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Resumo: Este artigo aborda algumas reflexões sobre práticas de avaliação e o importante 

papel que esta desempenha nas relações pedagógicas, no contexto escolar e social. Mostra 

que a avaliação é um processo amplo e complexo e, dependendo da forma como ela é pla-

nejada e de como seus resultados são analisados, poderá proporcionar a obtenção de co-

nhecimento e o exercício da democracia. Apresenta uma experiência de avaliação realizada 

pela autora com alunos de duas turmas de primeiro ano do Ensino Médio Politécnico em 

uma Escola Estadual do interior do Rio Grande do Sul, no ano de 2013. Evidencia a impor-

tância do diálogo, da reflexão e do aprofundamento teórico na busca da autonomia. 
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1 Introdução 

  

Considerações sobre avaliação são sempre importantes e merecem atenção cuida-

dosa, uma vez que este tema está presente, cotidianamente, no espaço escolar, envolve 

questões éticas e de valores e se tem apontado alternativas privilegiando a autonomia e a 

emancipação dos sujeitos, contrapondo à prática tradicional. 

 Abordar este tema envolve estudos, leituras e interlocuções sobre os processos ava-

liativos e reporta à compreensão de que uma avaliação bem realizada se constrói com a 
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inserção de todos os envolvidos no processo. Professores, alunos, pais, equipe diretiva, 

devem estar empenhados ampliando e melhorando este aspecto. 

Quando se discute a avaliação do aluno várias questões surgem: o que avaliar? 

Como avaliar? Devem-se eliminar provas e trabalhos? O que avaliar numa prova, num 

trabalho? Somente avaliar a participação e comprometimento do aluno?  

 Neste texto, faz-se uma reflexão sobre a avaliação apresentando uma experiência 

desenvolvida com alunos de turmas de 1º ano do Ensino Médio Politécnico, na disciplina 

de Matemática, na Escola Estadual de Educação Básica Sepé Tiaraju, de Frederico Wes-

tphalen, Rio Grande do Sul.  

 Pretende-se contribuir para reflexões a respeito de como as escolas e os professores 

podem ampliar as discussões e usar metodologias diferenciadas de avaliação, possibilitan-

do o envolvimento dos alunos, sua autonomia e emancipação, juntamente com o cresci-

mento intelectual e profissional, principalmente nessa nova modalidade de Ensino Médio 

Politécnico em que o aluno aprende a fazer pesquisa e precisa escrever, saber organizar as 

ideias e saber argumentar. 

 

2 Avaliação: processo amplo e complexo 

 

A avaliação é um processo amplo e complexo e está presente no cotidiano das insti-

tuições escolares. “A avaliação é essencial à educação. Inerente e indissociável enquanto 

concebida como problematização, questionamento, reflexão sobre a ação” (HOFFANN 

2005, p. 15). Nesse sentido, a avaliação desempenha um importante papel nas relações 

pedagógicas e humanas nas escolas, podendo ser um instrumento de controle, de regulação 

ou de emancipação, dependendo da forma como ela é planejada, aplicada e como os resul-

tados obtidos são analisados e transformados em ações que possibilitem a aquisição de 

conhecimentos e exercício da democracia. Avaliar “não é tarefa simples. A avaliação, na 

perspectiva de construção do conhecimento, parte de suas premissas básicas: confiança na 

possibilidade de os educandos construírem suas próprias verdades e valorização de suas 

manifestações e interesses” (HOFFMANN 2005, p. 18). 

A avaliação escolar tem sido uma maneira de selecionar e comparar os alunos, em 

função de uma nota obtida, gerando competitividade e desigualdade. É oportuno salientar 

que a maioria da sociedade acredita que a avaliação classificatória é garantia de qualidade 
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e, ações voltadas para uma avaliação mediadora acabam, muitas vezes, sendo criticadas e 

desacreditadas. 

O “modelo de avaliação quantitativa considera a educação como um processo tec-

nicista. [...] A avaliação quantitativa tem, como preocupação única, a comprovação do grau 

em que os objetivos previamente estabelecidos foram alcançados” (SAUL 1991, p. 44). 

Essa avaliação desconsidera os interesses e as questões informativas dos participantes de 

um programa de educação, as vivências do aluno, sua realidade concreta. A avaliação den-

tro da concepção tecnológica se torna meramente burocrática, e sua utilidade é apenas para 

um fim específico. 

Para Sobrinho (2008, p. 194), a avaliação  

 
deve construir os campos sociais de discussão e valoração a respeito dos proces-

sos, contextos, produtos, objetivos, procedimentos, estruturas, causalidades, me-

tas de superação, condições de produção das atividades educativas, sentidos e 

impactos na formação dos cidadãos e na construção da sociedade democrática. 

  

Nesse sentido, Hoffmann (1993) ressalta que devemos buscar uma avaliação medi-

adora que tenha objetivos claramente delineados e que desencadeie uma ação educativa 

cujo desenvolvimento seja máximo possível, um permanente “vir a ser”. E para a autora, a 

avaliação mediadora significa  

 
prestar atenção nas crianças, nos jovens, eu diria “pegar no pé” desse aluno 

mesmo, insistindo em conhecê-lo melhor, em entender suas falas, seus argumen-

tos, teimando em conversar com ele em todos os momentos, ouvindo todas as 

suas perguntas, fazendo-lhes novas e desafiadoras questões, “implicantes”, até, 

na busca de alternativas para uma ação educativa voltada para a autonomia moral 

e intelectual (HOFFMANN, 1993, p. 34). 

 

 Hoffmann (1993) destaca alguns princípios fundamentais para uma ação avaliativa 

mediadora: a)“Oportunizar aos alunos muitos momentos de expressar suas ideias” (p.71); 

b) “Oportunizar discussões entre os alunos a partir de situações desencadeadoras” (p.73); 

c) “Realizar várias tarefas individuais, menores e sucessivas, investigando teoricamente, 

procurando entender razões para as respostas apresentadas pelo educando” (p. 75). 

 Numa abordagem qualitativa de avaliação, Saul (1991) evidencia um novo para-

digma, o da avaliação emancipatória a qual caracteriza-se 

 
por um processo de descrição, análise e crítica de uma dada realidade, visando 

transformá-la. Destina-se à avaliação de programas educacionais ou sociais. Ela 

está situada numa vertente político-pedagógica cujo interesse primordial é eman-

cipador, ou seja, libertador, visando provocar a crítica, de modo a libertar o sujei-
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to de condicionamentos deterministas. O compromisso principal desta avaliação 

é o de fazer com que as pessoas direta ou indiretamente envolvidas em uma ação 

educacional escrevam a sua “própria história” e gerem suas próprias alternativas 

de ação (SAUL, 1991, p. 61). 

  

 O momento é de reflexão, iniciativa, mudança de postura, envolvimento e com-

prometimento com uma avaliação que tenha mais sentido, que respeite as individualidades 

e desperte os educandos para o gosto de estudar. Uma educação voltada para o desenvol-

vimento de sujeitos capaz de investigar, criar, opinar, que saiba dos seus direitos buscando 

uma sociedade mais humana, mais justa, mais criativa e mais autônoma. 

 

3 O portfólio como instrumento de aprendizagem Matemática no Ensino Médio 

 

De acordo com o Regimento Padrão do Ensino Médio Politécnico do RS, nesta eta-

pa um dos objetivos é “possibilitar formação ética, o desenvolvimento da autonomia inte-

lectual e o pensamento crítico do educando” (RIO GRANDE DO SUL, 2012, p. 08). Cabe 

então, a nós professores elaborarmos metodologias e técnicas que oportunizem ao educan-

do a construção de ideias e que ele seja capaz de buscar seus próprios conhecimentos. 

É oportuno salientar que de acordo com os PCNs, a Matemática, no Ensino Médio, 

“tem um valor formativo, que ajuda a estruturar o pensamento e o raciocínio dedutivo, po-

rém também desempenha um papel instrumental, pois é uma ferramenta que serve para a 

vida cotidiana e para muitas tarefas específicas em quase todas as atividades humanas” 

(BRASIL, 2000, p. 40). 

 Para que o homem consiga sobreviver e transcender, precisa aprender a refletir, 

observar, analisar, podendo, assim entender, explicar, criar. E a matemática é uma ciência 

que faz pensar, refletir, conhecer, dialogar como forma de conhecimento e é uma ferramen-

ta importante para o crescimento e fortalecimento da produção, da tecnologia, da economia 

e da própria matemática.  

 Nesse sentido cabe destacar a importância do uso dos portfólios, como um instru-

mento da avaliação da aprendizagem matemática dos estudantes. A respeito da questão, 

Bona (2010, p. 41-42) afirma que   

 

O portfólio torna os conteúdos específicos da Matemática, e sua ordem de plane-

jamento, mais lógicos, significativos e principalmente integrados entre si, onde 

se constata uma reciprocidade e analogia entre todos. Tal instrumento proporcio-

na ao aluno um espaço de demonstrar conteúdos aprendidos anteriormente, de 
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formas diversificadas, e também a contextualização que para si é significativa, da 

mesma, forma quando relaciona as disciplinas por livre conta. 

  

Nesse contexto é importante que o aluno pense no que está aprendendo, qual o sentido 

do que aprendeu, para que está aprendendo, como pode estar melhorando seu aprendizado. 

Para Ambrósio (2013, p. 23), o portfólio é uma ferramenta que contempla de forma orga-

nizada e planejada os trabalhos realizados pelos alunos em um certo período de tempo e 

que “deve proporcionar uma cisão alargada e detalhada da aprendizagem efetuada bem 

como dos diferentes componentes do seu desenvolvimento cognitivo, metacognitivo e afe-

tivo”. 

O portfólio pode ajudar o estudante a desenvolver as capacidades de argumentação, 

análise, organização, escrita, autoavaliação, revisão de conteúdos, pesquisa, questionamen-

to, busca de soluções. O educando, através do portfólio, desenvolverá a capacidade de 

aprender a estudar e este instrumento poderá ser um estímulo a mais para que ele acompa-

nhe as aulas de maneira mais interessada e com o registro das atividades propostas pelo 

professor. 

  

4 Relato da intervenção pedagógica 

 

A experiência de avaliação com portfólios se deu no segundo trimestre de 2013 com 

duas turmas de primeiro ano do Ensino Médio Politécnico (1ºA e 1ºB) da Escola Estadual 

de Educação Básica Sepé Tiaraju, de Frederico Westphalen, de forma bem simples e tími-

da, por ser a minha primeira experiência e também a dos alunos. Mas com resultados sur-

preendentes.  

No ano de 2012 eu já havia tido a experiência com alunos da 8ª série e no início de 

2013, com os alunos do Ensino Médio, de elaborarem um caderno de relatório das aulas, 

mas a maioria somente relatava o andamento das aulas e não descreviam sobre os conteú-

dos e isso eu sabia que precisaria mudar. Foi numa palestra com a doutora Luci Mary Duso 

Pacheco sobre avaliação e a nova metodologia dos pareceres no Ensino Médio que, dentre 

os vários instrumentos avaliativos destacados pela professora, o portfólio foi o que me 

chamou mais atenção. Percebi, então, que o caderno de relatórios era um tipo de portfólio, 

mas que eu poderia estar modificando a forma de apresentação para chamar mais a atenção 

dos alunos e que eles escrevessem mais sobre os conteúdos trabalhados. 
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 A princípio discuti com os alunos sobre a possibilidade de estarmos ampliando os 

relatórios para a construção de um portfólio. No momento da explanação do que era um 

portfólio um aluno me disse: “professora, mas o caderninho de relatórios é um portfólio.” 

Expliquei, então, que nesse novo tipo de portfólio eles estariam mostrando o que aprende-

ram sobre o conteúdo trabalhado, que era funções do primeiro grau. Os alunos sugeriram 

que fosse elaborado um roteiro para a produção. 

 Fiz uma busca na internet de modelos de portfólios e suas vantagens e elaborei, 

assim, alguns pontos a serem seguidos os quais foram expostos no meu blog 

http://professoraelianecocco.blogspot.com.br com o título produção de portfólio e também 

distribuído em forma de xerox. O texto contou com definição, objetivos, vantagens e a 

estrutura do portfólio na seguinte sequência:  

 

O que é um portfólio? 

É um instrumento... 

*de identificação da qualidade do ensino-aprendizagem; 

*que compreende a compilação dos trabalhos realizados pelos alunos, durante um curso, 

série ou disciplina; 

*de registro de ideias, experiências, reflexões e opiniões acerca do processo de formação, 

dos conteúdos, das aulas; 

 

Qual o objetivo de um portfólio? 

*Ajudar os estudantes a desenvolver a habilidade de avaliar seu próprio trabalho e desem-

penho; 

*Oportunizar a documentação e registro de forma sistemática e reflexiva;  

*Instaurar um diálogo entre o professor e o aluno de forma individualizada;  

 

Quais as vantagens do portfólio? 

*Possibilidade de refletir sobre seu próprio aprendizado e avaliá-lo; 

*Explicação da natureza do trabalho realizado e que tipo de desenvolvimento esta tarefa 

possibilitou;  

*Melhora a habilidade de redigir textos e posicionar-se frente aos temas abordados;  

*Aprender a revisar seus trabalhos de maneira organizada;  

*Melhora  a habilidade  de comunicação através do relato de experiências e realizações;  

*Aprender a tomar posse do seu aprendizado.  

 

Qual a estrutura do portfólio? 

1 )Capa: Escola, aluno(a), ano, turma, disciplina, professora, trimestre, data, título; 

 

2) Índice ou sumário; 

 

3) Justificativa (exalta a importância do tema a ser estudado, ou justifica a necessidade 

dessa atividade, o porque da realização); 

 

4) Desenvolvimento 

http://professoraelianecocco.blogspot.com.br/
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*Anotações /registros de aulas (o objetivo de cada aula e a reflexão sobre que aprendeu em 

cada aula); 

*Relatar o que aprendeu do conteúdo e o que não aprendeu (citando exemplos e explicando 

como resolvê-los); 

*Trabalhos / provas / pesquisas (o que achou, sobre o que era, o que conseguiu e o que não 

conseguiu);   

*Indicações de leituras, sites e filmes;  

*Pesquisas da internet (sobre a história, aplicações); 

*Fotografias, desenhos, recortes de revistas, jornais, reportagens (com comentários sobre a 

sua opinião);  

*Elaboração de poemas, charges, versos, diálogos (sempre relacionado ao conteúdo);  

*Mensagens / recados dos colegas / do professor;  

 

5) Auto avaliação (felicitações, críticas, proposições, reflexão pessoal sobre o que tem 

aprendido, o que gostaria de aprender, o que planeja fazer); 

 

6) Referências. 

 

Onde fazer? 

Num caderno; Em folhas de ofício ou de caderno; No Word; Em slides; Num blog; Em um 

vídeo. 

 

 Decidimos que a avaliação seria pela criatividade, pela organização da estrutura, 

pela descrição do conteúdo e pela pontualidade na entrega. Em seguida definimos o conte-

údo (funções do primeiro grau), marcamos a data da entrega e horários e e-mail para possí-

veis esclarecimentos de dúvidas que fossem surgindo, possibilitando assim oportunidades 

de diálogos mais individualizados, pois de acordo com Hoffmann (1993, p. 66) “as tarefas, 

na escola, deveriam ter o caráter problematizador e dialógico, momentos de troca entre 

educadores e educandos na busca de um conhecimento gradativamente aprofundado”.  

 Meus objetivos, ao pensar essa atividade, foram: a) fazer com que os alunos colo-

cassem, expressassem seus sentimentos, suas percepções, seu aprendizado, suas angústias e 

que a criatividade aflorasse; b) Buscar uma proposta avaliativa que fugisse das respostas 

óbvias, de gabaritos e que eu pudesse analisar e observar o entendimento dos alunos na sua 

individualidade. c) Devolver ao aluno questionamentos, observações que o fizessem refle-

tir e evoluir. Nestas perspectivas: 

 
se as tarefas de aprendizagem forem consideradas como elementos de investiga-

ção do professor sobre o processo de construção do conhecimento, descobrir-se-á 

como reformulá-las para serem adequadas a tal investigação, bem como desen-

cadear-se-ão processos de revisão em relação a determinados conteúdos rotinei-

ramente trabalhados pelos professores (HOFFMANN 1993, p. 67). 
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Durante a correção ficou evidente que: a) a criatividade foi o destaque. A maioria 

fez em folhas de ofício, mas usaram cores, bilhetes, formas geométricas, desenhos para 

explicar o conteúdo. Outros fizeram no word, também usando cores e vários aplicativos. 

Três alunos foram ousados e fizeram no power point. b) Vários alunos não souberam estru-

turar e organizar corretamente o trabalho, mesmo já tendo as aulas de seminário integrado 

com as orientações sobre formatação de um projeto. c) vários alunos tiveram dificuldades 

na escrita dos seus argumentos e das suas observações, mas alguns foram bem coerentes e 

elaboraram textos com boa argumentação. 

Dentre as justificativas destaco a da aluna A: 

 

O estudo de funções do primeiro grau é importante, pois não está presente ape-

nas na matemática, mas também na física e na química. 

Além disso, as funções estão presentes no nosso dia-a-dia, mesmo que não per-

cebamos, principalmente em gráficos estatísticos. 

Através da construção de um portfólio sobre esse tema podemos aprender mais 

sobre o conteúdo, tendo a oportunidade de pesquisar mais sobre o tema e revisar 

nossos conhecimentos. 

 

Sobre as autoavaliações, é importante relatar a da aula B 

 

No começo tive um pouco de dificuldade em descobrir e entender sobre o domí-

nio, imagem e contradomínio das funções, mas aos poucos consegui tirar minhas 

dúvidas sobre essa parte do conteúdo. 

Sobre funções crescentes e decrescentes não tive nenhuma duvida, assim como o 

restante do conteúdo de funções. 

Tive facilidade em resolver os problemas que envolviam gráficos e entender essa 

parte do conteúdo tanto quanto o restante. 

Quando tive dúvidas sempre procurei esclarecê-las com a professora. 

Quanto às atividades em sala de aula, confesso que não fazia todas as questões 

que a professora passava, mas sempre pegava a correção delas e prestava atenção 

nas explicações que a professora nos dava. 
 

Quanto à pesquisa de situações, filmes e vídeos, a aluna C sugeriu: uma paródia da 

função do 1° grau, indicou filmes: Matemática do Diabo; Pi; Matemática do Amor. E co-

mo havíamos combinado que poderiam deixar recados ou pedidos, a aluna deixou dois 

endereços do youtube que segundo ela “tem tudo a ver com a prof. Pois você que tem mui-

ta garra e determinação está sempre nos ajudando a fazer as coisas até nas hora que você 

está fora da escola estamos sempre pedindo ajuda e você pronta a nos auxiliar”. 

A aluna D encontrou a música “Alô vó, já to passado” que explica a função afim, 

sua forma geral, seus coeficientes, a raiz e o gráfico. A aluna E sugeriu uma música e dois 

sites com jogos envolvendo o conteúdo. 

http://www.filmesdecinema.com.br/filme-matematica-do-diabo-3186/
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Após a correção, além de expor de forma geral para as turmas as observações sobre 

os trabalhos, fiz anotações e correções de forma individualizada no decorrer de cada traba-

lho e ao final dos mesmos. Como por exemplo: “parabéns, você tem capacidade e surpre-

ende.” “Adorei as dicas.” “Sem palavras... Mais que criativo, organizado, e com todas as 

etapas e, melhor ainda, todo o conteúdo. Você mostrou que realmente entendeu o conteúdo 

e que sabe o que quer. Parabéns!”. “O trabalho contem capa, justificativa, desenvolvimen-

to, auto avaliação e referências. Faltou sumário. Sobre o conteúdo penso que algumas coi-

sas ainda não estão bem claras, pois trocou alguns nomes e também faltaram alguns conte-

údos.” “Penso que você tem capacidade e no próximo sei que fará ainda melhor. Lembre-

se que quem cresce com isso é você.” 

Dessa forma estabeleci um diálogo com os estudantes de maneira que eles confias-

sem e tivessem a certeza de que realmente li os trabalhos, valorizando suas produções. 

 

5 Considerações e perspectivas 

 

Esta atividade representou um desafio grande, pois exigiu tempo para as leituras 

dos portfólios, escrita das observações e análise. Como foi a primeira prática minha e dos 

meus alunos, sei que nem tudo foi perfeito, pois faltou a socialização mais efetiva e o 

acompanhamento mais individualizado, mas serviu para aprendizado. 

Nos relatos ficou evidente, não só as dificuldades em matemática, mas as dificulda-

des e erros de escrita os quais eu sempre procurei motivá-los a superá-los. Isso mostra que 

não cabe somente ao professor de português a tarefa de ensinar a escrever. Durante a avali-

ação procurei analisar o que realmente o aluno aprendeu sobre o conteúdo e se ele conse-

guiu coordenar os vários registros de representação e estabeleceu uma relação entre eles. 

Como foram duas turmas, percebi que cada uma tinha suas particularidades, suas 

dificuldades e que eu não poderia estar trabalhando da mesma maneira. Compreendi que 

cada aluno, também, tem sua individualidade e que é preciso deixar eles se expressarem, 

colocar suas ideias, suas dificuldades para que assim eu possa melhor ajudá-lo.  

Com esta experiência de avaliação mediadora, percebi que há muito a se fazer, ler, 

dialogar, refletir sobre esse processo. Contudo essa experiência me fez refletir e constatar 

que é urgente a necessidade estar prestando atenção em cada aluno, ouvi-lo, desafiá-lo, 

questioná-lo constantemente para conhecê-lo melhor, entender suas atitudes, suas dificul-

dades e assim buscar alternativas para uma educação voltada para a autonomia seja ela 
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moral ou intelectual. “As tarefas, na escola, deveriam ter o caráter problematizador e dia-

lógico, momentos de troca entre educadores e educandos na busca de um conhecimento 

gradativamente aprofundado” (HOFFMANN 1993, p. 66).  

Para que isso comece a ser evidenciado é preciso que nós professores tenhamos um 

bom conhecimento teórico e que o diálogo seja efetivo entre nós e de nós para com os alu-

nos e as famílias. 
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