ai... Ele... brinca demais também. É. Fica-- tem duas aulas 
dele: uma ele fica brincando, a outra... fica brincando também. Hum... Passa lição, 
nada. É isso. 
P: E ―pegar no pé‖ você achava ruim? 
B: Não. 
P: Não? Por que é que não? 
B: Porque... Porque se... Ai, como é que eu vou te explicar...?! Olha, porque... 
(pausa) 
Ó. 
P: O que é que era ―pegar no pé‖? 
B: Era muito ali, tá em cima, ó, cobrando, ó, ―Eu quero a lição pra amanhã, que não 
sei o quê. Se não for amanhã, eu num quero mais!‖... Aí... 
P: Ah, tá. Então era assim, tinha um-- a aula era programada. 
B: Hum. 
P: É isso? Fazia assim, e tinha que entregar nesse dia. 
B: Ãrrã. 
P: Sempre era no dia? Nunca falhava? 
B: (pausa) Não. Não. Teve uns trabalho aí que você deixou a gente entregar depois. 
P: Ah tá. 
B: ... que eu até esqueci o trabalho. 
P: É. Então olha aqui, e como é que eram as aulas deles? 
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B: De Matemática? 
P: É. 
B: Como que era as aulas deles...? 
P: Como que eles davam as aulas? 
B: Todos, de novo? 
P: É, como o professor no geral, como que eram as aulas dos seus professores? 
B: Como é que eram as aulas de Matemática...? (pausa) Eram... (pausa) Ah... 
(pausa) Ai, outra que eu não sei explicar... 
P: Como que era, o que é que eles faziam, tinha alguma coisa que você gostava, ou 
se você não gostava...? Acontecia algumas coisas, o que é que era essa-- o que é 
que acontecia...? 
B: Ah... 
P: Se você concordava ou não...? Tudo isso você pode falar. 
B: Mas... assim: eu... (pausa) Ai, nada me agradava naquele negócio de 
Matemática. 
P: Nada, nada? Em nenhuma aula, de nenhum professor, nada te agradou? 
B: Ah, algumas-- algumas matérias sim. 
P: Quais? Sabe falar? 
B: Hum-hum. 
P: Mas te agradou por quê? 
B: Ah, num sei, né? Você tá vendo lá e é legal de fazer, que num sei o quê... 
P: Então você gostava de fazer os exercícios, de determinadas matérias? 
B: Ãrrã. 
P: E o-- e o que é que não te agradava? 
B: Os mais difíceis. 
P: Os mais difíceis? 
B: É. 
P: Então os conteúdos que você achava mais difícil. 
B: Isso. 
P: Sabe falar algum? 
B: Expressão. 
P: Não gostava de expressão? 
B: Não! 
P: Por que é que não gostava das expressões? 
B: Porque... ah, porque às vezes, assim, é muito... é muita coisa pra você contar, aí 
você tem que-- é muito-- às vezes é muito longa, aí tem que tirar um de lá, contar 
com outro. Vixe, é muito... 
P: Ah tá. Só isso das aulas deles? 
B: É. 
P: Mais nada que você pode me contar? 
B: Não. 
P: Não? E como que era a forma que eles avaliavam você? Como que era as 
provas, como que ele dava as notas pra você...? 
B: Dar as notas? Assim, coisa por coisa? 
P: É, como é que era as provas? Que tipo de avaliações eles faziam pra avaliar 
você? Você e os outros alunos. 
B: Ah, depende, ó: na escola do primeiro ao quarto, era... prova... e tr-- é, duas 
provas e dois trabalhos, que eu me lembre, assim. 
P: Hum. 
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B: Aí depois na quinta série era duas prova... bimestral... uma prova bimestral e três 
tri-- não. Uma prova mensal. Três mensal. Aí, aí tinha comportamento, né? Aí tinha 
participação... que tem... né? Aí... aí f-- aí... aí vem você. Aí tinha... hã. prova, né? 
Trabalho... bastante trabalho... e... comportamento? Essas coisas assim? Ah, num 
sei, (ininteligível). Ah... 
P: Não, você tem que me falar como era. 
B: (pausa) Ah, mais... (pausa) Ah, num sei não. 
P: E o quê mais? E este ano? 
B: Este ano...? Este ano? Este ano a gente num fe-- num fez nenhuma prova. Ainda. 
De matemática. 
P: Nenhuma prova? Mas não fez trabalho, nem fez nada? 
B: Tsc tsc... 
P: E como é que ele avalia você? 
B: Bom, eu acho... eu acho... que... é... pel-- pela... ah, num sei, é oral. Como é que 
diz, assim, né? 
P: Uma prova oral, ele dá? 
B: Não, num sei... Ele num dá, ele fala ―Ó gente, é prova amanhã... pr-- prova dia 
tal‖. Ele fala assim. 
P: Num marcou a prova? 
B: Tsc tsc... 
P: Não marca a prova? 
B: Tsc tsc tsc... 
P: A prova é surpresa, então? 
B: Não... 
P: Não? 
B: Ah, num sei! 
P: Não, mas como que é, então? Como que você conseguiu a sua nota? 
B: Ele não falou? 
P: Não falou? Como que você fez a prova? 
B: Não, ó: Explica de novo aí pra mim, por favor. 
P: Como que voc-- como que o professor avalia você? Como que os professores te 
avaliavam? 
B: (pausa) 
P: Todo bimestres você tem uma nota, não tem? 
B: Ãrrã. 
P: Pra você ter essa nota você tem que ter feito alguma atividade, ou prova escrita, 
ou prova oral, ou participação, ou trabalho em grupo, ou uma pesquisa, alguma 
coisa tem que ser feita! Não precisa ser a prova no papel, mas ele pode ter 
perguntando pra você, e pela sua participação ele te deu a nota. Certo? Como que 
os professores faziam com vocês? Com você e com a sua sala. 
B: Vou falar no geral. 
P: Tá, pode ser. 
B: Eles davam nota... de... de trabalhos, provas, e... ai, como é que eu vou... (pausa) 
P: Trabalho, prova e quê mais? 
B: (pausa) Participação! E... comportamento. 
P: E como que era essa participação? 
B: Participação? É você estar participando da aul-- da aula, das-- da aula. 
P: Da aula? 
B: É se ele, tipo, perguntar alguma coisa, você responde... Coisa assim. 
P: E a sala toda participava? 
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B: Hum hum. 
P: E o comportamento, como era? 
B: Eu? 
P: Não. Comportamento seu e da sua sala. Se ele dava nota de comportamento, era 
um instrumento de avaliação. Como é que era? Esse comportamento... como que 
era o comportamento da sala? 
B: Como que era o comportamento da sala? Ah, depende, né? Metade da sala é 
quietinha, metade da sala já é bagunceira. Aí depende de cada um. 
P: E ele dava nota de comportamento individual ou em conjunto? 
B: Individual. 
P: Individual? E como que era as provas? O que é que você achava dessas provas 
que eles davam pra vocês? 
B: (pausa) Como que eram as provas...? Como que era a prova? 
P: Como que era a prova, o que é que tinha na prova, como que era feita a prova, 
como que você fazia essa prova...? 
B: Às vezes... bom, a prova, ela tinha... questões... 
P: Hum. 
B: ... e algumas questões... ó, às vezes a gente podia fazer com consulta, às vezes 
não... 
P: E quando era com consulta, como era? 
B: Ela dava a prova, e a gente, com o material que a gente vai usar, pra fazer a 
consulta. 
Aí a gente-- aí a gente lia a questão, e abria o caderno e via... 
P: E como que eram as questões? Das provas. 
B: E eu vou lembrar?! 
P: Não, mas como que era? Era difícil, era fácil, vocês conseguiam fazer, não...? 
B: Ah, algumas-- algumas questões eu fa-- conseguia fazer. Mas, outras não. 
P: Mas porque você não aprendeu? 
B: Não, é porque ou às vezes... ou às vezes deu-- dá branco... 
P: Hum. 
B: ... ou é porque... 
3ª pessoa, interrompendo: (...) 
P: Hã, e aí? 
B: Então. Onde eu parei? 
P: Que... às vezes você estudav-- às vezes você conseguia fazer a prova, porque 
algumas vezes deu branco... 
B: É, então. Aí tinha-- aí às vezes, assim... É, porque às vezes eu-- eu num 
lembrava... aí eu deixava a questão em branco. 
P: Mas você sempre estuda pras provas? Que se você num lembrava, é que você 
num... 
B: Sempre, sempre, não... 
P: Não... Então você vai fazer as provas sem estudar? 
B: Não, ó: é porque... quan-- às vezes eu estudo bem depois, às vezes eu estu-- aí 
às vezes eu estudo bem em cima da prova. 
P: Hum. 
B: Aí-- aí eu estudo um dia da pro-- no dia da prova, só que a-- aí, eu n-- tô 
lembrando-- só que aí n-- chega na hora da prova... eu esqueço. 
P: Você esquece. Mas você estudou. Você sabia o conteúdo. Mas na hora da prova 
que você esqueceu. 
B: Saber o conteúdo, sim. 
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P: Então, se você sabia, você... Se você sabia o conteúdo, como é que você 
esquecia? 
Por que é que você esquecia? O que é que levava você a esquecer? 
B: É o nervosismo. 
P: Então você ficava nervosa, quando você fazia a prova? 
B: Ãrrã. 
P: Tá. Quando fala pra você assim, ó: ―avaliação de matemática‖, o que é que você 
entende sobre isso? 
B: Que eles... é, que vai fazer uma avaliação... 
P: Hum. 
B: ... de Matemática. 
P: Só isso? 
B: Pela... da matéria de Matemática. 
P: E pra quê serve essa avaliação de Matemática? 
B: Pra avaliar os-- como que estão os alunos em Matemática. 
P: Em matemática? E quando você faz a prova de Matemática, o que é que você 
sente? 
B: Eu fico nervosa. 
P: Só nervosa? 
B: É. 
P: E por que é que você fica nervosa? 
B: Porque algumas-- algumas coisas assim, eu... esqueci! Porque se eu sei toda a 
prova, eu não vou ficar nervosa, né? 
P: E o que é que você espera quando faz a prova de Matemática? 
B: Um dez. 
P: Espera uma nota boa, então? 
B: É. 
P: E se você não consegue a nota boa? O que acontece? 
B: Eu tento... na próxima vez, eu vou estudar mais, pra mim conseguir uma boa 
nota. 
P: Ah, tá. É... Você sabe o que é que é a avaliação do SARESP? 
B: Eu acho... assim, né...? Que é uma prova pra avaliar os alunos no geral, como é 
que estão. Pra eles mandarem alguma coisa, assim... 
P: Só os alunos? 
B: Ah, não. Aí tem os diretores, né? Os professores, assim, acho que é. 
P: Que ―coisas‖ são essas que vai mandar? O que é que você acha que é? 
B: São materiais, né, pro nosso-- pra nossa educação. 
P: E... o que é que você acha da avaliação de matemática do SARESP? 
B: Tem muita coisa... muita coisa. Aí tem... aí, ano passado mesmo. Eu... eu fiquei 
com três! Eu acertei só três. Porque o resto, eu não sabia nada. Saber, de não saber 
mesmo. 
P: Que ―coisas‖ são essas que tem? 
B: Ah, num lembro. 
P: Num lembra? Então você tirou-- você ficou-- você acertou três questões, e esse 
três significa o quê? 
B: O três... 
P: Hum. 
B: ... que eu acertei três questões. 
P: Mas por que você acertou só três? 
B: Porque, só dessas três-- o restou eu não sabia. 
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P: Não sabia? Você não tinha aprendido? 
B: Não. 
P: Não? 
B: Eu acho. 
P: E você lembra mais ou menos o que era essas questões, o que tinha nessas 
questões? 
B: Não. 
P: Não? Ó: quando eu pedi pra você desenhar esses dois desenhos da avaliação de 
Matemática, é... o que esses dois desenhos representam pra você? 
B: Esse daqui significa... (risos) inteligência... 
P: Hum. 
B: ... e esse daqui, eu devia ter feito outro desenho, mas tudo bem. É... que eu gosto 
muito do que-- do meu... ex-professor de matemática. 
P: Tá. E... mas por que é que significa ―inteligência‖ esse? 
B: Porque tá pensando. 
P: Então pra fazer a prova de Matemática, você tem que pensar? (pausa) Só 
pensar? 
B: Estudar também, né? 
P: Ah, tá. E por que é que você gosta-- você gostava do seu professor? 
B: Por que? Ah, porque s-- por que? (pausa longa) 
P: Hã? Pode falar, fala o que você achar. 
B: Por que é que eu gost-- do meu professor-- do meu ex-professor de Matemática? 
P: É, por que é que você gosta? Você disse que esse desenho, ó, é porque você 
gostava do seu ex-professor de Matemática. 
B: Ãrrã. Ah tá, tava pensando. 
P: Tá. Então por que você gostava? Que motivos você tem pra gostar dele? 
B: Porque ele é legal. 
P: Só legal? 
B: É. 
P: É? E qual a relação que tem entre esses dois desenhos? Tem alguma coisa em 
comum entre os dois desenhos? 
B: (pausa) Matemática. 
P: Os dois desenhos representam Matemática? É isso? 
B: É, porque isso daqui tá falando do professor de Matemática e esse daqui tá 
falando de Matemática, né? Assim... é, bom. 
P: De Matemática. Então esses dois desenhos, pra você, representam alguma coisa 
relacionada à Matemática. 
B: Ãrrã. 
P: É isso? E que coisa que representa? Relacionada à Matemática, aqui? 
B: Hã? 
P: O que é que tem em comum que fala de Matemática entre os dois? O que é que 
tem que aparece aqui-- que aparece aqui que é relacionado à Matemática? 
B: Hum... aqui não tem não, hein? Deixa eu ver.... (pausa) Aqui num tem não. Aqui 
até podia falar que tinha números, né? Essas coisas assim... 
P: Mas... foi pedido pra você fazer os dois desenhos sobre a avaliação de 
Matemática. 
Num foi? 
B: Hum. 
P: Por que é que você fez esse? O que é que tem a ver com Matemática? 
B: Você. 
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P: Eu? O professor, então? 
B: Ãrrã. 
P: E aqui, o que é que tem a ver? 
B: O que é que tem a ver aqui com Matemática? 
P: É. 
B: Os números, raiz quadrada... 
P: Ah, tá. Se você pudesse, como que você gostaria que fossem as avaliações de 
Matemática? 
B: (pausa) Na verdade, na verdade, eu gostaria que não tivesse avaliação de 
Matemática.. 
P: Que não tivesse? 
B: Ãrrã. 
P: Mas tem. Como que você gostaria que ela fosse? 
B: Queria que ela fosse sempre fácil, assim, de fazer. 
P: Mas que é que é esse ―fácil‖? 
B: Ah, umas coisas assim fáceis, né? Que... que o professor passou que é fácil de 
fazer... as... questões. 
P: Então tudo tem que ser fácil? É isso? 
B: É. 
P: O difícil não pode? 
B: Hum hum. 
P: Você num-- então você não quer aprender o que é difícil? 
B: Não, se num f-- bom... (ininteligível) não, mas tipo assim, se eu-- se é difícil e eu 
aprendo e eu sei fazer, aí já é outros quinhentos. 
P: Então sempre o que é difícil você não aprendeu? 
B: Aprendi. Expressão: expressão é difícil e eu aprendi. 
P: Ah... então pode cair expressão na prova? 
B: Pode. 
P: ... que aí a prova vai ser fácil? 
B: É, vai. 
P: E o que é que você acha que não pode cair, que é difícil? 
B: O que não pode cair, que é difícil? 
P: É, que você quer sempre o que é fácil. O que é que é difícil pra você? 
B: (pausa) O que é que é difícil pra mim? O que é que difícil pra mim? É... 
P: Só Matemática que é difícil? 
B: Não. 
P: Mas o que é que tem Matemática que é difícil? 
B: Algumas matérias de Matemática são difíceis. 
P: Você sabe alguma? Pode me citar alguma dessas matérias? 
B: Não. 
P: Algum conteúdo? Você disse que expressão era difícil, e aprendeu. Agora ela é 
fácil. Agora não tem mais outra que você acha que é difícil? Sabe o nome? 
B: Tsc tsc... 
P: Não? Então. Pode falar. 
B: Qual que era...? Expoente. Fiquei mó tempão pra aprender expoente. 
P: Potência, então? 
B: É, isso mesmo. 
P: Potência. 
B: É... (risos) 
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P: Ah, tá. Então assim. É... agora, comparando a prova de Matemática-- a avaliação 
de Matemática com a avaliação de outras disciplinas... 
B: Hum. 
P: ... o que é que tem de diferente na avaliação de Matemática com a avaliação das 
outras matérias? 
B: O que tem de diferente? 
P: É. 
B: É que em Matemática tem nu-- mais números... 
P: Hum. 
B: ... e em outras matérias tem a... como é que eu vou dizer... tem letras! (risos) 
P: Tá, mas o que é que-- o que é que é essas letras? 
B: É o jeito que você tem que... responder a questão. Agora, em Matemática, você 
tem que responder a questão em números, em contas. 
P: Mas... só em Matemática que tem contas? E que tem números? 
B: Não... 
P: Quais outras que tem contas e números? 
B: Química, né? (ininteligível) Física, né? 
P: Mas você tem aula de Química e de Física? Você já fez uma prova de Química e 
de Física? 
B: Hum hum. Não. 
P: Então você já ouviu falar... Mas o que-- as matérias que você tem... qual as outras 
matérias que têm contas e números? 
B: Ciências. 
P: E é difícil a prova de Ciências? 
B: (pausa) Não... precisa estudar não. 
P: Então de Matemática é difícil? 
B: Ai, meu pai... É...! Em alguns... (ininteligível) 
P: Então assim, ó: ciências é difícil mas se estudar, não é. Matemática é difícil. 
B: Hum. 
P: E você estuda pras provas de Matemática? 
B: Estudo. 
P: Mesmo assim ela é difícil? 
B: Ãrrã. 
P: Só Matemática e Ciências que têm número? 
B: Não, deixa eu ver... (pausa) História. 
P: História tem número-- mas tem conta na prova de História? 
B: Que eu me lembre, não. 
P: E só em Matemática que não tem letra? 
B: Tem. 
P: Tem? E como é que é essas letras...? 
B: Tava-- tá perguntando, né? Como é que tem que fazer, é. 
P: Então tem a pergunta, e você sempre tem que responder com conta? Você nunca 
responde com letras, também? Com palavras? 
B: Sim. Não. Responde com palavras também. 
P: Então tem perguntas que você pode escrever a resposta? 
B: Ãrrã. 
P: E nas outras... não dá pra responder com conta? As outras matérias, é só 
responder escrevendo? Num dá pra responder as outras disciplinas com uma conta? 
B: Ciências, o enunciado eu tive que responder com conta. 
P: Só ciências que dá? Às vezes? 
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B: É, é. Às-- que eu me lembre, sim. 
P: As outras não? 
B: Não. 
P: O ano passado, você fez a prova do SARESP... foi a prova de Matemática e de 
Ciências... e de Português. Qual a diferença dessa prova-- da prova de Matemática 
com a prova... de Português. A prova do SARESP. Qual a diferença entre essas 
duas provas? 
B: Diferenças e...? 
P: Não, a de ciências com a prova de Matemática? 
B: Hum. 
P: Qual a diferença entre elas? A prova do SARESP. Que diferença teve a prova de 
matemática do SARESP com a prova de língua portuguesa? Era igual a prova? O 
que é que tinha de diferente? O que é que você achou de cada uma? 
B: Ah, agora que eu tô lembrando...! Do SARESP...! 
P: Hum. 
B: É aquele caderninho, né? 
P: É. 
B: Hum...! Qual era a diferença...? 
P: ... da prova de Matemática com a prova de Português do SARESP. O que é que 
você achou de cada uma? Das duas. 
B: Ah, Matemática no SARESP não tava tão difícil assim... Eu confundi as bolas, era 
Provão. 
P: Hum. 
B: É... deixa eu ver... ai, Português também não tava tão difícil, nem Ciências. 
P: Não, mas então, o que é que tinha de diferente, qual era a diferença da prova de 
Matemática com a prova do SARESP? Da de Matemática e a de Português, qual era 
a diferença entre as duas? Na prova do SARESP. 
B: É que... em Matemática, tinha que responder em números. 
P: Hum. 
B: Não! Era de alternativa! 
P: Era de alternativa. E aí? Mesmo assim foi difícil? 
B: Algumas. Porque tinha que fazer contas, tinha que ter raciocínio... e... aí outras 
não. 
P: Tá, mas qual a diferença entre a de Português e a de Matemática? Elas eram 
parecidas, tinham alguma coisa em comum? 
B: Em comum? Tinha, só-- as duas eram... de assinalar. 
P: As duas eram de teste? 
B: Isso. 
P: Tá. Mas então, não tinha mais nada de diferente? 
B: Que eu me lembre, não. 
P: As duas tavam fáceis, tava difícil, como é que foi? 
B: Tava fácil, as duas. 
P: As duas tava fácil? 
B: É. 
P: E a prova de Matemática com a prova de Ciência? O que é que você achou das 
duas? Comparando as duas, o que é que você achou? 
B: Ai... pra comparar as duas também? 
P: É, Ciências e Matemática. Do SARESP. 
B: Bom... (pausa) Em Ciências... que eu-- não tinha números. 
P: Hum. 
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B: Matemática tinha. 
P: Essa era a diferença? 
B: Ãrrã. 
P: Ciências não tinha número, então você não podia resolver com conta. 
B: Ãrrã. 
P: A de Matemática tinha números e dava pra resolver com as contas? 
B: Ãrrã. 
P: Só essa? Era a única diferença que tinha entre as duas? 
B: Acho que sim. 
P: E... você sabe o seu resultado na avaliação do SARESP? Você sabe a sua nota? 
B: Não. 
P: Não? E o resultado da sua escola? 
B: É aquele lá que... é aquele lá que... da escola que...? 
P: Da escola, o resultado da sua escola. 
B: Que a... que colocaram lá no cartaz? 
P: Num sei o que é... Você que tem que me falar. Você sabe o resultado? 
B: Ah, mas eu num lembro...! 
P: Como que foi...? A escola foi bem, foi mal...? Você sabe? 
B: Não, ela foi bem. SARESP... 
P: E como foi? Esse ―bem‖? 
B: A gente... a gente ficou... em terceiro lugar, né? 
P: Terceiro lugar da onde? 
B: No geral. Do SARESP. 
P: O estado inteiro? 
B: Isso, é. De São Paulo. 
P: De São Paulo? 
B: Não... da zona leste. 
P: Da zona leste? 
B: É. 
P: Ah, tá. Você tem mais alguma coisa pra falar pra mim, sobre a prova de 
Matemática, sobre os seus professores, sobre as aulas deles, ou sobre a escola? 
Alguma coisa que você queira que mude, que melhore, ou que você gosta, que você 
não gosta? 
B: Não... 
P: Não, num tem nada? 
B: Não. 
P: Você gosta de tudo, tudo tá bem...? 
B: Bom, ai... é que a gente fica muito em sala de aula, a gente devia sair mais. 
P: Sair pra onde? 
B: Pra sala de vídeo... 
P: Hum. 
B: ... pra sala de computação, essas coisas. 
P: Ah, tá. Mais alguma coisa? 
B: Não. 
P: Só isso? Então tá. 
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36 
Professor: Vai começar, tá? Você gosta da escola? 
Nonucho: Gosto. 
P: Gosta por quê? 
N: Porque eu aprendo mais. Mesmo, se-- se eu ficar fora da escola, eu vou ficar 
burro. 
P: É? Quanto tempo que você estuda nessa escola? 
N: É... quando eu terminar esse ano, vai fazer três. 
P: Três anos? Então você tá lá desde que série? 
N: Quinta. 
P: Desde a quinta? Tá. É... fala pra mim a sua opinião sobre todos os professores de 
matemática que você já teve. (pausa) O que é que você achava deles, como—como 
eles eram... 
N: Em geral? 
P: É, dos professores que você já teve. Pode falar do geral e pode falar de cada um. 
N: A Gi-- ah não, eu vou falar no geral. 
P: Tá bom. 
N: É... Foram muitos, é-- muito legais os professores de Matemática que eu tive, 
mas eram um pouquinhos-- muito exi-- exigentes. 
P: Todos? Como que era essa exigência? 
N: É... 
P: Que é que era essa exigência, que é que e-- que é que você diz que é essa 
exigência que eles tinham? Pode abaixar a televisão? Senão aparece aqui. 
N: A exigência é que eles passavam assim muita lição e queriam muito rápido... as 
respostas. 
P: Então assim, eles davam a lição... e pediam a resposta. E você fa-- sempre 
levava a resposta? 
N: Quase sempre. 
P: Quase sempre? (pausa) Quase sempre? Por quê? 
N: Porque tinha algumas respostas que eu não sabia. 
P: Mas você perguntava quando você não sabia? 
N: Não. 
P: E como que era as aulas deles? 
N: Legais. (pausa) Legais e divertidas. 
P: Era legal? Legal por quê? Que é que tinha de legal nas aulas deles? 
N: A explicação... 
P: Hum. 
N: É, só a explicação de legal. 
P: Só a explicação que era legal? Tá. E como que eles avaliavam você e os outros 
alunos? Como que ele dava a sua nota? 
N: É... pela prova e... nota de... comportamento. 
P: Só tinha uma prova e comportamento? Era muita... 
N: Participação! 
P: Participação? E eram muitas provas? 
N: Não. 
P: Não? Quantas, mais ou menos? 
N: Umas duas provas. 
P: Umas du-- e em que período? Como que era essas provas? Era por bimestre...? 
Como que era? 
N: Não, era... quatro provas, cada bimestre tinha uma prova. 
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P: Cada bimestre tinha uma prova? E como que era essa prova? Que é que tinha 
nessa prova? 
N: Contas. 
P: Só contas? E como que eram essas contas? 
N: Divisão... subtração... É... Como que é a palavra? 
P: Era as quatro continhas: mais, menos, divisão e su-- e subtração? 
N: É. 
P: Só isso? 
N: E raiz quadrada, às vezes. 
P: Às vezes? Mais algum outro conteúdo? Que você lembre? 
N: Não. 
P: Era difícil as provas? 
N: Não. 
P: Não? Você ia bem? 
N: Em algumas. 
P: Por que ―em algumas‖? 
N: Porque tinha... umas eu esquecia a resposta. 
P: Ah, tá... Mas você esquecia por que motivo? Tem algum motivo? 
N: ... Não. 
P: Não? Você esqueceu. Tá. Quando fala pra você assim, ó: ―avaliação de 
Matemática‖... que é que você-- que é que isso representa pra você? Que é que 
você entende por ―avaliação de Matemática‖? 
N: Contas. 
P: Só conta? E o que é que você acha da avaliação de Matemática? 
N: Às vezes é fácil, às vezes é muito difícil. 
P: Quando você faz uma avaliação de Matemática, que é que você sente? Que é 
que você espera dela? 
N: Tédio. 
P: Qual a sua reação? 
N: Tédio. 
P: Tédio? Por que tédio? 
N: Porque são muitas contas e começa a dar tédio logo que eu vou respondendo. 
P: Mas você vai respondendo todas? Consegue fazer todas as contas? (pausa) E o 
que é que você espera da avaliação de Matemática? Qual que é a sua expectativa? 
N: Não entendi. 
P: Quando você faz a prova e entrega pro professor... o que é que você espera 
dessa prova? 
N: Tirar uma nota azul. 
P: E sempre a nota é azul? 
N: Não. 
P: Não? Por quê? 
N: Porque eu-- como eu já disse, às vezes eu-- eu esqueço as respostas. 
P: Tem algum motivo (pra) que você esqueça? 
N: Não. 
P: Não tem um motivo? Tá. Você sabe o que é que é a avaliação do SARESP? 
N: É... uma prova pra... avaliar a... o grau de ensino de uma escola. 
P: Só da escola? 
N: É, eu acho. 
P: E o que é que você acha da avaliação de Matemática do SARESP? 
N: Acho um pouco difícil. 
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P: Difícil por quê? 
N: Porque relembra o bimestre todo, todo-- todas as matérias. 
P: O bimestre? Só-- um bimestre só? 
N: Não, o bi-- é... o ano todo. 
P: O ano todo? E você lembra alguma coisa que... como é que foi essa prova? 
N: Não. 
P: Não lembra? Tá. Quando eu pedi pra você fazer, ó, esses dois desenhos sobre a 
avaliação de Matemática... É... o que é que esses dois desenhos representam pra 
você? 
N: A prova de Matemática. 
P: Só a prova? De Matemática? Então você fez esses dois desenhos, que esses 
dois desenhos, a prova de Matemática é desse jeito pra você? 
N: Não. 
P: Então o que é que é? Que eu falei-- eu falei-- eu falei assim, ó: ―Façam dois—faça 
desenhos que represente a prova de Matemática‖. Você fez isso, então o que é 
que...? 
N: Pra mim, a prova de Matemática é cheia de números e contas. 
P: Hum. 
N: Aí eu fiz esse desenho. 
P: Só tem números e contas na prova de Matemática? 
N: É. 
P: Números e contas. Tá. E... qual a relação que tem entre esses dois desenhos? 
Tem alguma coisa em comum nos dois desenhos? 
N: Os dois desenhos (ininteligível) têm números. 
P: Só números? 
N: E contas. 
P: E contas? Então a relação deles é os números e as contas? Só isso? Hã? 
N: É. 
P: É? Então aqui: se você pudesse, como que você gostaria que fosse a avaliação 
de Matemática? 
N: É... pegasse só os conteúdos que foram passados há pou-- há pouco tempo... 
atrás. 
P: Quanto tempo? Que tempo é esse? 
N: Só daquele bimestre, não relembrar as contas dos outros. 
P: Tá, então você só vai-- só iria fazer prova... não, aquele bimestre, você fez aquela 
prova, acabou, você não precisa mais daquele conteúdo? No outro bimestre não 
pode voltar o conteúdo? 
N: Eu acho. 
P: É isso que você queria? 
N: Seria mais fácil. 
P: Seria mais fácil? Tá. Deixa eu ver... Bom. Comparando a avaliação de 
Matemática com as de outras matérias, o que é que tem de diferente? Na avaliação 
de Matemática com as das outras matérias. 
N: Porque a de Matemática costuma ser um pouco mais difícil. 
P: E por que ela é mais difícil? 
N: É... deixa eu ver... (pausa) Ai, meu pai... 
P: Tem um motivo? Que ela é mais difícil? 
N: É porque Matemática... eu, na minha opinião, eu acho uma matéria muito difícil. 
P: E as outras? 
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N: As outras, tem umas matérias que eu acho muito difícil, mas Matemática é a que 
eu tenho mais dificuldade. 
P: Quais as outras matérias que você acha difícil? 
N: Inglês, Ciências e... ai, e Geografia. 
P: Inglês, Ciências e Geografia? E por que é que você acha essas outras matérias 
difíceis também? 
N: Porque Ciências estuda várias-- várias coisas do corpo humano-- corpo 
humano... Inglês... 
P: Hum. 
N: ... é, são muitas palavras diferentes... e Geografia porque estuda vários países 
assim, aí acaba fazendo uma confusão. 
P: Tá. O ano passado você fez a avaliação do SARESP, que foi a prova de 
Português, Matemática e Ciências. Qual a diferença da prova de Matemática com a 
de Português? 
N: Que.. a de Matemática, eu tive que fazer as contas dela, Português eu tive que 
responder coisas. É que de Português é escrita, e de Matemática é operação-- é 
com operação. 
P: Mas a prova de Matemática, você tinha que fazer as continhas? 
N: E a de Português, só responder. 
P: Você tinha que responder, só? E qual a diferença da prova de Matemática com a 
prova de Ciências? 
N: Que a Ciência-- a prova de Ciências estuda o corpo humano, e a de Matemática 
tem que resolver... a de Ciências, também era escrita, só que era um pouco mais 
difícil qu-- que a de Português. 
P: Você sabe o seu resultado do SARESP? 
N: Não. 
P: Não sabe... 
N: Não lembro. 
P: ... o resultado? Não? E o resultado da sua escola? 
N: Terceiro lugar. 
P: Terceiro lugar da onde? 
N: Não lembro. Do... É ―IBGE‖ ou é outro nome? Agora eu num lembro. 
P: A gente-- essa prova do SARESP, foi-- como que você sabe que chegou nesse 
terceiro lugar? 
N: Porque puseram um cartaz na escola. 
P: E falava o quê nesse cartaz? 
N: Que nossa escola, pelo SARESP, pel-- é... que a sexta e-- e as oitavas 
conseguiram terceiro lugar. 
P: Mas terceiro lugar da onde? 
N: Da região... le-- leste. Num é... É, região leste. 
P: A região leste? Então é a terceira escola da região leste? Tá. Você tem mais 
alguma coisa pra falar pra mim, sobre a avaliação... 
N: Não... 
P: ... de Matemática, sobre a sua escola, sobre os seus professores, se você quer 
que muda alguma coisa, se você gosta, se não gosta...? Alguma coisa que você 
queria que mudasse...? 
N: Queria que mudasse assim, a... os horários da gente sair da escola. 
P: Só os horários? E nas aulas, nas provas...? 
N: Não. 
P: Tá tudo normal? Então tá. 
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37 
Professor: Tá, então começou, tá? O que é que você acha da escola? 
Gomes: Escola? Eu acho que é uma coisa... boa para os alunos, porque você a-- 
aprende 
pra... vida profissional. Aí... 
P: Aí? 
G: Aí ajuda... ensina... 
P: Mas ajuda de que forma? 
G: É... Como falei, na vida profissional, é... É... (risos) Ensina conhecimentos gerais, 
é... tudo, se não tem um estudo não consegue ir a lugar nenhum. 
P: Quanto tempo você estuda nessa escola? 
G: Três anos. 
P: Desde que série? 
G: Desde a quinta. 
P: Desde a quinta? Tá. Eu quero saber a sua opinião sobre todos os professores de 
matemática que você teve. 
G: Na quinta série eu ti-- eu tive a G., que ela é excelente professora, que ela... 
como o professor C., que é meu professor que foi (ininteligível), eles têm o mesmo... 
P: Mesmo...? 
G: Mesmo... é... Assim, é quase o mesmo ensino, assim... Aprender, assim, aí 
bastante exercício... É... gostei. 
P: Gostou? E como que era as aulas deles? 
G: É bastante interessante, porque você num... você aprende, e você num... você 
num fica fazendo nada na aula, você fica estudando, (ininteligível) pode se dizer 
igual aos outros professores que... não dá assim... 
P: Num dá o quê? 
G: Dá... a lição, pode ficar conversando... Sempre você tá ativo, assim. 
P: Tá. E como que é o processo de avaliação dele? Como que eles dão a nota pra 
você? 
G: Com prova, bastante prova, e... não sei se comportamento... É... caderno, 
caderno, é... bastante-- bastante prova. 
P: Só prova? Só prova? 
G: Não. 
P: O que mais? 
G: SARESP... 
P: Hum. 
G: ... caderno... e trabalho... Só. 
P: Só? E como que é essas provas? 
G: Assim, acho que uns cinco a dez, ah... cinco, é... exercícios... Você tem que fazer 
a conta e dar o resultado. 
P: Mas esses exercícios, como são, assim? Sabe me explicar como é que eles são? 
G: Contas e... você tem que... transformar elas no resultado. 
P: E são difíceis? 
G: São. 
P: Muito? 
G: Não, pra quem estuda num é não. 
P: Você estuda? 
G: Estudo. 
P: Vai bem nas provas? 
G: Vou. 
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P: Tá. Quando fala pra você assim: ―avaliação de Matemática‖, que é que você 
entende? 
G: Que... estudar, senão você não vai bem na prova e... que é difícil, é conta, 
bastante conta, e se num estudar, num... 
P: Mas por que você diz que é difícil? 
G: Ah, porque... porque é bastante conta difícil, e... ah... bastante co-- conta difícil e 
você tem que resolver tudo, por isso que a ma-- Matemática é... é boa. 
P: Mas assim, você fala muito que é difícil. Mas assim, por que é que você acha que 
é difícil? 
G: Ah, porque... porque tudo assim é... diferente, assim, das contas, toda hora é 
diferente, mas é... mas é legal porque sai um resultado, então... não é assim tão 
difícil como diz. 
P: Quando você faz uma prova de Matemática, qual a sua reação? 
G: Como eu... penso? 
P: É, qual a sua reação quando você tá fazendo a prova, ou depois que você fez a 
prova...? 
G: Pensava... não bastante, bastante nas explicações dos professores, na-- o 
exercício passado... 
P: E quando você tá fazendo essa prova, qual a reação que você tem? 
G: Reação? 
P: Reação. Que é que você sente quanto tá fazendo a prova? 
G: Ah, da-- se a co-- às vezes a conta é bem difícil... não é bem difícil, é, se você 
estudar, né, mas... 
P: Mas então, quando você tá fazendo ela, o que é que você sente? Na hora que 
você tá fazendo... essa prova. 
G: Ah, é... você tem-- você tem que pensar sempre nas explicações, então você tem 
que estar sempre firme, assim... pra num errar. Porque qualquer detalhe na 
Matemática pode... errar. 
P: Pode errar? E qual a sua expectativa em relação a essa prova? Que é que você 
espera dessa prova, depois de feita? 
G: Ah, espero que eu tire uma boa nota, né...? E... tire uma boa nota e... 
P: E...? 
G: E... ganhe bons elogios. 
P: E você sempre tira boa nota? 
G: Ah, a partir de-- eu sempre tirei boas notas em Matemática, sim. 
P: Hum. Sempre? 
G: Sempre. Nunca fui mal em Matemática. Minha melhor matéria é Matemática. 
P: É... e você sabe o que é que é a avaliação do SARESP? 
G: É uma prova que o... governo manda pra... pra ver como tá as escolas, os alunos, 
pra... porque... a gente... o-- a escola nossa, C.—C., ficou em segundo lugar-- 
terceiro, se não me engano... da... da leste, acho que é pra isso, pra saber o ní-- o 
nível dos professores, como eles estão dando, como os alunos estão também... 
P: Só os alunos e os professores? 
G: Não, a escola toda, né...? Tudo. 
P: Que é que é esse ―tudo‖? Tudo o quê? 
G: Diretores... como tá a... educação, porque precisa ter educação pra estudar, 
senão num... 
P: Tá. E o que é que você acha da prova de ava-- da prova de Matemática do 
SARESP? 
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G: É... foi... É complicado, né, porque é diferente, num... você não sabe o que vai vir, 
assim... as contas certas. Mas se você estudou bem você... você tem um bom 
resultado. 
P: Mas por que é que é diferente nela? 
G: Ah... as contas, assim, como eles mandam, é diferente, né, do... do professor. 
Explica. Um pouco, um pouco. 
P: Então tá. É... Ó, quando eu pedi esses dois desenhos, esses dois desenhos 
sobre a avaliação de Matemática, o que é que ele representa pra você-- os dois? 
G: Matemática, você precisa ter muito... muita cabeça, num é qualquer um que pode 
chegar e fazer Matemática. Tem que... saber, estudar bastante... é... fazer contas... 
porque... se você fizer tudo em Matemática certo, o resultado dá certo, então 
precisa... 
P: Precisa...? 
G: Precisa... estudar, assim... seguir Matemática, e Matemática é... é o futuro. Que 
a... tudo você precisa de matemática, você vai ali-- imagina, você adulto, você vai ali 
na padaria, você não sabe a conta, o pessoal pode te enganar... se você não saber, 
num... 
P: Tá. E... o que é que tem em comum entre os dois desenhos? Qual é a relação 
entre os dois? 
G: Os números que eu pus, assim, a... (ininteligível). 
P: E por que você colocou os números? 
G: Porque os números é que representam a Matemática, né? A conta, assim, os 
números... Os sinais... acho que é o que... representa a mate-- a Matemática. 
P: E por que os dois-- os dois personagens, os dois caras... você desenhou 
parecido? 
G: Porque as pessoas que... resolvem a Matemática, fa-- fez a Matemática, então... 
P: Mas as pessoas são iguais? As pessoas que fazem a Matemática? 
G: Ah, são humanos, né? São dois... dois humanos. 
P: Tá. Se você pudesse, como você gostaria que fosse as avaliações em 
Matemática? 
G: Eu acho que num devia mudar, senão num... Mas se eu pudesse, eu... acho que 
eu ia-- daria mais contas pras pessoas, umas questões difíceis... 
P: Então as contas seriam mais difíceis, se você pudesse? 
G: É, sim. 
P: Tá. Hum... Ó: comparando a avaliação de Matemática com as outras disciplinas, 
que é que tem de diferente? Nela. 
G: Na Matemática você não sabe qual os números que vão vir, nas outras você tá... 
de Ciências, vai, falando de... cavalo, você faz só sobre cavalo. Matemática geralm-- 
vai, num dá pra você estudar o número três. Num sabe que vai vir o número três, 
assim. 
P: Essa é a única diferença que tem? 
G: Ah, que... 
P: Só a de Ciências que é diferente? 
G: Não, a de Português... 
P: Então o que é que é de diferente em relação a todas as outras? 
G: Essa mudança assim, que... você não sabe muito bem como é que vai vir, então 
você tem que se preparar bem pro... pra... saber. 
P: O que é que quer dizer ―se preparar bem‖? 
G: Estudar... estudar, principalmente. 
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P: Ó, o ano passado você fez a prova do SARESP, que teve a prova de Ciências, 
Português e Matemática. São essas três provas. Qual a diferença entre a prova de 
Matemática e a prova de Português do SARESP? Qual foi a diferença entre elas? 
G: É porque a de... a de Português foi mais interpretação de texto, né? 
P: Hum. 
G: E de Matemática não, e como eu disse, é... tem que... tem que estudar bem, 
porque senão... num sabia, assim... o que é que ía vir. 
P: Tá. E... qual delas foi mais fácil-- o que é que você achou de cada uma? 
G: Acho que a de Português foi mais fácil porque é mais de interpretação, aí você lê 
o texto, e resolve os negócios. 
P: E a de Matemática? 
G: Você tem que resolver a conta, mas é... difícil, a resposta é grande... 
P: E qual a diferença entre a prova de Ciência com a prova de Matemática? 
G: Ciências? Ciências... é... Ciências é... passou bastante co-- mas acho que de 
Ciências foi mais difícil, porque Ciências-- Matemática eu me sinto melhor, assim, 
em Matemática, em Ciências não. E... Ciências... a professora ficou faltando, assim, 
a professora que deu o ano passado, então... foi mais difícil de... Ciências. 
P: Tá. Você sabe o seu resultado na avaliação do SARESP? 
G: Não. 
P: Não? E o da sua escola? 
G: Sei, ficou em terceiro lugar da leste. 
P: Da leste? 
G: É. 
P: Só isso? 
G: Eu ouvi, que eu me lembro... não sei se é da leste ou da... acho que é da leste. 
P: Da leste. Você tem mais alguma coisa pra falar pra mim, sobre a sua escola, 
sobre as avaliações de Matemática, alguma coisa que você queria que mudasse...? 
G: Não, acho que a escola é excelente, é uma das melhores escolas que eu já 
estudei... se não é a melhor. E... Matemática... não sei se dá pra mudar Matemática. 
Que é... que é... 
P: É...? 
G: ... Matemática!, é... diferente... 
P: Por que? 
G: As contas, tudo... (risos) 
P: Então tá. 
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38 
Professor: Começou, tá? Que é que você acha da escola? 
Gatinha: (risos) Eu não vou conseguir... 
P: Vai sim. 
G: A escola, ela é muito... ah, por um lado ela é boa, mas por outro lado não, porque 
muita gente fala que é ótima, que não sei o quê, e não é nada disso. Tudo bem, o 
ensino é melhor. Porque das outras escolas, de Guaianazes, de outros locais... perto 
de casa, mas só que... falam que é muita coisa que não é. 
P: O que é que é esse ―muita coisa que não é‖? 
G: Tipo... fala que é muito melhor, que não sei o quê, que não tem aula vaga, que 
não sei o quê, e tem tudo isso, tem aula vaga, tem... não tem professor de educação 
física... uma escola daqui do Tatuapé, entendeu? 
P: Hum. Só isso? 
G: Só. 
P: Quanto tempo você estuda nessa escola? 
G: Vai fazer três anos. 
P: Desde que série você estuda aqui? 
G: Da quinta. 
P: Desde a quinta? Eu quero saber a sua opinião sobre todos os professores de 
Matemática que você teve. 
G: Todos? Ah todos-- quase todos foi bom, o único professor que eu não gosto 
muito é o último, que tá dando aula pra mim agora na sétima. Ele num dá avaliação, 
ele não dá nada do jeito que explica, ele-- a gente num entende, a gente pede 
explicação, ele num dá... Só. 
P: E por que quase todos foram bons? O que é que os outros, então, tinham de 
diferente? Como era? 
G: Ah, sei lá, é porque você se acostuma, o ano inteiro, o professor te explicar de 
um jeito, você pedir o entendimento de um jeito... igual, o professor que eu tô tendo 
agora, ele não explica nada, entendeu? Você se vira, você que aprende sozinha. 
P: E os outros? Como é que era? 
G: Os outros era bom, explicava, esse que a gente falava ―Num entendi! Num 
entendi! Num entendi!‖ trezentas vezes, eles explicavam de novo... tinha avaliação... 
P: E como que é as aulas deles? Como é e como foi as aulas deles? 
G: Ai, agora tem a apostila, né? Antes eles botavam na lousa o exercício, aí a gente 
tinha que fazer e resolver... agora como tem a apostila, a gente faz tudo na apostila. 
Tipo, ele explica, e você se vira. 
P: Então as aulas deles era só isso? Copiava da lousa e fazia os exercícios? 
G: É, e depois... 
P: E agora responde na apostila? 
G: É. 
P: Só isso? Tinha mais nada? 
G: Não. 
P: Como que os seus professores avaliam você? Como que eles dão a sua nota? 
G: O professor de agora? 
P: Todos. Todos que você já teve. 
G: Os antigos, eles davam prova, as avaliações pra gente-- pra ver se a gente 
aprendeu. Agora esse que eu tô (ininteligível), ele não dá nada. 
P: Mas como que ele dá a sua nota? Porque tem alguma coisa... 
G: Ele dá como participação. 
P: Mas... 
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G: Não é prova, é só participação...! 
P: E os outros, davam as notas como? 
G: Os outros davam avaliação, viam se você realmente aprendia, e aí davam. 
P: Só prova? 
G: Prova, é... exercício, comportamento. 
P: Hum. Que mais? 
G: Seu desempenho na aula... se você participa ou não da aula... 
P: E como que era essa prova deles? 
G: Era... peraí. Ai, ele dava umas questões sobre o que você aprendeu no bimestre 
e te avaliava dali. Se você acertou ou não. Tudo o que ele deu no bimestre, ele 
passava nessa prova. 
P: E como que era essas questões? 
G: Ah, era pergunta sobre Matemática (risos), né? 
P: Você sabe alg-- sobre que assunto era? 
G: Ah, vários assuntos... num lembro agora. 
P: Num lembra? Tá. Quando fala pra você assim: ―avaliação de Matemática‖, o que 
é que você entende? 
G: É... avaliação tá vendo se eu tô-- se eu tô aprendendo Matemática, se eu tô... se 
eu tô pegando tudo aquilo que o professor tá me passando. 
P: E quando você faz uma avaliação de Matemática, qual a sua reação? 
G: Quando eu faço? Quando eu sei, eu me sinto bem fazendo aquela prova; quando 
eu não sei, eu-- dá vontade de chorar, fico nervosa... só que tem que fazer, né? 
P: E por que você não sabe? 
G: Porque às vezes-- ó, tipo assim... como assim, eu não sei. Porque às vezes não 
presto atenção na aula, entendeu? Aquela coisa toda, ou se não, ficar brin-- com 
muita brincadeira, e num-- e fala que vai dar prova e você não estuda, entendeu? 
P: E quando você sabe? 
G: Quando eu encho, eu estouro e já era...! (risos) (ininteligível) 
P: Mas quando você sabe, o que é que você fez pra você saber aquilo? 
G: Eu estudei, né...? Tudo o que o professor me passou eu... reli, vi, vi, reli... 
P: Tá. 
G: ... fiz exercício... 
P: Qual a sua expectativa em relação à avaliação de Matemática? O que é que 
espera dela? 
G: Da avaliação? Que é que eu espero quando eu faço? 
P: É. 
G: Espero tirar uma nota boa, né? Espero que eu tenha absorvido tudo aquilo que o 
professor tinha me dado. 
P: Só a nota boa? 
G: Ah, nota boa... Ver se eu ap-- se eu aprendi realmente, entendeu? 
P: Você sabe o que é que é a avaliação do SARESP? 
G: É pra ver se o... se a escola tá boa, né? Que todo mundo fala que o SARESP é 
pra ver se a escola tá boa. 
P: Só a escola? 
G: É o que falam, né? Na verdade, realmente eu não sei mesmo não, por que é que 
eu faço aquela prova. 
P: E... qual a sua opinião sobre a avaliação de Matemática do SARESP? 
G: Uma bosta, porque tudo aquil-- (risos) Porque tudo aquilo que eles passam, tudo 
aquilo que eles sa-- que eles colocam na prova é nada que a gente aprendeu. A 
gente 
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teve no ano passado uma avaliação lá, um negócio lá, e... tava tudo, tudo aquilo que 
tinha na prova num tinha-- num tinha no nosso conteúdo. 
P: E... ó, quando eu pedi pra você fazer esses dois desenhos sobre a avaliação de 
Matemática, o que é que esses desenhos representam pra você? 
G: Pra mim? Matemática é bom aprender, mas só que é difícil aprender. E o outro... 
um lado bom que você aprende, e o outro lado ruim... que é que o que você não 
aprendeu você tem que estudar pra poder... aprender. 
P: E como... e por que é que você não aprender? 
G: Ah, por causa de... não prestar atenção, né? Ou se não, o professor também, que 
quando você pede explicação, o professor vem com quinze pedras na mão, aí você 
não quer saber da matéria... 
P: E quando você aprende? Como é isso? 
G: Ah, estudar e aprender é bom, porque eu tô vendo que eu tô evoluindo, que eu tô 
crescendo, né? 
P: O que é que é tem em comum entre esses dois desenhos? 
G: O que tem em comum? Que um eu coloquei o lado bom da nota... (risos) e o 
outro, o lado ruim, que eu tenho que estudar pra fazer a prova. E o outro, que a 
Matemática é difícil de aprender. 
P: Então isso que tem em comum entre eles? Tá. E, se você pudesse, como você 
gostaria que fossem as avaliações em Matemática? 
G: Se eu pudesse, como eu gostaria que fosse? Eu gostaria que fosse assim, é... 
tipo, o professor passasse aquilo, expli-- explicava o conteúdo, falava o que caía na 
prova e no outro dia ele já dava a prova pra não esquecer. 
P: Só assim você queria as.. 
G: Ah, queria também que não tivesse prova, né? Pra mim é mais fácil não ter prova 
(risos) 
P: Qual a diferença da avaliação de Matemática em relação às outras matérias, as 
outras disciplinas? 
G: Porque a Matemática você tem que fazer conta, cálculos, e as outras matérias é 
mais você ler e responder. Matemática você tem que... pensar bem, fazer muita 
conta... 
P: E as outras...? 
G: E as outras, tem que só interpretar texto, né? A maioria. E saber o conteúdo. 
P: Matemática você não precisa saber o conteúdo? 
G: Precisa, né? Só que... é um pouquinho mais difícil, acho que por causa dos 
cálculos. 
P: Tá. O ano passado você fez a avaliação do SARESP. Você fez a prova de 
Português, de Matemática e de Ciências. Qual a diferença da prova de Matemática 
com a avaliação de Português? 
G: A diferença? 
P: Que é que tinha de diferente entre essas duas? 
G: Ah... que uma tinha que interpretar texto, e a outra tem que fazer cálculos... 
P: Só isso? 
G: Acho que só. 
P: E qual a diferença da avaliação de Matemática e a avaliação de Ciências? 
G: A diferença é que a de Ciências tem que saber de corpo, seres humanos, e 
Matemática tem que saber de cálculo. 
P: Só isso de diferente também? 
G: É, é diferente também o raciocínio, o conteúdo... só. 
P: Você sabe o seu resultado do SARESP? 
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G: Não, e nem quero saber... (risos) 
P: E o resultado da sua escola? 
G: Ah, a minha escola ficou em terceiro lugar, mas é uma porcaria! Porque... (risos) 
Pra mim é indiferente, a escola é quem tá ganhando, não é eu... 
P: Você tem mais alguma coisa que você queria me dizer sobre a avaliação de 
Matemática, sobre a sua escola, sobre os seus professores...? 
G: Hum hum. Os professores são bons, que pena que você não dá mais aula pra 
mim, né...? Ai, que saudade! Agora tenho que aturar outras pessoas, né... Mas a 
vida é assim mesmo, e... a Matemática é da hora. Só isso. 
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39 
Professor: Então começou, tá? O que é que você acha da escola? 
Estrela: Boa. 
P: Boa por quê? 
E: Porque eu gosto dela. 
P: Mas... o que é que te faz gostar dela? 
E: Meus amigos. 
P: Só os amigos? 
E: Só. 
P: Só os amigos. Quanto tempo você estuda nessa escola? 
E: Dois anos... e meio. 
P: De que série? Quando você começou? 
E: Da quinta. 
P: Desde a quinta? Tá. O que é que você acha de todos os professores de 
Matemática que você teve nessa escola? 
E: Bons. 
P: Bons por quê? 
E: Porque eu gostava dos dois. 
P: Dos dois? 
E: É. 
P: Mais nada, assim? Num tem mais nem alguma outra coisa? Que você queira falar 
deles. 
E: Não... 
P: Não? Como que eram as aulas deles? 
E: Boas... 
P: Em que sentido? 
E: Era uma aula que... da mesma forma que você podia conversar... eles também 
impunham-- colocavam limites, entendeu? 
P: Hum. E...? Só era bom por isso? 
E: É. Quando tinha uma liberdade, e você também... é... aprendia. 
P: Aprendia? Tá. Mais alguma coisa acontecia nas aulas deles? A não ser isso? 
E: Não. 
P: Não? Tá. E como que eles avaliavam você? Como que eles davam a sua nota? 
E: Ah, por prova. 
P: Só prova? 
E: É. Só a... a G. que não. 
P: A G. fazia o quê? 
E: Não, tinha vez que ela dava nota por comportamento também. 
P: Hum. E... mas como que eram essas provas? 
E: Como assim? (risos) 
P: Como que eram as provas que eles davam pra você? 
E: Prova, normal! Uma prova. 
P: Mas normal como? O que é que tinha nela? 
E: Contas... (risos) 
P: Mas você sabe como que eram essas contas? 
E: Não, a da G. eu não lembro não. 
P: Hum. Mas e as que você lembra? 
E: Era... você sempre tinha que montar as contas... 
P: Hum. 
E: Quase nenhuma era de... assinalar. Sempre tinha que montar... 
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P: Hum. 
E: E... Só. 
P: Só? Você lembra que tipo de conteúdo era? 
E: Como assim? 
P: Quais eram as matérias que tinha? 
E: Não. 
P: Não? 
E: Tsc tsc. 
P: E como que eram essas provas? Você gostava delas? 
E: Depende. 
P: Depende o quê? 
E: Do ass-- do assunto que... que falava, tinha alguns-- tinha alguns assuntos assim 
que eu não entendia. 
P: Hum. 
E: Ah, num gostava, mas também eu não sabia fazer... 
P: Quais eram esses assuntos que você não entendia, sabe? 
E: Não. Mas a maioria. 
P: A maioria? Mas por que é que você não gostava? 
E: Porque eu não sabia fazer...! 
P: Mas você perguntava pro professor, quando você não sabia fazer? 
E: Na hora da prova? 
P: Não, você perguntava quando você não sabia fazer? 
E: Hum... não. 
P: Não perguntava? Nem na hora da prova, nem em sala de aula? 
E: Não, na hora da prova eu perguntava, mas na sala de aula não. 
P: Não? Ah, tá. Então eles só davam as prov-- as notas pra vocês por meio de 
prova? Só prova e comportamento? 
E: É, só. 
P: Mais nada? Tá. Quando fala pra você assim, ó: ―avaliação de Matemática‖, o que 
é que você entende sobre isso? 
E: Vai estar avaliando o seu conhecimento em Matemática... 
P: Só isso? 
E: Só. 
P: Só? E quando você faz uma avaliação de Matemática, o que é que você sente? 
E: O que é que eu sinto? 
P: É. Quando você tá fazendo a prova, ou quando você já fez ela, qual a sua 
reação? 
E: Se a prova é difícil, eu fico com medo... de tirar (ininteligível) vermelha. 
P: Hum. 
E: Agora, se é fácil, não, eu fico mais confiante. 
P: E como que a prova é difícil? O que é que é difícil pra você? 
E: O difícil é quando eu não sei fazer. 
P: Hum. Você não sabe fazer por quê? 
E: Porque eu num entendo. 
P: E pergunta quando num entende? 
E: Na hora da aula não. 
P: E quando é fácil? 
E: Quando é fácil o quê? 
P: Quando você acha a prova fácil. 
E: Aí eu faço, né? Normal. 
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P: Mas ela foi fácil por quê? 
E: Porque o assunto era mais fácil, né? 
P: Hum. 
E: Aí eu conseguia fazer. 
P: E o que é que você espera dessa prova? Das avaliações de Matemática. 
E: Como assim? 
P: O que é que você espera quando você faz uma avaliação de Matemática, quando 
o professor marca uma avaliação de Matemática... o que é que você espera dela? 
E: Ah, que esteja... no meu alcance de tirar nota azul. 
P: Só isso... você espera dela? 
E: Só. 
P: Só? Você... conhe-- sabe o que é que é a avaliação do SARESP? 
E: Sei. 
P: O que é que é? 
E: É uma avaliação que o Governo manda. 
P: Hum. Só o govern-- só manda? 
E: Não, ele manda... o Governo manda, e... os assuntos pro professor passar pra 
gente... no decorrer do ano, e no fim do ano eles mandam a prova deles... 
P: Hum. 
E: ... aí a gente faz, depois essa prova volta... pra eles. 
P: Hum. 
E: ... e isso altera na nota do último bimestre. 
P: É? Só isso? Que serve essa prova? 
E: Só, é pra ver como os alunos estão, também, né? 
P: Só os alunos? 
E: E os professores. 
P: Só? 
E: Porque eles mandam o... o... o conteúdo. 
P: Então serve pra avaliar o aluno e o professor? 
E: É. 
P: Só isso? 
E: Só. 
P: Só? E o que é que você acha da avaliação de Matemática do SARESP? 
E: É difícil. 
P: Foi difícil a prova? 
E: Foi. 
P: Por que é que foi difícil? 
E: A de assinalar, não. 
P: Hum. 
E: Mas a outra que eles mandaram, que tinha que montar a conta... era difícil, 
porque eu não sabia montar. 
P: Por que é que você não sabia montar? 
E: Ah, sei lá... 
P: Que motivo que você-- por que motivo você não conseguiu ou não sabia montar 
essa conta? 
E: Porque eu não prestei atenção. Talvez. 
P: Hum. E... a de assinalar tava fácil por quê? 
E: Porque... eu fazi-- eu, eu fazia, quando eram as contas que eu não sabia fazer... 
eu fazia num papel... 
P: Hum. 
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E: ... aí chegava-- chegava uma hora que eu não conseguia mais terminar a conta. 
P: Hum. 
E: Aí, dava um meio-resultado. Aí eu comparava nas opções. 
P: Hum. 
E: E assinalava o que eu achava que tava certo. 
P: Tá. Ó, quando eu pedi pra você fazer esses dois desenhos sobre a avaliação de 
Matemática... o que é que os dois desenhos representam pra você? 
E: Esse daqui foi na prova que tinha que montar a conta, né? Que eu não tava 
conseguindo montar. 
P: Hum. 
E: Então foi difícil. 
P: Hum. 
E: Esse aqui... foi a outra que você tinha passado em sala. Que eu sabia fazer. Aí eu 
gostei mais da prova. 
P: Tá. E o que é que tem-- qual é a relação que tem entre esses dois desenhos? 
E: Como assim? 
P: O que é que tem em comum entre esses dois desenhos, pra você? 
E: Os desenhos? 
P: É. 
E: Nenhum. 
P: Não tem nada de-- em comum? 
E: Não. 
P: Num tem nada-- num tem nada relacionado entre esse e esse? 
E: No desenho não. 
P: No desenho não. Mas e um significado que tem nesse e nesse, tem alguma 
coisa? 
E: Que eram provas, né? 
P: Que era prova? 
E: É. 
P: Só isso? 
E: Só. 
P: Os dois desenhos representam a prova? 
E: É. 
P: É? Tá. Se você pudesse, como você gostaria que fossem as avaliações de 
Matemática? 
E: Tudo com consulta. 
P: Tudo com consulta? Por que com consulta? 
E: Porque com consulta você já olha os exercícios que fez em sala. 
P: Hum. 
E: Aí você consegue fazer. A prova. 
P: Mas se ela fosse com consulta, como que seria essa prova? 
E: Como assim? 
P: Como que seriam as questões, como que o professor ia dar a prova pra você se 
fosse com consulta...? 
E: Ah, tudo de assinalar... 
P: Hum. 
E: ... e com consulta no caderno. 
P: Consulta no caderno? Mas tem mais algum motivo que você prefere com 
consulta? 
E: Não, porque... se é com consulta... 
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P: Hum. 
E: (risos) Você vai conseguir fazer. 
P: Hum. 
E: Aí, você cosneguindo fazer, você consegue tirar mais nota, você vai ficar com 
nota. 
P: E se não é com consulta...? 
E: Talvez você não consiga fazer. 
P: Talvez? 
E: É. Depende. 
P: Depende do quê? 
E: Se eu entendi a matéria ou não, pra eu estar fazendo com consulta ou sem. 
P: E se num entende...? 
E: Se eu num entendo, fico com nota vermelha. 
P: E se entende? 
E: Se entendo, eu tiro nota boa. 
P: Você sempre tira nota boa? 
E: Sempre 
P: Sempre? E... o que é que tem de diferente na avaliação de Matemática 
comparando com as outras matérias? 
E: Ah, num sei, eu acho que... eu prefiro Português do que Matemática-- Eu prefiro 
Matemática do que Português. 
P: Hum. 
E: Mas... Matemática é mais... mais aberta, né? É mais fácil de você entender... 
P: Hum 
E: ... do que as outras. 
P: Do que as outras? Mas por que você não entende as outras? O que é que tem de 
difícil que você não entende aso outras? 
E: Ai... é muito-- muito detalhe. 
P: Que tipo de detalhe? 
E: Ai, como em Português... 
P: Hum. 
E: ... por exemplo, a professora manda fazer uma... ela passa uma frase e manda 
você... como fala? Mostrar lá o... que palav-- que palavra é verbo, é advérbio, é 
substantivo... Aí até você-- até você colocar todas essa-- todas essas palavras em 
ordem, que nem... indicar a voz do verbo... É muito complicado. 
P: Só Português que você acha complicado? 
E: Só. 
P: As outras não? 
E: Não. Até agora, não. 
P: Tá. 
E: Português e Inglês, que eu também num gosto. 
P: Inglês? Essas duas é as únicas que têm diferença com a avaliação de 
Matemática? 
E: É. 
P: É? O ano passado você fez a avaliação de Matemática do SARESP, de 
Português, Matemática e Ciências. Certo? 
E: Certo. 
P: Qual a diferença entre a avaliação de Matemática do SARESP com a avaliação 
de Português do SARESP? Qual a diferença entre as duas? 
E: De Matemática... 



396 

P: Hum. 
E: ... Você num tinha muito pra onde você correr, né? 
P: Hum. 
E: Ou você sabia, ou você num sabia. Português naõ, tinha interpretação do texto. 
Então se você tivesse alguma dúvida na-- na-- na questão, você ía no texto e 
achava a—a resposta. Matemática não; tava lá as contas, se você não soubesse 
fazer... ou você chutava, ou você deixava em branco. 
P: E qual a diferença entre a avaliação de Matemática do SARESP e a avaliação de 
Ciências? 
E: Não tem muita diferença não. 
P: Não? 
E: Que (ininteligível) foi a mesma coisa. Num tinha texto, tinha só alguns assim... 
P: O que é que é essa ―mesma coisa‖? 
E: Mesma coisa porque também num tinha pra onde correr, ou você sabia ou não 
sabia. 
P: Se você não sabia...? 
E: Se você não sabia, você chutava ou, se não, deixava em branco. 
P: Você deixou em branco? 
E: Algumas eu deixei. 
P: Deixou? 
E: Poucas. 
P: Por que deixou em branco? 
E: Porque eu não sabia fazer. 
P: Hum. E as que você sabia...? 
E: Assinalava, normal. 
P: Mas resolvia antes de assinalar? 
E: As contas que eu sabia fazer eu-- eu fazia. 
P: Tá. Você sabe o seu resultado do SARESP? 
E: Só de Português. 
P: Qual foi? 
E: Eu acertei... dezoito-- catorze... alguma coisa assim. De... não, era vinte 
questões, parece. Eu num sei, só sei... ou-- ou acertei dezoi-- catorze ou dezoito. 
P: Tá. Você só sabe de Português? 
E: Só. 
P: Por que você só sabe de Português? Como que você ficou sabendo? 
E: A professora falou. 
P: A professora falou? 
E: Foi. 
P: Tá. Você sabe... 
E: Não, não, não, não, não...! 
P: Hum? 
E: Esse... não, mentira, tô mentindo. Esse, esse resultado aí foi duma outra apostila 
do ano-- do ano anterior. Só que não foi a gente que fez... foi a sétima, né, que no 
caso tava na sexta, naquela época. Eu não fiquei sabendo não. 
P: Você não sabe o seu resultado do SARESP? 
E: Não, não... 
P: Tá. E você sabe o resultado da sua escola? 
E: Sei. 
P: Qual foi? 
E: Ela ficou em terceiro lugar, entre as melhores da leste, num foi? 
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P: Da região leste? 
E: É. 
P: Ah tá. Você tem mais alguma coisa pra falar pra mim sobre a sua escola, sobre a 
avaliação de Matemática, alguma coisa que você queria que mudasse, ou alguma 
coisa... que te incomoda...? 
E: Que me incomoda...? Não... As avaliações são... boas. 
P: Hum. 
E: Só que também, se fosse mudar, você num ia aprender, né? 
P: Hum. 
E: Porque, que nem eu falei, se fosse com consulta... você também num ia aprender 
nada. O professor não ia poder te avaliar. 
P: Hum. 
E: Porque você ia olhar ali, você ia-- você ia copiar, você ia saber fazer, e pronto. 
P: Hum. 
E: Sobre a escola, não. 
P: Não? Só isso? 
E: Tá boa do jeito que tá. 
P: Tá boa, então, a escola? Você gosta dela? 
E: Gosto. 
P: Mas tem algum motivo especial que você goste dessa escola? 
E: Eu gosto de tudo que tem lá. Gosto dos professores, eu gosto dos instrutores... 
gosto das tias, gosto... principalmente dos meus amigos, também. 
P: E do ensino? 
E: O ensino é bom. 
P: É bom? 
E: É. 
P: É bom por quê? 
E: Porque, comparado com as outras escolas, lá é melhor. 
P: Mas o que é que é melhor lá que não tem nas outras escolas? 
E: Num sei... Eu acho que lá, eles... Sabe? Tipo, eles colocam mais... mais... como é 
que fala? 
P: Mais...? 
E: Mais...Ai, como é que fala? Sabe, tipo assim: eles... colocam mais limites. 
P: Hum. 
E: Assim, você tendo limite, eles conseguem explicar melhor, você consegue 
aprender... Tem escolas que não. 
P: E todos os alunos seguem os limites? 
E: Nem todos. 
P: Nem todos por quê? 
E: Porque não têm educação. 
P: Mais alguma coisa? 
E: Não. 
P: Não? 
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41 
Professor: Vai, começou. Vou gravar a primeira e aí a gente vê como foi, tá? O que 
é que você acha da escola? 
Bebê: Ah, eu gosto muito da escola, porque tem... é... uma escola muito boa, um 
ensino muito bom, porque os professores são muito empenhados, eles têm um 
objetivo a cumprir, e eles sabem explicar muito bem, e, quando eles têm esse 
objetivo, eles vão atrás desse objetivo e cumprem... esse objetivo, então se não tiver 
cumpri-- cumprido, eles nunca vão parar, até conseguir cumprir esse objetivo. 
P: Quanto tempo você estuda nessa escola? 
B: Eu estudo nessa escola há dois anos. 
P: Dois anos? E... que é que você acha dos seus professores de Matemática? Pr—
todos os professores que você já teve. 
B: Eu gosto m-- eu gostei muito dos meus professores de Matemática, e eu tô 
gostando ainda... desse ano, porque é muito bom Matemática, assim, é muito 
preciso na sua vida, e você usa conta para tudo, e ele... tem uma maneira... muito 
especial para ensinar, e, assim... então eu sempre gostei de Matemática, e os 
professores sabem muito bem explicar a Matemática, até hoje, sempre peguei 
professores empenhados, e que sabiam explicar de um mo-- de uma boa maneira. 
P: E como eram as aulas deles? 
B: Ah, as aulas deles eram muito boas, porque eles tinham uma maneira especial de 
explicar. Que nem, tem um professor meu, que ele... é-- ele explicava a aula dele, 
muito... extrovertida a aula dele, a gente brincava, mas o conteúdo, ele nunca 
deixava de passar, porque ele sempre, assim, cumpriu o seu objetivo, mas as aulas 
de matemática se-- pra mim foram muito boas, de todas as maneiras. 
P: E como era a forma de avaliação deles? 
B: Ó, a forma de avaliação deles é... também era muito boa, e assim, tinha professor 
que ele dava prova individual, e era (ininteligível)-- professor que era em dupla, e era 
muito mais difícil, mas sempre assim, eu me dei bem, então pra mim foi muito bom 
as au-- avaliações de Matemática. 
P: O que é que você acha das avaliações de Matemática? 
B: Eu acho que as avaliações de Matemática... ah, vamos supor, ela... ela desafia a 
capacidade que você tem de raciocinar. Vamos supor... vai, Matemática é uma coisa 
que você tem que raciocinar na hora, não tem como você decorar Matemática, você 
tem que raciocinar e saber. 
P: E... e que-- qual o seu sentimento, qual a sua reação quando você faz uma 
avaliação de Matemática? 
B: Ah, no começo eu fico muito nervoso, ai... eu sempre tento me acalmar, pra mim 
ter um resultado melhor, que é o que eu quero pra minha vida, sempre coisas 
melhore, por isso que eu sempre tento me acalmar e tirar uma boa nota. 
P: E o que é que você espera da avaliação de Matemática? 
B: Ah, eu espero muitas coisas dela, porque a avaliação de Matemática, vamos di—
ela tá te avaliando pra ver como você tá na sua matéria, assim, pra ver se você tá 
bem ou se você tá ruim, e se você tiver bem, ela vai te ajudar ainda mais, se você 
tiver ruim, ela vai te ajudar no que você não tá bom. Por isso mesmo que eu sempre 
presto muita atenção nas aulas de Matemática, pra um dia eu ser alguém na vida. 
P: É... você sabe o que é a avaliação do SARESP? 
B: Sei. 
P: O que é? 
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B: A avaliação do SARESP, ela é uma avaliação que o estado manda pra te avaliar, 
para ela saber se você está bem na matéria ou se você ape-- ou se apenas o seu 
professor está be-- blefando. Eu acho que é isso a avaliação do SARESP. 
P: O que é que você acha da avaliação de Matemática do SARESP? 
B: Ah, eu acho muito boa, porque sabem avaliar de um jeito muito bom, assim, 
explicam bem, assim, as coisas que eles colocam na prova, e eles sempre colocam 
conteúdo, assim, vai, específico do que você está estudando. Então é sempre bom, 
e não tão difícil quanto as outras... 
P: Por que você fez esses dois desenhos? Sobre a avaliação de Matemática. 
B: Ah eu fiz... por vários mo-- por várias coisas, né? Porque eu escrevi aqui, 
especificamente, que saber é o bem mais precioso que temos, e pra nós sermos 
alguém na vida, pelo menos nós temos que ter sabedoria, porque assim nós pelo 
menos teremos um emprego bom, e seremos alguém na vida. É isso. 
P: E qual é a relação que tem entre os dois desenhos? 
B: Eu acho que é a paixão pela Matemática. É muito bom a Matemática, porque 
você sempre tá aprendendo coisas novas, assim, que você nunca pensou que 
existia, mas que existe e que você vai aprender, e que ainda-- que já aprendeu. 
P: É... Como que você gostaria que fosse uma Avaliação em Matemática? 
B: As avaliações de Matemática, pra mim, sempre foram muito boas, então eu 
preferia que elas ficassem do jeito que elas são, e o jeito que elas sempre foram. 
Então, pra mim tá ótimo do jeito que elas tão. 
P: E o que é que tem de diferente na avaliação de Matemática em relação às outras 
disciplinas? 
B: Vamos supor, assim, a... a prova de-- a avaliação de Matemática, ela é... pede 
que você, vai, raciocine na hora, não que você grave a matéria, ela espera que você 
raciocine, e tenha um bom desempenho, como as outras matérias também, mas 
Matemática é uma das principais matérias que você tem que ter pelo menos um 
pouco de consciência. 
P: Na prova de matemática do SARESP, de 2008, na avaliação do SARESP, foi 
avaliado Matemática, língua portuguesa e Ciências. Que diferença teve a avaliação 
de Matemática com a avaliação de Português? 
B: Ah, em primeiro lugar, eu gostei muito mais da prova de Português, porque eu 
acho que tava mais fácil, a prova de Matemática tava mais complexa, mas eu acho 
que eu também fui muito bem. Assim, a prova de Português... assim, eu sabia muito 
bo—eu sabia muito bem a matéria, porque os meus professores sempre me 
explicaram bem, mas a de Matemática eu sabia melhor do que todos, então eu fui 
muito melhor, fui muito bem, consegui ter mais calma, paciência, eu acho que eu tive 
um resultado muito bom nela. 
P: E a prova de Ciências em relação à de Matemática? Qual a diferença dela? 
B: Eu acho que é a mesma coisa, porque você tá quase... vamos supor, fazendo 
quase, é... a mesma coisa, assim, vai: você tá fazendo a Matemática, a Matemática, 
é, espera que você raciocine também na hora, não que nem Ciências, que espera 
que você decore a matéria, que saiba tudo-- não, Matemática, ela é uma matéria de 
raciocínio, que você precisa ter sabedoria e raciocínio para fazer Matemática. 
P: Você o seu resultado do-- na avaliação do SARESP? 
B: Não, não tenho como-- consciência ainda do meu resultado. 
P: Hum. E o resultado da sua escola? 
B: Ah, eu sei, ela ficou como a terceira melhor escola da zona leste, ficou com o 
terceiro melhor lugar, assim, ela estava com um resultado mais pra baixo, e por 
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causa, assim, da sexta série, que eu tava ano passado, acho que ela subiu e ficou 
muito melhor. 
P: Mais alguma coisa? 
B: N-- não, muito obrigada. 
P: Não? 
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43 
Professor: O que é que você acha da escola? 
Asterix: Ah, eu acho um lugar pra você... pra você estudar, pra você aprimorar as 
suas idéias... 
P: E... que idéias são essas? 
A: Idéias de... de matérias, como... se perguntar sobre a matéria, perguntar o... 
como... como que... que ela existiu, ou quando que ela existiu. 
P: Que matérias são essas? 
A: Matérias, por exemplo, de história... e ciências, de... até mesmo de matemática. 
P: Quanto tempo você estuda nessa escola? 
A: Há dois anos. 
P: Desde que série? 
A: Ah não, há três anos. 
P: Desde que série? 
A: Desde a quinta série. 
P: Eu quero que você diz pra mim a sua opinião sobre todos os professores de 
Matemática que você teve e tem. 
A: Ah, eles são bons. 
P: Só bons? 
A: É. 
P: Só isso? 
A: Só. 
P: Mais nada? Que você tem pra falar sobre eles? 
A: Não. 
P: Não? E como que é as aulas deles? 
A: De alguns professores era muito prazerosa, como eles explicavam bem, e tal... P: 
Mas como que é esse ―explicar bem‖? 
A: É você perguntar pro aluno se ele tá entendendo a matéria, se ele... tá 
acompanhando a matéria, se ele tá copiando, se ele tá entendendo... entendeu? 
P: Mas você disse que eles eram bons-- eles eram bons por quê? 
A: Porque eles deixam a-- deixam a aula prazerosa. 
P: Mas como que é esse ―prazeroso‖? 
A: Ah, você... agia assim, com as-- com os alunos, pergunta pra eles-- pra eles 
responder na lousa, pergunta... é... explicar bem... explicar de outras maneiras 
(ininteligível) melhor. 
P: E como que eram essas maneiras? Você se lembra? 
A: Ah, as maneiras de regras, de... de... por exemplo, com objetos... 
P: Que tipo de objeto? 
A: Ah, maçã... é... calça, camisa... entendeu? 
P: E como que... eram as avaliações deles? Como que eles davam a sua nota? 
A: Pelas perguntas. Davam as notas pelas perguntas que você responde certo. 
P: E como que eram essas perguntas? 
A: As perguntas eram sobre a matéria. Sobre a matéria que você tinha pedido... o 
bimestre passado. 
P: E essas perguntas, você respondia oralmente? 
A: Não... através de prova. 
P: Só prova? 
A: Só. 
P: Como que eram essas provas? (pausa) Como eram? Essas avaliações, como 
eram essas perguntas das provas? 
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A: Ah, sobre... ―Efetue o tal número‖... 
P: Hum. 
A: É... tinha também historinhas sobre... a... as questões... tipo ―João foi comprar 
oito bombons... na doceria‖... e tinha que dividir, aí dezesseis pessoas... por 
exemplo. 
P: Tá. E... Que mais você achava dessas provas? (pausa) Hum? 
A: Ah... achava um meio de o professor saber se você tava aprendendo ou não. 
P: Quando diz pra você assim, ó: ―avaliação de Matemática‖, o que é que você 
entende? 
A: Que o professor tá avaliando o seu conteúdo. 
P: Só o conteúdo? 
A: ... em Matemática. 
P: Só o conteúdo? 
A: É... tá avaliando você também... 
P: Hum. E como que é essa avaliação? 
A: Como assim? 
P: Como que é essa avaliação de Matemática, que você diz que ele tá te avaliando? 
A: É... uma prova, assim, com as perguntas... e tal. 
P: E essas perguntas são como? 
A: É... são... questões ou problemas que você tem que resolver. 
P: E quando você... está fazendo ou já fez a avaliação de Matemática, qual a sua 
reação? 
A: Ah, no começo eu ficava meio... (risos) meio nervoso, mas depois eu... comecei a 
acostumar. 
P: Ficava nervoso por quê? 
A: Ah, porque é prova, né? Daí... é avaliação. Se cai no boletim, e tal... 
P: E agora você acostumou por quê? 
A: Ah, porque agora já teve bastante prova, já, é... e de vez em quando eu estudo, 
daí... não me preocupo muito. 
P: Só de vez em quando você estuda? 
A: É, só de vez em quando, eu não estudo... muito. 
P: Não estuda sempre? 
A: Não. 
P: Não estuda sempre por quê? 
A: Só estudo quando tem prova ou quando... algum assunto me interessou. 
P: E sempre te interessa o assunto? 
A: É... 
P: Sempre? 
A: ... quase sempre. 
P: Qua-- quase sempre por quê? 
A: Tem alguns assuntos que num... que num interessam. Que eu acho que não 
precisa ta aqui não. 
P: Você pode me dar um exemplo, de qual que você acha que não precisa? 
A: É... tipo você... fazer conta de... vezes ou de mais... sendo que quando você 
crescer, se você tiver um emprego, você não vai usar o papel, você vai usar... a 
calculadora. E os professores de hoje em dia, eles não ensinam a usar a 
calculadora. 
P: Então, mas se vo-- e se você não tiver o emprego? Você não vai usar a 
calculadora, e aí? 
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A: É, mas aí eles também têm que passar um... né, uma idéia de como é que é as 
contas, tal... até acho importante, mas também acho importante a... falar sobre a 
calculadora também. 
P: E... então só vai-- só tem que ensinar a fazer as contas, se tiver-- se for-- se não 
for ter emprego? Agora, se for ter emprego, só usa a calculadora? 
A: (risos) Não... 
P: É isso? 
A: Não... 
P: Não? 
A: Não. 
P: Não por quê? 
A: Tem que ensinar dos dois jeitos, eu acho... 
P: Hum... mas por que é que você acha que tem que ensinar dos dois jeitos? 
A: Porque se você não tem emprego, você sabe fazer as contas; você tem emprego, 
você também sabe fazer as contas na calculadora. 
P: Quando você realiza uma avaliação de Matemática, o que é que você espera 
dela? Qual sua expectativa? 
A: Expectativa é tirar uma nota azul. Ou, se não, um sete ou um oito. 
P: Oito? Só-- então o que você espera é so tirar nota? 
A: Eu tiro a nota. 
P: Mais nada? 
A: Mais nada. (risos) 
P: Você sabe o que é que é a avaliação do SARESP? 
A: Sei, eu acho que é um... uma av-- uma avaliação que o estado faz pra... avaliar 
os alunos pra prefeitura, pra... mandar os materiais. Começaram a mandar agora as 
apostilas. 
P: Só pra avaliar os alunos? 
A: É, avaliar os alunos e a matéria dos alunos. 
P: Só isso? Tá. Qual a sua opinião sobre a avaliação de Matemática do SARESP? 
Que é que você acha da-- da avaliação de Matemática do SARESP? 
A: Eu acho difícil. Mas, pra quem não estudou... Porque tem várias coisas, também, 
que tá no SARESP, que o professor de Matemática não passou. Daí fica meio-- você 
fica ―Hum‖... meio confuso, não sabe o que é aquilo direito. 
P: Mas você estudou pra fazer essa prova? 
A: Estudei, pro SARESP eu estudei. 
P: Tá. Quando eu pedi pra você fazer esses dois desenhos... sobre a avaliação de 
Matemática... o que é que os dois desenhos representam pra você? 
A: Representa o... o saber, né? Que você... o aprende-- o que você vai aprender, 
entendeu? 
P: Só isso? 
A: É. 
P: Tá. E o que é que tem em comum entre esses dois desenhos? Qual a relação 
entre eles? 
A: São os números. Porque números? Porque os números sempre estão aí, em 
provas e... e... questões... 
P: Os números, então, só existem em provas e em questões? 
A: Não, existem na nossa vida também. 
P: Mas eles existem em nossa vida por quê? 
A: Porque os números são uma forma de você contar objetos, contar... contar... por 
exemplo, linhas, contar todo o tipo de... de coisas. 
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P: Então eles só servem pra contar? 
A: Não, serve pra você... fazer praticamente de tudo. 
P: Pode me dar um exemplo, do que é que é esse ―tudo‖? 
A: Por exemplo, se fazer... fazer uma conta, você precisa saber de número, 
(ininteligível), precisa saber de números para você contar quantos... por exemplo, 
quantas... folhas têm naquele vaso... você precisa-- vai ser relativo a um número, 
não vai? 
P: Ah tá. Se você pudesse, como você gostaria que fosse a avaliação de 
Matemática? 
A: Eu gostaria que... fossem umas perguntas mais... neutras. Como... por exemplo, 
―Efetue trinta e cinco sobre dez‖. 
P: Hum. 
A: É... não poderia fazer uma historinha sobre esse trinta e cinco sobre dez? Por 
exemplo... é... cinco vezes vinte; entendeu? Poderia você fazer como ―O João...‖, 
entendeu? (ininteligível) 
P: Tá. Então isso daí você diz que é número? 
A: Quê? 
P: Dessa maneira que você acha que a prova-- as questões seriam mais nulas? 
A: É: 
P: Só isso? 
A: Só. 
P: Tá. O que é que tem de diferente na avaliação de Matemática comparando com 
as outras disciplinas? 
A: A avaliação de Matemática é mais focada no... nos números. 
P: Hum. 
A: ... que é... é a matéria Matemática, as outras provas são focadas em-- no que... é 
a matéria. 
P: Só isso? É a única diferença? 
A: É. 
P: Pode me dar um exemplo de outra diferença das outras disciplinas? 
A: As questões, por exemplo. Tem algumas questões que são diferentes, são 
alternativas, e outras são... hum... não lembro o nome agora. 
P: Mas explica como que é as questões. 
A: É, tem a pergunta, depois tem... as respostas, e você tem que marcar a que você 
acha certa. Tem algumas-- vai algumas matérias que se usa assim. 
P: Ah tá. Quais matérias são essas? 
A: Ciências, história... 
P: Hum. Só essas duas? 
A: Não, de vez em quando também Matemática. 
P: O ano pa-- 
A: Mas-- 
P: Hum, pode falar. 
A: Mas não sempre, né. 
P: Tá. O ano passado você fez a avaliação do SARESP de Matemática, Português e 
Ciências. Certo? Qual a diferença entre a avaliação de Matemática do SARESP e a 
avaliação de Português do SARESP? (pausa) Teve alguma diferença entre essas 
duas avaliações? 
A: Teve. 
P: O quê? 
A: Por exemplo, a... a de Português tinha redação. 
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P: Hum. 
A: A de Matemática não tinha redação. 
P: Só isso que foi diferente entre elas? 
A: É, acho que sim. 
P: E a avaliação de Ciências do SARESP com a avaliação de Matemática? Que é 
que teve de diferente? 
A: As perguntas, é... a matéria também. Porque... eu acho que Ciências não tem 
nada a ver, né, com Matemática. Não, até tem... 
P: Hum. 
A: ... mas, não relativamente, assim, não... completamente. 
P: Tá. E o que é que não tem de diferente? Que é que é essa diferença que você 
acha? 
A: Ah, principalmente a matéria, né? Que o-- que... a professora ensina, o que você 
aprende também. 
P: Mas você pode dar um exemplo dessa matéria? 
A: Hum... por exemplo... o sangue, o sangue não tem nada a ver-- não, até tem com 
matemática, porque... tem os números. Por exemplo... tipo, quantos litros você tem 
de sangue no corpo... 
P: Hum. 
A: ... entendeu? Tem até... é... tem um pouco próximo de Matemática. Que se usa 
Matemática quase em tudo. 
P: Em qua-- e o que é que não usa Matemática? Se usa em quase tudo, e o que é 
que não usa? 
A: (pausa) Agora acho que... (risos) Em tudo se usa Matemática, assim... 
P: Hum, tá. Você tem conhecimento do seu resultado do SARESP? Você sabe o seu 
resultado, a sua nota da prova do SARESP? 
A: Não. Não sei. 
P: E o da sua escola? 
A: Da minha escola? 
P: É. 
A: Como, a prova do...? 
P: É, qual foi o resultado? A nota da sua escola, do SARESP? 
A: Ah, eu acho que foi... seis. 
P: Só isso? 
A: É, eu acho que foi seis. Eu acho, eu não tenho certeza. 
P: Hum, tá. Você tem mais alguma coisa pra falar pra mim, sobre a sua escola, 
sobre as avaliações de Matemática, o que é que você gostaria, ou alguma coisa que 
você gostaria que mudasse? 
A: Gostaria que... tivesse mais perguntas, porque assim... tendo mais perguntas 
você tem mais chances de acertar. 
P: Mas que tipo de pergunta? 
A: Ah, pergunta sobre a matéria, entendeu? Que a professora explicou. 
P: Tá. Só o que o professor explicou? 
A: É, só o que o professor explicou, que você estudou também. Sobre o que está na 
matéria. 
P: Mas você e os alunos sempre estudam? 
A: Não. 
P: Não por quê? 
A: Não pelo costume... um costume de... todo mundo estudar. 
P: Ah tá. Mais alguma coisa? 
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A: Não. 
P: Não? 
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ANEXO I – AS ESCALAS E OS GRÁFICOS DE DESEMPENHO DE MATEMÁTICA 

E OS NÍVEIS DA 5ª, 6ª E 7ª SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL CICLO II 

 

 

 
Figura 66 – Gráfico de Percentual de Alunos nos Níveis de Desempenho por Escore 

Verdadeiro Matemática – 5ª Série do EF 

Fonte: (Relatório SARESP, 2005) 
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Quadro 33 

Escala de Desempenho de Matemática – 5ª Série do EF 

 
Fonte: (Relatório SARESP, 2005) 
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Figura 67 – Gráfico de Percentual de Alunos nos Níveis da Escala de Desempenho 

por Escore Verdadeiro Matemática – 6ª Série do EF 

Fonte: (Relatório SARESP, 2005) 
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Quadro 34 

Escala de Desempenho de Matemática – 6ª Série do EF 

 
Fonte: (Relatório SARESP, 2005) 
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Figura 68 – Gráfico de Percentual de Alunos nos Níveis da Escala de Desempenho 

por Escore Verdadeiro Matemática – 7ª Série do EF 

Fonte: (Relatório SARESP, 2005) 
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Quadro 35 

Escala de Desempenho de Matemática – 7ª Série do EF 

 
Fonte: (Relatório SARESP, 2005) 
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ANEXO II – AS HABILIDADES E AS COMPETÊNCIAS RELACIONADAS AOS 

CONTEÚDOS QUE SÃO AVALIADOS NA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA NA 6ª 

SÉRIE E 8ª SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL CICLO II QUE SE ENCONTRA 

NA MATRIZ DE REFERÊNCIA PARA A AVALIAÇÃO DO SARESP 

 

Quadro 36 

Competência e Habilidades de Área 1 – 6ª Série do EF (Matemática) 

 
Fonte: Site – Sistemas de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São 
Paulo (SARESP) – junho/2009. 
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Quadro 37 

Competência e Habilidades de Área 2 – 6ª Série do EF (Matemática) 

 
Fonte: Site – Sistemas de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São 
Paulo (SARESP) – junho/2009. 
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Quadro 38 

Competência e Habilidades de Área 3 – 6ª Série do EF (Matemática) 

 
Fonte: Site – Sistemas de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São 
Paulo (SARESP) – junho/2009. 
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Quadro 39 

Competência e Habilidades de Área 4 – 6ª Série do EF (Matemática) 

 
Fonte: Site – Sistemas de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São 
Paulo (SARESP) – junho/2009. 
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Quadro 40 

Competência e Habilidades de Área 1 – 8ª Série do EF (Matemática) 
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Fonte: Site – Sistemas de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São 
Paulo (SARESP) – junho/2009. 
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Quadro 41 

Competência e Habilidades de Área 2 – 8ª Série do EF (Matemática) 

 

Fonte: Site – Sistemas de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São 
Paulo (SARESP) – junho/2009. 
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Quadro 42 

Competência e Habilidades de Área 3 – 8ª Série do EF (Matemática) 

 

Fonte: Site – Sistemas de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São 
Paulo (SARESP) – junho/2009. 
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Quadro 43 

Competência e Habilidades de Área 4 – 8ª Série do EF (Matemática) 

 

Fonte: Site – Sistemas de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São 
Paulo (SARESP) – junho/2009. 


