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Resumo:  

Este relato mostra uma experiência de ensino cujo objetivo foi avaliar os conhecimentos 

matemáticos dos alunos através da produção textual, usando para isso uma vertente da 

Comunicação em Matemática. A ideia básica foi executar a avaliação integrada ao 

processo de ensino onde os alunos liam a respeito dos conhecimentos e na sequência 

imediata, produziam textos relativos àqueles conhecimentos matemáticos. Os resultados 

mostram que quando aos alunos é dada uma situação diferenciada de ensino e avaliação, 

eles respondem de forma positiva e a aprendizagem possui mais oportunidades de ocorrer. 

Se conclui que a avaliação integrada ao processo e utilizando instrumentos diversificados é 

uma possibilidade viável em Educação Matemática. 

Palavras-chave: Ensino de Matemática; Comunicação em Matemática; Avaliação em 

Matemática; Avaliação integrada. 

1. Introdução 

A avaliação em Matemática é um tema que vem sendo discutido a muito, mesmo 

assim essa discussão não se esgota, pois a julgar pelo processo de ensino, a avaliação 

também continua, na maioria das instituições de ensino, sendo trabalhada com 

instrumentos tradicionais. Neste contexto, a avaliação que possui o maior peso, ainda é a 

avaliação ao final do bimestre ou do período letivo, o chamado exame. 
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Os exames tradicionais, sejam eles orais e escritos não avaliam, de maneira geral, 

todos os conhecimentos que os alunos possuem, não percebendo características 

importantes do conhecimento matemático que os alunos possuem de sua vivência cotidiana 

ou adquiriram no ambiente educativo. Em um exame tradicional, os alunos apenas 

mostram o domínio sobre eixos, definições e, de maneira geral, trabalham mecanicamente 

para obter êxito nas provas. 

Quando se utiliza somente os exames, que é a forma tradicional de avaliar, a ideia 

que se apresenta é que os alunos estudam somente para a avaliação, tanto que é muito 

comum ver alunos estudando somente no dia anterior às provas, fazendo esquemas para 

decorar as definições matemáticas ou até elaborando colas para, na primeira oportunidade, 

se sair bem. 

A avaliação tradicional em Matemática, apesar de ser bem aceita por todos os 

membros da comunidade educativa, também deixa claro seus inconvenientes que é a 

padronização dos conteúdos e dos procedimentos, o tempo de resolução, dentre outros 

inconvenientes. 

No entanto, em inúmeros locais, se trabalha a avaliação em Matemática de maneira 

diferenciada, tanto em forma de aplicação por professores preocupados com o bom 

desenvolvimento do processo ensino e aprendizagem, quanto em forma de investigações e 

pesquisa pela academia. É sempre importante recordar que nenhuma avaliação muda senão 

estiver acompanhada de uma mudança no processo de ensino de Matemática. 

2. Ensino e avaliação integrados 

Na busca de investigações que utilizaram uma experiência onde se desenvolve uma 

metodologia diferente da tradicional recorreu-se ao trabalho de Grando (2000), onde a 

intervenção pedagógica se baseou em atividades realizadas em grupos a partir dos jogos. 

Os resultados mostraram que o jogo pode ser um instrumento eficaz para melhorar o 

processo de ensino e aprendizagem de Matemática. 

Com outro enfoque, Hammes (2000) desenvolveu uma investigação utilizando 

Modelagem Matemática com o tema horta escolar. Os resultados mostraram que o 

interesse e motivação aumentou ao trabalhar dessa forma e ainda, melhorou a compreensão 

dos conceitos matemáticos por parte dos alunos, além do mais, mudou as concepções dos 

alunos a respeito da Matemática como disciplina abstrata. 

Corroborando com este trabalho, Calsa (2002) analisou o trabalho de estudantes 

com baixos resultados em Matemática, quando trabalharam de maneira diferente à 
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tradicional para resolver problemas multiplicativos. Os resultados mostraram a influência 

da metodologia de trabalho que culminou em uma melhora significativa na compreensão 

destes alunos. 

O trabalho de Megid (2002) analisou a construção de saberes discentes onde a 

metodologia de trabalho se baseou no diálogo entre estudantes e de estes com o professor. 

Os resultados obtidos das gravações realizadas e as entrevistas a estudantes e professores 

mostraram a importância da interação que contribuiu para a melhora do raciocínio dos 

estudantes e o desenvolvimento da linguagem matemática que fez com que os estudantes 

tivessem mais interesse para buscar e construir seu próprio conhecimento matemático. 

Por fim, Souza (2006) observou, analisou e descreveu os elementos que empregava 

uma professora diante dos erros cometidos por seus alunos. Através de gravações, 

entrevistas e atividades realizadas pelos estudantes se estabelecerão categorias e 

subcategorias para concluir a importância da mediação do professor nos erros dos alunos, 

algo que se deve desenvolver a partir de um amplo conhecimento das condições dos 

alunos. 

 Em todas estas investigações, a avaliação estava integrada ao processo de ensino, 

pois não se distinguia um momento do outro. Quando o processo de ensino de Matemática 

leva junto o de avaliação, quando a avaliação ocorre de forma concomitante, os resultados 

são melhores na aprendizagem e também nas concepções dos estudantes quanto à 

Matemática e quanto a avaliação em Matemática. 

Realidade percebida na aplicação e investigação em um processo desenvolvido 

onde a avaliação estava integrada ao ensino de Matemática. Nesta experiência, o professor 

trabalhou como mediador do processo, fazendo com que os alunos fossem agentes de seu 

próprio conhecimento. Um processo onde foram utilizados inúmeros instrumentos 

avaliativos e que mudou consideravelmente as concepções dos alunos quanto à Matemática 

e quanto a avaliação em Matemática (BASSO, 2011). 

 Os alunos, nesta experiência, mudaram suas concepções a respeito da Matemática, 

considerando-a, após a experiência, como uma disciplina real, ou seja, uma ciência que 

pode ser relacionada com seu cotidiano. Não obstante, passaram de ter medo da avaliação 

nessa disciplina a gostarem de serem avaliados e, em muitos momentos se divertirem 

enquanto efetuavam as avaliações. 

 Mas, o mais importante nessa investigação, no entanto, foi o fato de que em seus 

relatos posteriores, em inúmeros momentos, não distinguiam o ensino da avaliação. Ao 
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relataram os pontos positivos e negativos do processo realizado, destacavam o ensino, a 

avaliação e muitas vezes os dois momentos como sendo um só. 

3. Comunicação em Matemática 

Para se ensinar Matemática atualmente, o professor pode recorrer às inúmeras 

Tendências em Educação Matemática. Dentre elas, a Resolução de Problemas, a 

Etnomatemática, a Modelagem Matemática, a História da Matemática, a Comunicação em 

Matemática, dentre outras. Dentre elas, a Comunicação em Matemática pode ser destacada, 

pois através da comunicação, as ideias se transformam em objetos de reflexão, 

aperfeiçoamento, discussão e retificação. 

Neste contexto, quando os estudantes são motivados a comunicar seus resultados e 

raciocínios com outros estudantes e com o professor, seja em forma oral ou escrita, eles 

aprendem e tornam-se convincentes e precisos no uso da linguagem matemática (NCTM, 

2000). Nesse sentido, a Comunicação em Matemática consiste em discussões matemáticas, 

leitura e escrita sobre Matemática, escutar a exposição de ideias de Matemática, responder 

perguntas que requerem respostas numéricas, fazer desenhos e outras mais (ZEMELMAN; 

DANIELS e HYDE, 1998). 

Estimular a comunicação entre os alunos, tanto oral como escrita, constitui um 

aspecto que o professor deve incrementar, porque permite o desenvolvimento de 

capacidades, de atitudes e de conhecimentos (MENEZES, 1999). Tem-se observado que 

escrever sobre Matemática ajuda a aprendizagem dos alunos de muitas formas, 

encorajando a reflexão, clareando as ideias, e agindo como um catalisador para as 

discussões em grupo (SMOLE e DINIZ, 2001). 

Ao promover a Comunicação em Matemática, o professor dá aos alunos a 

possibilidade de organizar, explorar e esclarecer seus pensamentos. O nível ou grau de 

compreensão de um conceito ou ideia está intimamente relacionado à comunicação bem 

sucedida deste conceito ou ideia. Dessa forma, quanto mais oportunidades os alunos têm 

para refletir sobre um determinado assunto, falando, escrevendo ou representando, mais 

eles o compreendem (SMOLE e DINIZ, 2001). 

Produzir textos nas aulas de Matemática cumpre um papel importante para a 

aprendizagem dos alunos e favorece a avaliação dessa aprendizagem durante o processo. 

Organizar o trabalho em Matemática de modo a garantir a aproximação dessa área do 

conhecimento com a língua materna não apenas é uma forma de favorecer uma abordagem 
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interdisciplinar, como permite a valorização de diferentes habilidades que compõem a 

realidade complexa de qualquer sala de aula (SMOLE e DINIZ, 2001). 

O fato de escrever em Matemática pode ajudar os alunos a aprimorarem 

percepções, conhecimentos e reflexões pessoais. Favorece ainda que realizem processos de 

escuta, leitura, questionamento, observação, interpretação e avaliação. É como se, ao 

escrever, pudessem refletir sobre seu próprio pensamento e ganhar assim, uma consciência 

maior sobre seus caminhos, suas ações, suas aprendizagens (SMOLE e DINIZ, 2001). 

O educador pode propor diversas atividades que estimulem as crianças a ler e 

produzir textos nas aulas de Matemática. Por exemplo, pedindo que façam o registro 

escrito das atividades no final das aulas, descrevendo-as, expondo suas percepções, 

reflexões, descobertas e dificuldades. A partir daí, o professor pode organizar a sala de aula 

de forma que possam expor através da leitura os textos elaborados (MIGUEL e MIORIM, 

2004). 

 Portanto, pode-se fazer uso da Comunicação em Matemática através da oralidade, 

fazendo com que os alunos falem sobre Matemática, discutam ideias e dialoguem a 

respeito dessas ideias. É possível também que os alunos construam representações 

pictóricas da Matemática, construindo cartazes com figuras retiradas de revistas, periódicos 

ou livros velhos, é possível ainda que o aluno desenhe representando ideias matemáticas. 

E, por fim, é de estrema importância que o aluno utilize a escrita em Matemática, 

escrevendo textos relativos aos conhecimentos desta disciplina, pode-se pedir também que 

o aluno descreva os caminhos que o levou a resolução de determinado problema, exercício 

ou tema, previamente acertado com o professor. 

4. Avaliando com a produção textual 

O relato hora apresentado é um recorte de uma experiência onde se utilizou 

inúmeros instrumentos avaliativos, no entanto, aqui se apresenta somente aqueles que 

foram trabalhados com características de produção de textos. Os conhecimentos que 

estavam em voga era o de conjuntos numéricos, no 1º ano de Ensino médio e a ideia era 

trabalhar e avaliar de forma diferenciada. 

Dessa forma, o professor mostrou uma charge, uma tirinha de jornal, onde o 

contexto era Matemática no cotidiano. A ideia foi mostrar que essa ciência está presente na 

sociedade em qualquer evento humano. Após todos os alunos tomarem conhecimento da 

charge, o professor pediu que produzissem, como uma forma de avaliação, um texto a 

respeito da importância dos números. Eles deveriam escolher um número que apreciam e 
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escrever sobre a importância dos números e, mais especificamente, por que o número 

escolhido por eles é importante. 

Outro momento importante onde foi utilizado a escrita para avaliar os alunos foi 

quando a eles foi proporcionado a leitura de um texto que mostrava o ancestral do número 

e os principais sistemas numéricos usados no decorrer da história da humanidade. Após os 

alunos lerem este texto que conta um pouco da história dos números, eles foram 

convidados a criarem uma questão a respeito da origem dos números e uma questão 

referente a cada sistema numérico apresentado no texto lido. Estas questões foram 

consideradas como mais uma avaliação e foram selecionadas para compor um teste em 

duas fases posteriormente. 

Na sequência, os alunos leram um texto que se reportava ao conjunto dos números 

naturais. Após a leitura, os alunos foram convidados a saírem nos arredores da escola. Eles, 

nesse momento, deveriam buscar, na realidade, objetos ou coisas que poderiam ser 

representados pelos números naturais. O aluno enquanto caminhava, deveria ir 

rascunhando os nomes destes objetos. Ao retornar à sala de aula, em forma de um bilhete, 

o aluno descreveu alguns exemplos de objetos ou coisas que podem ser representados 

pelos números naturais, seguido de uma justificativa. Esse bilhete foi mais uma avaliação. 

Em seguida os alunos leram um texto a respeito dos números inteiros. Após a 

leitura do texto que mostra o que são e como se comportam os números inteiros, o 

professor convidou os alunos para que inventassem uma pequena história, onde na 

realidade contada aparecessem situações que poderiam ser representados pelos números 

inteiros. Boas histórias vieram à tona e foi mais um momento avaliativo. 

Posteriormente, os alunos leram um texto relativo à teoria dos conjuntos, mais 

especificamente sobre conjunto, elemento, relação de pertinência. Logo após, o professor 

esclareceu dúvidas e propôs aos alunos que, de forma bastante rápida, dessem um exemplo, 

em um pedaço de papel, de um conjunto, citando elementos que pertencem e elementos 

que não pertencem a este conjunto, conforme suas características. Esse trabalho rápido, 

constituiu-se em outra avaliação. 

O próximo texto oferecido aos alunos foi o de operação entre conjuntos e, após 

leitura, o professor complementou com explicações e tirou dúvidas. Após as dúvidas 

sanadas, o professor pediu que os alunos criassem um exemplo de dois conjuntos. Estes 

dois conjuntos deviam ser descritos, mostrados sob a forma tabular, de diagrama e de 

propriedade, por fim, eles deviam representar, sob a forma tabular, a união entre estes dois 

conjuntos, constituindo-se em mais uma forma de avaliação. 
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Seguiu-se com a leitura do texto sobre a interseção de conjuntos. Cumprida esta 

parte, o professor convidou seus alunos a criarem, em forma textual, uma situação real 

onde aparecem dois conjuntos. Estes conjuntos deveriam ser representados sob a forma 

tabular, de diagrama e de propriedade. Ao final, eles deveriam mostrar, na forma de 

diagrama, esta situação onde estes dois conjuntos possuíam intersecção. 

O conjunto diferença e o conjunto complementar foi o próximo passo, além da 

leitura do pequeno texto, o professor explicou as inúmeras maneiras de representar o 

conjunto diferença e as semelhanças entre esta operação e a do conjunto complementar. 

Em seguida, o professor incentivou seus alunos a criarem dois conjuntos, mostrando os 

mesmo na forma tabular, diagrama e propriedade. Ao final, eles deveriam mostrar, sob a 

forma de propriedade, o conjunto diferença A – B e B – A. Por fim, os alunos, em suas 

avaliações, deveriam explicar a questão do conjunto complementar neste exemplo dado por 

eles. 

Em praticamente todas as situações, os alunos utilizaram duas vertentes da 

Comunicação em Matemática, a leitura e a escrita como bases para fazer Matemática, neste 

caso, foi utilizado esta tendência para ensinar e para avaliar em Matemática, tudo 

ocorrendo de forma integrada. 

5. Considerações finais 

Essa trabalho levou em consideração a Comunicação em Matemática, que é umas 

das tendências em Educação Matemática, a mesma reza que os alunos podem aprender 

essa ciência falando, lendo, discutindo, desenhando e escrevendo matemática. O destaque 

que se quis fazer aqui, foi que se pode utilizar da Comunicação em Matemática para 

avaliar, mais especificamente que a avaliação pode ser dada na forma de produção textual. 

Nesse contexto, foi possível observar que os alunos criarem os textos, após a charge 

e após cada texto lido, de forma quase que natural. Tanto o texto extenso a respeito da 

importância dos números e de um número que lhes agradasse, quanto a produção de 

pequenos textos, como o bilhete, uma pequena história, os exemplos reais, todos, 

construídos com certa facilidade. 

É possível, dessa forma, verificar que quando se avalia durante o processo de 

ensino, quando se avalia concomitante ao processo, os alunos ficam mais tranquilos, 

constroem o conhecimento matemático de forma mais natural e, de maneira geral, de 

forma mais efetiva. Demonstram, dessa forma, que entendem esta ciência e os agrada 

serem avaliados assim. 
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Por fim, é importante constar que a avaliação pode ocorrer de inúmeras maneiras, 

utilizar de inúmeros instrumentos para colaborar com o processo de ensino de Matemática 

e que avaliar com a produção textual, avaliar utilizando a Comunicação em Matemática, 

pelo menos, nesta experiência, obteve resultados satisfatórios. 
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