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escrita na sala de aula. 90 páginas. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-
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RESUMO 
 
As pesquisas em Educação Matemática têm nos mostrado, nos últimos anos, a 
importância do hábito da leitura em sala de aula. A leitura e a produção textual se 
configuram como uma ação essencial ao desenvolvimento de conhecimento nas 
diferentes áreas do conhecimento, sobretudo na disciplina de Matemática. Com o 
objetivo de analisar a prática da leitura e da escrita nas aulas de Matemática, nas 
séries iniciais do Ensino Fundamental, realizamos um estudo bibliográfico, situado 
nas referências sobre o tema, com a finalidade de elaborarmos os instrumentos 
utilizados na pesquisa para o levantamento de dados e para a definição dos critérios 
de análise. Os principais autores que adotamos em nosso referencial foram 
Vygotsky, Smole e Diniz, Silva, Lourenço e Côgo. Nosso trabalho constitui-se de 
natureza qualitativa, do tipo etnográfico, e os elementos usados como base para 
nossas reflexões foram resultado de observações da ação do professor em sala de 
aula; da aplicação de entrevista, visando identificar as concepções do professor de 
Matemática em relação à leitura/escrita nas aulas da disciplina; e análise do livro-
texto por ele adotado. Não é objetivo deste trabalho apresentar como resultado uma 
proposta de ação para uso em sala de aula pelos professores, com uma perspectiva 
solucionadora dos problemas hoje presentes em nossas escolas, mas oferecer 
subsídios para os professores, em formação inicial ou já em atividade profissional, 
realizarem reflexões acerca dos aspectos aqui levantados e, com base em suas 
vivências, modificarem suas práticas, buscando a melhoria do processo de 
desenvolvimento dos conteúdos matemáticos em sala de aula. 
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LUNA, Amanda Silva Alencar. Mathematics and language: a study on reading and 
writing in the classroom. 90 pages. Master’s Dissertation. Programa de Pós-
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ABSTRACT 
 

Researches in mathematics education have shown us, in recent years, the 
importance of the habit of reading in the classroom. The reading and textual 
production have been developing as a task to be undertaken in different areas of 
knowledge, especially in the discipline of mathematics. In order to analyze the 
practice of reading and writing in mathematics classes in early grades of elementary 
school, we conducted a bibliographic study, situated in the references on the subject, 
in order to elaborate the instruments used in research to survey data and to define 
the criteria for analysis. The main authors who were adopted in our benchmark are 
Vygotsky, Smola and Diniz, Silva, Lourenço and Côgo. Our research is a qualitative 
study, ethnographic type, and the elements used as the basis for our reflections were 
a result of observations by the action of the teacher in the classroom, the interview, to 
identify the conceptions of mathematics teacher in towards reading / writing classes 
in the discipline, and the analysis of the textbook adopted by him. Objective of this 
work is not to present as a result a proposal of action for use in the classroom by 
teachers, with a view of solving problems present today in our schools, but to provide 
support for teachers in training or already active professional to conduct reflections 
on the issues raised here and, based on their experience, alter their practices, 
seeking to improve the process of development of mathematical content in the 
classroom. 
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1 - NOSSO TEMA E OBJETIVOS DE INVESTIGAÇÃO 
 
1.1 – INTRODUZINDO O TEMA DE PESQUISA 

 
Nossa experiência escolar, assim como a de muitos estudantes de diversas 

faixas etárias e níveis de escolaridade, é marcada pela concepção de que a 

Matemática é difícil e inacessível para quem não é particularmente “inteligente”, ou 

não tem “dom” para isso. Por não compreendermos a maior parte dos conteúdos 

matemáticos que estudávamos, nossa preocupação resumia-se a apreender 

fórmulas prontas e regras mnemônicas. Quanto ao professor, não nos recordamos 

que este se preocupasse em buscar metodologias que possibilitassem um melhor 

aproveitamento de seus alunos na disciplina.  

Essas referências marcaram nosso percurso escolar como aluna da disciplina 

de Matemática na Educação Básica e nossa inquietude em relação à aprendizagem 

de Matemática foi sendo gradativamente expandida. Em 2004, ingressamos no 

curso de Pedagogia na Universidade Regional do Cariri – URCA e, ao longo dos 

quatro anos de Graduação, o ensino de Matemática constituiu-se como fonte de 

constantes reflexões pessoais.  

Quando tivemos a oportunidade de atuar como bolsista da Iniciação 

Científica, procuramos ampliar nossa compreensão sobre o ensino de Matemática, 

focando nosso estudo em seus aspectos metodológicos. Desenvolvemos uma 

pesquisa em uma escola pública no Município do Crato – CE, realizando um 

conjunto de ações que tinham por finalidade investigarmos e ampliarmos nossos 

conhecimentos acerca de algumas problemáticas existentes em sala de aula, 

relativas ao processo de ensino-aprendizagem de Matemática, levantadas por nosso 

orientador à época. 

A constatação da falta do hábito de leitura e escrita na sala de aula de 

Matemática, que entendíamos como um fator que poderia provocar dificuldades de 

aprendizagem na disciplina, levou-nos a inúmeros questionamentos, os quais 

culminaram posteriormente no presente trabalho de investigação que é, portanto, 

fruto de nossa experiência pessoal como bolsista no projeto de pesquisa de 

Iniciação Científica e das inquietações decorrentes de sua realização.  

A partir das práticas realizadas na pesquisa, começamos a refletir sobre as 

dificuldades dos alunos e sobre a necessidade de serem desenvolvidas, nas aulas 
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de Matemática, atividades que pudessem levá-los a estabelecer uma relação de 

interesse pela disciplina, favorecendo a compreensão dos conceitos estudados. 

Nossa hipótese é que uma das possibilidades se daria por meio da inserção da 

leitura e da escrita no trabalho com a Matemática,  entendendo que essas 

capacidades ajudariam a promover a compreensão de ideias desse campo de 

conhecimento. 

Assim, em nosso trabalho de pesquisa atual, investigamos os processos de 

leitura e escrita desenvolvidos no ensino de Matemática, enquanto práticas 

formativas dos alunos dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, com o intuito de 

analisar seus usos em sala de aula, pelo professor dessa disciplina, em ações que 

tenham potencial para promover a compreensão do conteúdo matemático pelo 

aluno. 

Neste sentido, buscamos levantar estudos teóricos já realizados sobre o 

tema, a fim de avançarmos em nossa compreensão e testarmos nossas hipóteses 

de investigação, por meio de uma sistemática metodológica pertinente, as quais 

serão explicitadas adiante. 

Perseguimos o fio condutor da construção analítica de princípios, métodos e 

resultados de uma pesquisa de campo que, em convergência, orientou-se na 

perspectiva de investigar a inserção da Linguagem, em específico, a leitura e escrita 

no ensino de Matemática, enquanto parâmetro metodológico nas práticas de ensino 

voltadas para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

Não buscamos investigar a presença de tais elementos no ensino de 

Matemática apenas com base em nossa experiência, mas por observarmos a 

necessidade de aprofundamento do tema. Embora existam pesquisas sobre o 

ensino de Matemática, e sobre a leitura e escrita como parte desse processo, 

buscamos adentrar em sala de aula, com o objetivo de investigar seus usos pelo 

professor, e identificar suas potencialidades na formação dos alunos no início de sua 

formação escolar. 

A defesa do desenvolvimento de uma proposta pedagógica realizada no 

Ensino Fundamental com ênfase na inserção da leitura e escrita nas aulas de 

Matemática, tem como princípio a valorização desses elementos no processo de 

ensino-aprendizagem dessa disciplina, considerando o referencial teórico que será 

discutido adiante e, como justificativa, as dificuldades já observadas nos resultados 
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relativos ao desempenho de nossos estudantes, em sistemas nacionais de avaliação 

dirigidos às áreas de Linguagem e Matemática. 

A importância da capacidade de leitura e escrita dos mais diferentes suportes 

textuais é cada vez mais defendida em estudos e pesquisas, e as deficiências 

manifestadas pelos estudantes brasileiros causam preocupação. Apenas para 

exemplificar a situação, basta destacar os resultados de seu desempenho no ano de 

2003, em duas pesquisas de grande porte: uma realizada pelo Instituto Paulo 

Montenegro e outra pelo Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA – do 

inglês Programme for International Student Assessment), nas áreas de Linguagem e 

Matemática. Nos demais exames do PISA dos quais o Brasil participou, os 

resultados não foram diferentes. Além disso, os dados obtidos no SAEB também 

confirmam o baixo desempenho de nossos estudantes nessas áreas. 

O Instituto Paulo Montenegro é ligado a uma grande empresa de pesquisa 

que atua em toda a América Latina, o Instituto Brasileiro de Opinião Pública e 

Estatística (IBOPE), e tem como objetivo canalizar recursos financeiros e técnicos 

para iniciativas de interesse social, sem finalidade lucrativa. Como resultado do 

levantamento feito naquele ano, divulgou que 72% de nossos jovens atingiram no 

máximo o nível de alfabetismo funcional. 

Este conceito é utilizado para definir a capacidade das pessoas que sabem ler 

e escrever, e aplicar tais competências de forma prática e funcional a fim de se 

desenvolverem e satisfazerem suas necessidades imediatas, tanto na vida cotidiana 

quanto no meio social no qual estão inseridas, mas sem terem elaborado 

competências de leitura e escrita mais complexas.  

A pesquisa do PISA tem como principal finalidade produzir indicadores sobre 

a qualidade dos sistemas educacionais, avaliando o desempenho de alunos na faixa 

dos 15 anos, idade em que se pressupõe o término da escolaridade básica 

obrigatória na maioria dos países, nas áreas de Linguagem, Matemática e Ciências. 

Nessa pesquisa o Brasil ocupou o 37.° lugar em letramento, colocando-se entre os 

últimos na classificação geral dos países participantes.   

 O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB), tem como 

objetivo produzir informações a respeito da realidade educacional brasileira por meio 

de exame bienal de proficiência, em Matemática (com ênfase na resolução de 

problemas) e em Língua Portuguesa (com ênfase na leitura e interpretação), 
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aplicados a alunos do 5º e 9º Anos do Ensino Fundamental (antes, 4.ª e 8.ª Séries 

desse nível de ensino, respectivamente) e a alunos da 3.ª Série do Ensino Médio.  

 As informações obtidas a partir dos levantamentos também permitem 

acompanhar a evolução da qualidade da educação ao longo dos anos, sendo 

utilizadas principalmente pelo MEC e pelas Secretarias Estaduais e Municipais de 

Educação para estabelecer políticas e estratégias que visem a melhoria da 

qualidade da educação no país e nos estados brasileiros. 

 Para exemplificar a situação do país, apresentamos em seguida alguns dados 

extraídos do Relatório SAEB 2005 - Médias de desempenho do ano de 2005 em 

perspectiva comparada, disponível no sítio oficial do INEP/MEC. Os resultados 

foram publicados em fevereiro de 2007 e tais médias são apresentadas em uma 

escala de proficiência, que varia entre 0 e 500. Cada uma das disciplinas tem uma 

interpretação específica da escala, que é única para as três séries avaliadas.  

 As médias de proficiência da escala apontam os distintos graus de 

desenvolvimento de habilidades, competências e aquisição de conhecimentos pelos 

estudantes ao longo dos anos de estudo. Na Tabela 1 estão presentes os resultados 

da área de Linguagem, no período de 10 anos, compreendidos entre 1995 e 2005. 

 

Tabela 1 – Médias de Proficiência em Língua Portuguesa – dados do Brasil no 
período: 1995 – 2005 
 

      
   Série                 1995            1997           1999           2001           2003            2005   
4a Série E.F.        188,3            186,5          170,7         165,1          169,4           172,3   
 
8a Série E.F.        256,1             250,0          232,9         235,2          232,0          231,9  
 
3a Série E.M.      290,0             283,9          266,6         262,3          266,7          257,6   
 

Fonte: SAEB 2005 – Dados Gerais 
 
 

Os mesmos valores estão representados no Gráfico 1, o que permite sua 

melhor visualização. 
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Gráfico 1. Medidas de Proficiência em Língua Portuguesa – Brasil: 1995-2005 

 
Fonte: SAEB 2005 – Dados Gerais. 
 

 No sítio do INEP constam as seguintes observações: 

        • As médias dos anos de 1995, 2003 e 2005 foram estimadas incluindo o 

estrato de escolas públicas federais; 

        • Em todos os anos, a zona rural foi avaliada e incluída para a estimativa das 

médias apenas na 4ª série; 

        • Para a composição do estrato rural não foi incluída a Região Norte em 1997 e 

em 1999 e 2001 participaram apenas os estados da Região Nordeste, Minas Gerais 

e Mato Grosso. 

 Na Tabela 2 estão presentes os resultados da área de Matemática, no mesmo 

período de 10 anos, compreendidos entre 1995 e 2005, estando os mesmos 

representados no Gráfico 2, facilitando sua visualização. 

 
Tabela 2 – Médias de Proficiência em Matemática – dados do Brasil no período: 
1995 – 2005 
          
   Série                1995          1997           1999         2001          2003          2005          
 
4a Série E.F.       190,6         190,8          181,0         176,3        177,1         182,4 
 
8a Série E.F.       253,2         250,0           246,4         243,4        245,0        239,5  
 
3a Série E.M.      281,9         288,7           280,3         276,7        278,7        271,3   
 

 
Fonte: SAEB 2005 – Dados Gerais 
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Gráfico 2 – Médias de Proficiência em Matemática – Brasil: 1995-2005 
 

 
Fonte: SAEB 2005 – Dados Gerais 
 
 
 Em relação a esses dados, constam no sítio do INEP/MEC as seguintes 

observações: 

        • As médias dos anos de 1995, 2003 e 2005, foram estimadas incluindo o 

estrato de escolas públicas federais; 

       • Em todos os anos, a zona rural foi avaliada e incluída para a estimativa das 

médias apenas na 4ª série; 

        • Para a composição do estrato rural não foi incluída a Região Norte em 1997 e 

em 1999 e 2001, participaram apenas os estados da Região Nordeste, Minas Gerais 

e Mato Grosso. 

Analisando os gráficos da média de desempenho dos estudantes nas duas 

áreas, Língua Portuguesa e Matemática, podemos identificar que existe uma 

semelhança entre os dados obtidos nos dois domínios do saber. Com exceção de 

alguns pontos, as médias de Matemática acompanham as de Língua Portuguesa, ou 

seja, ao passo que a média em Língua Portuguesa aumenta, a média em 

Matemática também aumenta. Analogamente, quando há diminuição da média em 

Língua Portuguesa, há diminuição da média em Matemática. Esta relação pode ser 

observada em todas as três séries analisadas e, embora não sirvam para que se 

estabeleça uma relação causal entre as duas áreas, servem de indício de que 

podem existir realmente vínculos muito estreitos entre elas. 

Diante do que foi até aqui exposto, delimitamos como questões norteadoras 

para nossa pesquisa, os seguintes aspectos: de que forma se manifestam os 

processos de leitura e escrita nas aulas de Matemática, nas séries iniciais do Ensino 



18 
 

Fundamental? O professor trabalha a leitura e escrita em aulas de Matemática? De 

que maneira? Que possibilidades de potencialização para a melhoria da formação 

matemática dos alunos se apresentam em sala de aula, considerando esses 

processos?  

Esses questionamentos iniciais serviram de guia para o início do nosso 

percurso investigativo e outros surgiram durante o processo, como: qual a 

concepção de leitura do professor? Qual a importância que ele atribui à inserção do 

hábito de leitura e escrita na disciplina de Matemática em sala de aula? 

Em razão das limitações decorrentes das opções metodológicas e de 

instrumentos viáveis para concretização de nossa investigação, alguns recortes 

foram demandados, os quais estão explicitados em nossos Objetivos. 

 

1.2 IDENTIFICANDO NOSSOS OBJETIVOS 

 

O objetivo central de nossa pesquisa foi investigar como se realizam os 

processos de leitura e escrita nas aulas de Matemática, nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental, tendo como foco de análise as práticas do professor e como base 

para reflexão os referenciais teórico-metodológicos pertinentes a esse propósito de 

investigação.  

Com base nesse Objetivo Geral, foram definidos como objetivos específicos:  

− Levantar as orientações teóricas relativas ao uso da leitura e escrita como 

recurso didático-pedagógico para o desenvolvimento do conhecimento 

matemático; 

− Observar e registrar a prática do professor em sala de aula, relativas à  leitura 

e escrita na disciplina de Matemática; 

−  Avaliar as estratégias metodológicas utilizadas pelo professor em sala de 

aula, relacionadas aos aspectos tomados como foco da pesquisa, 

considerando as recomendações teóricas; 

− Avaliar o livro-texto de Matemática adotado, considerando-o como um 

possível instrumento orientador de práticas de produção de leitura e escrita 

nas aulas dedicadas a essa disciplina; 

− Identificar as potencialidades da prática de leitura e escrita em aulas de 

Matemática, visando a melhoria da formação matemática do aluno. 
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 Para realizar nossos propósitos, traçamos as seguintes etapas metodológicas:  

(i) seleção do espaço de investigação; 

(ii) observação da prática do professor nas aulas de Matemática, registrando 

suas estratégias metodológicas quanto à exploração da leitura e escrita em 

sala de aula;  

(iii) análise do material coletado, tendo como foco o referencial teórico adotado, e 

a categorização estabelecida com base nele. 

Os objetivos almejados resumem-se em verificar de que forma o professor 

trabalha a leitura e escrita nas aulas de Matemática, considerando as estratégias 

metodológicas por ele utilizadas, tendo como base de reflexão as recomendações 

dos autores adotados em nosso referencial teórico. 

Os instrumentos de coleta utilizados para o levantamento de informações 

foram o Diário de Registro das observações ocorridas em uma sala de aula do 

Ensino Fundamental de uma escola pública e duas entrevista realizada com o 

professor da turma selecionada. Consideramos que as atividades práticas aqui 

registradas foram de grande importância para a análise do planejamento e execução 

da proposta pedagógica do professor para o trabalho com a Matemática em sala de 

aula, em relação às variáveis que adotamos para a investigação.  

 

1.3 – AS CARACTERÍSTICAS GERAIS DE NOSSA INVESTIGAÇÃO 
 

Para construir um corpo de conhecimentos que fundamentam a elaboração de 

reflexões sobre nossos questionamentos, realizamos um levantamento das 

produções bibliográficas que versam sobre o tema. A leitura de autores como Smole 

e Diniz (2001), oportunizaram uma compreensão maior sobre os questionamentos 

que fizemos inicialmente, permitindo-nos conectar nossas ideias iniciais com o 

referencial teórico pertinente.  

Como nossa intenção era identificar e analisar as práticas relacionadas à 

leitura e produção de textos, pelo professor de Matemática em sala de aula, a quem 

denominaremos de Prof. Miguel, para resguardar sua identidade, focamos nossos 

estudos na observação de sua prática, ampliando os dados por meio de entrevista.  

A sala de aula em questão foi uma turma de 5° Ano do Ensino Fundamental 

de uma Escola da Rede Estadual do Ceará, localizada na cidade do Crato. Optamos 

pelo 5º Ano por diversas razões: pressupondo um domínio mínimo da língua escrita 



20 
 

por parte dos alunos; considerando o fato de ser uma etapa de transição entre os 

anos iniciais e finais do Ensino Fundamental e,  portanto, passível de uma atenção 

especial; considerando o fato de, neste Ano, ser ainda um mesmo professor que 

ministra aulas de Linguagem e Matemática. Neste último caso, gostaríamos de 

identificar se o professor estabelece alguma  distinção entre as aulas dedicadas a 

um conteúdo e outro, no que trata especificamente da questão da leitura e produção 

de textos escritos. 

A seleção da escola se deu em razão de nossa participação anterior naquele 

espaço, durante a iniciação científica, na qual investigamos, como já ressaltamos, as 

metodologias de ensino desenvolvidas nas aulas de Matemática, o que facilitou 

nosso acesso àquela instituição. 

 Diante do objetivo de identificar os processos de leitura e escrita na aula de 

Matemática e a relação existente entre eles e o conteúdo matemático, tornou-se 

necessário apreender dados de natureza empírica e documental acerca da 

problemática que configura tal propósito de investigação.  

 Esses dados foram coletados por meio de observações em sala de aula 

durante quatro dias por semana durante três semanas, totalizando 12 aulas que 

perfizeram um total de 24 horas/aula de 50 minutos cada, no 5º Ano do Ensino 

Fundamental, nas aulas dedicadas à disciplina de Matemática. Além das 

observações diretas, contamos com as informações coletadas por meio de entrevista 

realizada com o professor responsável pela turma e a análise do livro-texto didático 

por ele adotado.  

 As observações feitas em sala de aula foram previamente delimitadas de 

acordo com nosso referencial teórico, como indicado adiante, e serviram como 

importante instrumento de reflexão acerca da necessidade de redefinição, ou não, 

dos nossos critérios de análise, também delimitados parcialmente antes das 

observações. 

 
[...] Ao realizar uma observação, além de controlar fatores de ordem 
pessoal, que podem mudar a sua perspectiva no processo de 
observação, o observador deve ter plena consciência de que não 
pode observar tudo, atentando, mais ainda, para a relativa 
estabilidade do que vai ser observado e a possibilidade de exercer 
um certo controle sobre diferentes variáveis, que interagem durante 
todo o processo educacional. (VIANNA, 2007, p. 89) 
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Após o período de observações em sala de aula e da entrevista com o 

professor, iniciamos o processo de análise dos dados coletados a partir de critérios 

que possibilitaram a identificação e compreensão dos fenômenos relacionados à 

leitura e escrita em sala de aula, na disciplina de Matemática. 

Os elementos estabelecidos para observação foram: 

• A concepção de leitura do professor; 

• A concepção do professor sobre a leitura e escrita na disciplina de 

Matemática; 

• O uso da leitura/escrita nas aulas de Matemática pelo professor. 

Nossa análise teve como objetivo estabelecer se tais elementos atendiam as 

indicações e sugestões dos autores que adotamos em nosso referencial teórico. 

 
 
1.4 – OS DELINEAMENTOS METODOLÓGICOS DE NOSSA INVESTIGAÇÃO 

 

Em razão do nosso tema de investigação, realizamos uma pesquisa 

qualitativa, que tem como objetivo principal interpretar os fenômenos, considerando 

que há uma relação dinâmica entre o mundo real e os sujeitos, ou seja, um vínculo 

indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade dos sujeitos, e que não pode 

ser traduzido apenas em números. Seus elementos são a observação, a descrição, 

a compreensão e a delimitação de significados. A abordagem qualitativa tem foco na 

preocupação com o processo social que investigamos, adotando um conjunto de 

técnicas interpretativas que têm o intuito de decodificar os componentes do 

fenômeno em tela. 

Dessa forma, 

 
[...] A investigação qualitativa emprega diferentes alegações de 
conhecimento, estratégias de investigação e métodos de coletas de 
dados e análise de dados. Embora os processos sejam similares, os 
procedimentos qualitativos se baseiam em dados de texto e imagem, 
têm passos únicos na análise de dados e usam estratégias diversas 
de investigação (CRESWELL, 2007, p.184). 

 
 

Nosso estudo foi, deste modo, norteado pelos parâmetros das abordagens 

qualitativas de pesquisa, fundamentalmente presentes em Creswell (2007), cuja 

leitura, juntamente com a de outros autores, levou-nos a acreditar que a busca por 

compreender o fenômeno envolve a apreensão de significados, valores e ações. 
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 Dentre as abordagens de natureza qualitativa, optamos por realizar um estudo 

de caso que, segundo Oliveira (2007, p.55),  

 

deve ser utilizado para atender aos objetivos preestabelecido pelos 
pesquisadores(as), como sendo um estudo aprofundado a fim de 
buscar fundamentos e explicações para determinado fato ou 
fenômeno da realidade empírica. 

 

 Embora não tenhamos a intenção de obter conclusões a partir das quais 

possamos fazer generalizações, acreditamos que um melhor conhecimento do 

fenômeno proporcionará avanços em sua compreensão, o que poderá auxiliar no 

traçado de estratégias de formação inicial ou continuada de professores, ou na 

organização de materiais didáticos, entre outras possibilidades. 

 
1.5 INSTRUMENTOS UTILIZADOS NA INVESTIGAÇÃO 
 

O mecanismo adotado para o registro sistemático dos dados foi um Diário de 

Bordo, no qual incluímos notas sobre fatos, fenômenos e falas relacionadas, direta 

ou tangencialmente, com a problemática investigada.  

As aulas de Matemática aconteceram em quatro dias diferentes durante as 

três semanas em que observamos o professor em sala de aula e a cada aula novos 

registros foram feitos no Diário de Bordo, em todo o período em que ocorreu a 

observação. Vale ressaltar que os registros foram feitos no momento da observação, 

porém foram submetidos a um processo contínuo de reflexão ao longo de todo o seu 

desenvolvimento.  

Integrada ao Diário de Bordo, realizamos duas entrevista com o professor, 

com o intuito de aprofundar e identificar questões pertinentes à pesquisa face às 

suas opiniões sobre o tema. As autoras Szymanski, Almeida e Prandini (2004) 

caracterizam a entrevista como uma situação típica de interação humana devido à 

condição face a face, cuja trama se dá pela percepção um do outro e suas 

“expectativas, sentimentos, preconceitos entre os protagonistas” (p.12). A entrevista 

apresenta, para as autoras, esse caráter simultâneo de objetividade e subjetividade.  

 De modo mais específico, o objetivo norteador da entrevista foi o de obter 

informações sobre a concepção de leitura e escrita do professor, bem como acerca 

de como concebe o uso desses elementos na disciplina de Matemática.  
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Analisamos o livro didático de Matemática adotado pelo professor, em duas 

etapas, compreendendo a estrutura geral da obra e sua proposta para trabalhar a 

leitura e escrita em sala de aula, ponderando se ela é adequada do ponto de vista 

teórico ou não. Além disso, acompanhamos o uso do livro didático pelo professor em 

sala de aula, centrando a observação nos elementos já destacados.  

Por ser o livro didático um importante instrumento de ação didático-

metodológica adotado em qualquer nível de ensino, sua análise pode contribuir 

substancialmente para a compreensão de uma dimensão das problemáticas 

existentes em relação ao processo de ensino dos conteúdos matemáticos. 

Tomando por base nossos referenciais teóricos e empíricos e os fundamentos 

metodológicos que embasaram essa pesquisa, o presente texto está estruturado em 

três Capítulos. No segundo Capítulo apresentamos elementos de nossos estudos 

teóricos sobre a relação entre Matemática e Linguagem, dando ênfase a concepção 

aos processos de leitura e escrita em sala de aula. 

No Capítulo seguinte, apresentamos, discutimos e analisamos os dados 

coletados em nossa investigação da prática de sala de aula do professor que 

participou de nossa pesquisa, traçando os paralelos possíveis entre o que 

encontramos e o que identificamos na literatura pertinente ao tema. 

 Encerrando o texto, trazemos nossas Considerações Finais, apontando outras 

possibilidades de ampliação do estudo do tema, considerando os resultados que 

alcançamos com nossa pesquisa e ressaltando os elementos mais relevantes no 

processo. 
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2. REFLEXÃO TEÓRICA SOBRE O TEMA DE INVESTIGAÇÃO 
 

2.1. O PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA 

 
A Matemática, como ciência essencialmente dedutiva, apresenta 

particularidades que exigem de quem a estuda entendimentos que têm de ser 

amadurecidos gradativamente. Uma de suas tantas características é o aspecto 

abstrato, presente em todos os seus elementos e conceitos. Os números, assim 

como as formas geométricas, sequer existem materialmente, sendo frutos da mente 

humana e apenas existindo concretamente nelas. 

Para o aluno de séries iniciais, dominar esse aspecto da Matemática é um 

desafio, que pode ser superado através do tempo e de estratégias adotadas pelo 

educador como, por exemplo, o uso da leitura e da produção textual, fundamentais 

para a compreensão de textos matemáticos e para o amadurecimento da visão do 

aluno, uma vez que ele lida diretamente não com os objetos e conceitos 

matemáticos, mas com suas representações.  

Desse modo, de início é importante que o aluno possa correlacionar os 

elementos matemáticos com referenciais materiais, para que eles possam se tornar 

concretos para o aluno, ou seja, por meio de objetos que possam ser manipulados 

fisicamente por eles, e a partir dos quais possam produzir novos conhecimentos. 

Nesses dois momentos, tanto na abordagem inicial através de fatos reais e objetos 

manipuláveis (materialmente ou por meio de representações), como no 

amadurecimento da abstração matemática, é importante que o educador promova 

discussões sobre o que é estudado, com e entre os alunos, para que eles possam 

não apenas agir, mas refletir sobre suas ações. 

Para Silva, Lourenço e Côgo (2004), o processo de ensino-aprendizagem se 

dá na interação entre o professor, o aluno e o saber, sendo o professor “[...] aquele 

que orienta as situações didáticas que ocorrem em sala de aula” (p.11). Em uma 

perspectiva construtivista, cabe a ele o papel de organizador do processo, 

estimulando o aluno a perguntar e a expressar como pensa. Em uma visão mais 

tradicional, a relação acontece entre o professor, o conteúdo e o aluno, não havendo 

preocupação explícita em determinar se e até onde a aprendizagem acontece. 
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 Pensando da primeira forma, a metodologia utilizada pelo professor em sala 

de aula ganha particular importância, devendo-se a ela direcionar atenção especial, 

uma vez que a valorização e compreensão daquilo que ensina e, 

consequentemente, o desempenho escolar do aluno, dependem das escolhas feitas 

nessa direção. 

Trabalhar Matemática em sala de aula significa, então, não se limitar à 

manipulação de fórmulas e regras prontas, ou promover a repetição de modelos e 

procedimentos do tipo padrão, mas criar condições de aproximação entre o aluno e 

o conteúdo matemático, de forma que a Matemática se transforme em algo real para 

ele, ou seja, que ela faça parte da realidade do aluno, seja material ou 

abstratamente. 

Tornar a Matemática parte da realidade do aluno, visado-se a manutenção da 

relação com as condições de vida do ser humano, não se limita a materializá-la no 

sentido tátil. Significa dizer que a criança ingressa em um processo que tende a 

extrapolar o concreto e cotidiano. Do contrário, ela “[...] não só não aprende o 

processo de pensamento mais complexo implícito na atividade escolar, como não se 

apropria do conteúdo que daí advém” (GIARDINETTO, 1999, p. 50).  

O trabalho pedagógico que enfatiza exclusivamente o conhecimento-final 

como, por exemplo, o uso correto de uma formula matemática ou a apresentação de 

uma resposta correta a uma questão, despreza o desenvolvimento do aluno em toda 

a sua potencialidade. 

 
[...] No modelo tradicional de ensino, apelidado por alguns de “cuspe 
a giz”, encontramos poucas situações que solicitam que os alunos 
reflitam sobre a matemática que vão aprender, sobre o que pensam 
dessa área ou sobre eles próprios em relação à disciplina. Quando 
essa prática acontece, reflexões de outras pessoas são-lhes 
narradas e pede-se simplesmente que eles as memorizem. Esse 
procedimento foi denominado por Freire (1970, 1973) de método 
bancário e por Gattegno (1970) de método tradicional de ensino. A 
ausência, nessa prática, da exigência explícita de reflexão sugere 
que o aprendizado ocorre na medida em que o indivíduo 
simplesmente passa por uma sucessão, seja linear ou hipertextual, 
de experiências. (POWELL e BAIRRAL, 2006, p. 47).  

 

 Metodologias arcaicas dificultam a relação entre o aluno e a disciplina, em 

particular no caso da Matemática. Proporcionar uma relação de bem estar e estímulo 

para o aluno é primordial para seu pleno desenvolvimento. A Matemática não precisa 
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ser vista como a disciplina mais difícil do currículo escolar e, para mudar isso, é 

necessário rever as atitudes adotadas em sala de aula. 

 
[...] Nossas vivências, predisposições e emoções, presentes e 
anteriores, interferem em nosso aprendizado. Nossa prática revela 
que estudantes têm crenças e sentimentos negativos em relação à 
matemática e sobre si mesmos como aprendizes dessa disciplina. 
Por exemplo, para um dos universitários, “a matemática é algo que 
se faz, não alguma coisa de se entender”. Essa concepção de 
matemática como ciência que nos obriga apenas a reproduzir 
técnicas contribui, por exemplo, para a alienação discente do 
processo de ensino e aprendizagem (POWELL e BAIRRAL, 2006, p. 
15). 

 

 

A ideia que a maioria dos alunos tem acerca da Matemática é que ela só é 

acessível a quem é particularmente inteligente ou tem um dom natural para ela. A 

comunidade familiar, escolar, e até mesmo a mídia, contribuem para disseminar essa 

ideia atribuindo, assim, o fracasso do aluno nessa disciplina a ele mesmo. O mito é 

reforçado e mantido pelo número de reprovações em Matemática, em especial se 

não forem feitas reflexões profundas sobre suas causas. 

No ensino de Matemática, apesar dos avanços das investigações, ainda é 

frequente o uso de atividades mecânicas em sala de aula, que não favorecem o 

desenvolvimento cognitivo do aluno e contribuem para os problemas existentes. 

Esse comportamento fossilizado, segundo Vygotsky (1991), que só favorece o 

modelo de repetição do conteúdo matemático, não promove a efetiva formação do 

aluno, pois 

 
[...] defrontamo-nos frequentemente com processos que 
esmaeceram ao longo do tempo, isto é, processos que passaram 
através de um estágio bastante longo do desenvolvimento histórico e 
tornaram-se fossilizados. Essas formas fossilizadas de 
comportamento são mais facilmente observadas nos assim 
chamados processos psicológicos, estão agora sendo repetidas pela 
enésima vez e tornaram-se mecanizadas. Eles perderam sua 
aparência original, e a sua aparência externa nada nos diz sobre sua 
natureza interna (VYGOTSKY, 1991, p. 73) 

 

Favorecer metodologias que priorizem o desenvolvimento cognitivo do aluno 

é prioridade em sala de aula. A Matemática que advém dessa visão fossilizada é 
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uma Matemática a-histórica, que enfatiza o produto final, ou seja, a fórmula pronta e 

acabada e à qual os alunos não atribuem qualquer significado ou aplicabilidade. 

Algumas concepções particulares fazem parte das formas fossilizadas de 

pensamento em relação ao ensino de Matemática, sendo uma delas a dissociação 

entre Linguagem e Matemática, servindo as lacunas na formação do aluno em 

relação à primeira, apenas para reforçar as justificativas para o fraco desempenho 

do aluno, em especial quanto a algumas competências, como a resolução de 

problemas matemáticos. 

É comum ouvirmos o seguinte discurso sendo proferido por professores de 

Matemática: “Minha parte eu faço, mas os alunos não conseguem resolver os 

problemas porque têm dificuldade de leitura e interpretação. Não tenho culpa se o 

professor de Linguagem não conseguiu desenvolver neles essas capacidades”. 

O que é um problema a ser pensado e resolvido passa a ser um jogo de 

indicação de responsabilidades e de “caça às bruxas”, no qual quem acaba indo 

para a fogueira é o aluno, que não consegue encontrar, sozinho, uma saída para a 

superação de suas lacunas de formação. A responsabilidade com a formação do 

aluno leitor e produtor de textos não deve ser tomada apenas pelos educadores da 

área de Linguagem, mas pelos docentes de todas as áreas de conhecimento. Nesse 

sentido, qual o papel que a leitura e a escrita podem desempenhar no processo de 

formação matemática dos alunos?  

As aulas de Matemática têm, em geral, como característica o fato de nelas 

não serem exploradas sistematicamente as práticas de leitura ou de registro escrito 

por parte dos alunos nas atividades por eles desenvolvidas. Como a concepção que 

reina em relação à linguagem matemática, é que ela é essencialmente concisa e 

precisa, os professores não desenvolvem cultura de introduzir práticas de leitura e 

escrita em suas aulas.  

A estratégia mais usual limita-se à produção de respostas a questões do tipo 

padrão propostas nos livros ou em sala de aula, o que tem se revelado uma prática 

improdutiva, pelo que se pode constatar quando nossos estudantes são avaliados 

em exames que têm foco na resolução de problemas ou no domínio da leitura e 

compreensão de textos. A linguagem matemática é considerada uma segunda língua 

e um dos grandes desafios a serem enfrentados é fazer com que os alunos 

aprendam suas regras para ampliar as possibilidades de construção de 
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conhecimento matemático, sendo necessário que haja uma boa comunicação entre 

professor e aluno, para que essa prática aconteça com qualidade. 

De acordo com Smole & Diniz (2001), existe uma especificidade na linguagem 

matemática, pois esta combina sinais, palavras e termos que se organizam mediante 

certas regras para expressar ideias matemáticas, mas que nem sempre 

compartilham a mesma lógica. Por exemplo, leitura e compreensão de um texto 

matemático não se configuram como tarefa fácil, mas conhecimentos que 

demandam atenção diferenciada por parte do professor.  

 
[...] Essas características levam-nos a considerar que os alunos 
devem aprender a ler matemática e ler para aprender matemática 
durante as aulas dessa disciplina, pois para interpretar um texto 
matemático, o leitor precisa familiarizar-se com a linguagem e os 
símbolos próprios desse componente curricular, encontrando sentido 
no que lê, compreendendo o significado das formas escritas que são 
inerentes ao texto matemático, percebendo como ele se articula e 
expressa conhecimentos. (SMOLE e DINIZ, 2001, p. 71) 

 

 

Ou seja, é necessário que se crie uma rotina de leitura, seja ela oral, 

silenciosa, compartilhada ou individual, mas todas com uma finalidade e objetivo: 

que façam sentido para o aluno. A leitura por si só não desenvolve o processo de 

aprendizagem, mas subsidia a compreensão dos significados do conteúdo 

matemático. 

D’Ambrósio (2008), por sua vez, em seu artigo Comunicação na aula de 

matemática, aborda a leitura e a escrita, bem como o discurso em sala de aula, 

enfatizando a linguagem oral como um olhar mais profundo para entender o aluno e 

seu conhecimento matemático. Para ele, as formas de comunicação dentro da 

disciplina matemática são de grande importância, pois, através delas, os alunos se 

sentem parte do processo de ensino-aprendizagem em que estão inseridos. 

Há uma relação de interdependência entre linguagem e relação social: sem o 

convívio entre os indivíduos, não existe nem surge a necessidade de comunicação. 

Nesse sentido, a atividade da linguagem pressupõe a comunicação e a interação. 

De acordo com Machado (2001, p.157), há uma “impregnação mútua entre a Língua 

Materna e a Matemática” e, por esta razão, para aprender Matemática é necessário 

que se parta de noções intuitivas e pouco precisas dos conceitos, mas que sejam 
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plenas de significados para os alunos, evitando-se o uso precoce da linguagem 

formal.  

Os conceitos matemáticos são paulatinamente compreendidos, servindo a 

Língua Materna como ponte entre discursos variados. Tal papel impede o que o 

autor denomina de “isolamento precoce” do conceito, o que conduz mais ao 

esvaziamento das ideias relativas a ele do que à sua precisão. 

Para Machado (2001), tendo caracterizado a impregnação mútua entre a 

Matemática e a Língua Materna,   

 
[…] destacando a absoluta necessidade da mediação da Língua no 
ensino da Matemática, estamos com isso indicando incisivamente um 
rumo a seguir, um veio a ser explorado na estruturação de propostas 
de ações docentes que visem à superação de dificuldades tão 
facilmente discerníveis. Parece-nos inquestionável a precedência de 
tal indicação em relação aos necessários suportes e aportes 
metodológicos, que dela naturalmente decorrerão. Afinal, nenhum 
vento é capaz de ajudar um barco cujo rumo não está definido 
(MACHADO, 2001, p.157).  

 

 

O papel da linguagem na aprendizagem matemática vem se configurando 

como um importante objeto de estudo em Educação Matemática, especificamente 

quanto à questão de sua relação com a capacidade de leitura e escrita do aluno e a 

preocupação com a linguagem, em particular com a leitura e interpretação, tem se 

tornado fonte de estudos e de pesquisas. 

Dentre os trabalhos consultados na busca de um levantamento bibliográfico 

sobre a temática da pesquisa, encontramos Fanizzi (2008), em sua dissertação de 

Mestrado, intitulada A Interação nas Aulas de Matemática: um estudo sobre 

aspectos constitutivos do processo interativo e suas implicações na aprendizagem. A 

pesquisadora fez uma análise dos componentes presentes nas relações interativas 

da sala de aula entre professor e aluno e entre os próprios alunos e suas possíveis 

implicações na aprendizagem da Matemática. Segundo a autora, a falta de 

comunicação está diretamente relacionada com a grande dificuldade na 

aprendizagem em Matemática, podendo essa dificuldade decorrer de deficiências na 

leitura ou na escrita. 
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No capítulo teórico, a autora fez um levantamento sobre a interação verbal e 

sobre outros tipos de discurso, de linguagem matemática e de comunicação, 

afirmando que 

 
[...] O conhecimento matemático formal, presente no interior de 
comunidades científicas, é construído, revisto e ampliado ao longo do 
processo histórico – constituindo, assim, um corpo de conhecimentos 
dinâmico – e traduzido por meio de uma linguagem própria e 
universal, composta por um sistema de símbolos e regras que 
possuem um significado interno, inerente à natureza do próprio 
conhecimento matemático. Os matemáticos, utilizando-se da 
linguagem matemática, expressam os signos específicos da 
matemática com o objetivo de comunicar (demonstrar) novas idéias 
(teoremas, postulados etc.). Historicamente os signos matemáticos 
foram sendo construídos de acordo com as necessidades do ser 
humano, respondendo a uma demanda social. A invenção do sistema 
de numeração ou mesmo do número Pi são exemplos do empenho 
de comunidades matemáticas na busca de solucionar os problemas 
cotidianos e de explicar cientificamente os fenômenos da natureza. 
(FANIZZI, 2008, p. 55) 

 

 

Após as referências teóricas, Fanizzi explicitou a trajetória de sua pesquisa de 

campo, que visou descrever e analisar, com base em transcrições provenientes da 

gravação em áudio, as enunciações dos alunos e do professor, inseridos no contexto 

da sala de aula. Optou por realizar a investigação com alunos do 3.° Ano do Ensino 

Fundamental, considerando que o ambiente da sala de aula das séries iniciais do 

Ensino Fundamental era favorável aos momentos de interação, tendo em vista o 

contato do professor unidocente, que está presente em quase todos os período de 

aula. 

A autora julgou as intenções pedagógicas da instituição onde realizou sua 

pesquisa, observou o projeto político pedagógico da escola e, sobretudo, o trabalho 

realizado com a Matemática nas séries iniciais. Finalizando seu estudo, a autora 

afirma que: 

 
[...] para finalizar as reflexões sobre linguagem matemática, conclui-
se que a linguagem natural desempenha um papel primordial na 
construção do conhecimento matemático escolar, por meio da qual o 
aluno tem a possibilidade de desvelar e compreender os conceitos 
matemáticos (FANIZZI, 2008, p. 60) 
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Nessa perspectiva, a autora defende que o uso da língua natural é condição 

básica para a expressão do conhecimento matemático e, desta forma, os processos 

de interação existentes em sala de aula devem ser analisados e melhor 

compreendidos. Neste sentido, a ideia de valorizar o hábito de leitura em sala de 

aula pode amenizar as dificuldades relativas ao conteúdo matemático. 

Na dissertação de Mestrado Matemática na Infância: Uma construção, 

diferentes olhares, Silva (2008) realizou uma pesquisa a partir de uma parceria entre 

a universidade e uma escola municipal, organizada por meio de um curso de 

atualização, cujo tema era a Matemática na infância, promovido pela Faculdade de 

Educação da USP para educadores da rede pública do município de São Paulo. A 

autora procurou investigar os indicadores e determinantes do processo de 

aprendizagem do educador, tendo como mote o ensino de Matemática na Educação 

Infantil e séries iniciais do primeiro ciclo do Ensino Fundamental. Investigando o 

trabalho com a Matemática na infância, a autora considera a linguagem como sua 

mediadora, justificando que  

 
[...] a linguagem, sistema simbólico dos grupos humanos, representa 
um salto qualitativo na evolução da espécie. É ela que possibilita os 
conceitos, as formas de organização do real, a mediação entre 
sujeito e o objeto do conhecimento. É por meio da linguagem que as 
funções mentais superiores são socialmente formadas e 
culturalmente transmitidas. Como formadora do pensamento e da 
consciência humana a linguagem é também o meio pelo qual este 
pensamento e consciência se objetivam na sociedade (SILVA, 2008, 
p.76) 

 

Segunda a autora, linguagem e consciência estão estreitamente ligadas ao 

processo de construção do conhecimento e são indissociáveis. Através da 

linguagem a realidade torna-se objetiva e estável.  

 
[...] A linguagem é fundamental na construção do pensamento, na 
organização das ações e experiências. Ela é um aspecto fundante do 
humano, pois dá significado e sentido aos fatos, fenômenos, objetos 
e relações que estão presentes na cultura, na natureza e no contexto 
social. Na ação educativa estes aspectos podem ser investigados a 
partir das escolhas teóricas e práticas que os envolvidos no processo 
educativo fazem para organizar o seu trabalho. (SILVA, 2008, p.78) 

 

Desta forma, Silva conclui que a linguagem configura-se como o alicerce para 

a construção do aluno, acadêmica e socialmente, ainda que no processo de 
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produção do conhecimento as ações educativas no âmbito escolar e as relações 

entre sujeitos e conhecimento nem sempre acarretem o desenvolvimento de uma 

perspectiva humanizadora. Em seu trabalho, buscou desvelar de que maneira o 

processo de formação dos educadores, articulado ao cotidiano escolar, pode 

transformar suas concepções e práticas, apontando os modos como os educadores 

participantes iam se apropriando de conhecimentos e práticas educativas de 

organização de ensino, ao longo da formação. 

O autor português Nuno Crato (2006), em parceria com a Sociedade 

Portuguesa de Matemática e diversos outros autores, entre eles, José Morais, 

realizaram uma ampla investigação intitulada O desastre no ensino da matemática: 

como recuperar o tempo perdido. De acordo com Morais, 

 
[...] Dizia-se, antigamente, que os primeiros anos da escola primária 
serviam para ensinar as crianças a <<ler, escrever e contar>>. Note-
se, de passagem, que <<calcular>> não estava incluído. Os 
primeiros anos da escola primária devem servir também para incitar e 
ajudar as crianças a observar, experimentar, analisar, sintetizar, 
elaborar hipóteses, confrontar argumentos, fazer inferências, 
aprofundar o conhecimento da linguagem, do mundo e de si mesmo, 
desenvolver a capacidade de autonomia (MORAIS, 2006, p.156) 

 

Compactuamos, de certa forma, com o pensamento do autor, no sentido de 

que os primeiros anos da escola deveriam estimular e proporcionar subsídios que 

promovessem o desenvolvimento da capacidade de autonomia do aluno, bem como 

sua criatividade, incluindo o hábito de leitura. 

Em sua dissertação de Mestrado Linguagem e Educação Matemática: Um 

mapeamento de usos em sala de aula, Pinto (2009) esboça um mapeamento de 

usos de linguagem na sala de aula de Matemática. Mais especificamente, analisa 

como professores se apropriam da linguagem para comunicar-se com os alunos. 

Inicialmente o autor apresenta suas intenções e a leitura de alguns estudos em 

Educação Matemática que têm relação com o tema de seu trabalho e, em seguida, o 

autor expõe dois aportes teóricos que dão sustentação ao seu trabalho: o Modelo 

dos Campos Semânticos e os Jogos de Linguagem, de Wittgenstein. 

 
[...] não existe algo comum e essencial a todas as linguagens, mas 
apenas semelhanças que podem variar de um jogo de linguagem 
para outro. Para este autor cada forma de vida possui sua maneira 
de usar a linguagem. É o uso da linguagem que faz com que uma 
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determinada forma de vida constitua-se como tal, pois cada forma de 
vida estabelece o modo como as palavras, expressões e gestos são 
utilizados e como são, conseqüentemente, negociados significados 
para essas palavras, expressões e gestos (PINTO, 2009, p.31) 

 

Após os esclarecimentos sobre Jogos de Linguagem, Pinto descreve sua 

segunda base teórica, o Modelo Teórico de Campos Semânticos (MTCS). 

 
[...] O processo de comunicação, no MTCS, pode ser analisado com 
base em dois focos: o autor da enunciação e o leitor. O autor “cria” 
UM leitor para sua enunciação e dirige esta enunciação a este UM 
leitor cognitivo, que pode coincidir ou não com O leitor “efetivo”, 
biológico, “quem” faz a enunciação. Quando escrevemos ou falamos 
algo refletimos se nossa enunciação está clara, se é compreensível 
para UM leitor.  
É fácil imaginar uma situação em que, ao lermos um texto, nos 
perguntamos “o que ELE quis dizer com isso?” ou, ainda, num 
debate sobre algum texto, surgirem diferentes afirmações do tipo 
“ELE quis dizer...”. Isso significa que, ao ler um texto, “criamos” UM 
autor que, segundo creio, me diz aquilo que compreendi do texto, 
aquilo que efetivamente li no texto. Assim, o que constitui este nosso 
trabalho é NOSSA leitura de situações ocorridas em salas de aula. 
Muitas outras leituras seriam possíveis fossem outros os leitores, 
pois estes constituiriam outros autores para este texto (PINTO, 2009, 
p.34) 

 

Pinto (2009) utilizou filmagens em salas de aula de dois professores 

separadamente para considerar, posteriormente, seus pontos de aproximação e 

distanciamento. Essas filmagens foram transformadas em clipes e, posteriormente, 

transcritos para ajudar na organização dos dados. 

Com a análise desses dados, e a partir dos aportes teóricos adotados, o autor 

selecionou alguns “eventos” que caracterizaram usos da linguagem e foram 

fundamentais para a construção de sua pesquisa. Essa investigação que acabamos 

de descrever, se assemelha com nossa pesquisa, na medida em que ambas buscam 

identificar as práticas relacionadas ao uso da linguagem em sala de aula, embora 

tenhamos utilizado referencial teórico diferente. 

Em nosso caso, centramos nosso foco nas atividades de leitura e de escrita 

realizados ou propostos pelo professor, nas aulas em que desenvolveu conteúdos 

específicos de Matemática.  
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2.2. SOBRE A LEITURA: COMPREENDENDO SEU USO NO ENSINO DE 

MATEMÁTICA 

 

Em nossa busca por referências que definissem o termo “leitura”, observamos 

abordagens que a caracterizam como base para a formação crítica do aluno, assim 

como uma abertura para a descoberta do mundo, por meio da leitura de todas as 

linguagens nele presentes. Para as autoras Smole e Diniz (2001), ler é um processo 

de interpretar e compreender o que está escrito. “[...] Ler é um ato de conhecimento, 

uma ação de compreender, transformar e interpretar o que o texto escrito 

apresenta.” (SMOLE e DINIZ, 2001, p.70). 

Ler é uma atividade dinâmica, que envolve não apenas a decodificação de 

signos. Nesse processo existem mecanismos de retroalimentação entre o leitor e o 

texto, sendo a leitura construída por meio da visão crítica do aluno, que também se 

deve valer de seus conhecimentos prévios para construir o entendimento do que é 

lido. Os diversos saberes do aluno têm de ser aplicados durante o processo de 

leitura, para que ele possa, então, extrair do texto novos conhecimentos ou 

reconhecer as finalidades às quais o texto se destina. 

A compreensão plena de um texto corresponde ao produto de uma série de 

processos conjuntos que envolvem a decodificação, a interpretação, a análise e a 

síntese do que é lido. Quando o aluno se habitua à leitura e nela se torna fluente, 

consegue aprimorar a sua compreensão de qualquer disciplina. Para Freire, “ler é 

uma forma de relacionar pensamento e linguagem de forma contínua, possibilitando 

ao aluno leitor uma compreensão maior do mundo em que vive. [...] Linguagem e 

realidade se prendem dinamicamente (FREIRE, 2008, p. 11).   

De acordo com Freire, 

 
[...] A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a 
posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura 
daquele. Linguagem e realidade se prendem dinamicamente. A 
compreensão do texto a ser alcançada por sua leitura crítica implica 
a percepção das relações entre o texto e o contexto. (FREIRE, 2008, 
p. 11). 
 

A compreensão do texto se dá, para Paulo Freire, a partir de uma leitura 

crítica que promova a percepção e compreensão da relação entre o que está escrito 
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ou dito e o mundo no qual e sobre o qual se lê ou se fala. Há uma dependência do 

tempo, da cultura, do espaço, da experiência e da intenção.  

Segundo Resende (1993), 

 
[...] A leitura é um ato de abertura para o mundo. A cada mergulho 
nas camadas simbólicas dos livros, emerge-se vendo o universo 
interior e exterior com mais claridade. Entra-se no território da 
palavra com tudo o que se é e se leu até então, e a volta se faz com 
novas dimensões, que levam a re-inaugurar o que já se sabia antes. 
(RESENDE, 1993, p.164) 

 

 A leitura permite, portanto, não apenas a descoberta, mas também a re-

descoberta do mundo, uma vez que aquilo que acumulamos de informação e 

conhecimento ajuda-nos a enxergar sob novas perspectivas o que não percebíamos 

até então. Na análise de Smole e Diniz, ela “[...] pode ser vista como um processo de 

comunicação, se sua prática gera reflexão, traz o novo, confirma ou contesta 

opiniões, provoca conflitos” (2001, p.70). 

Assim, a leitura só será entendida como promotora de comunicação se estiver 

associada à compreensão daquilo que se lê. Mas a compreensão de um texto não 

está na soma de significados das palavras que o compõem. Durante a leitura de um 

texto, o leitor deve raciocinar, captando significados que não estão necessariamente 

presentes diretamente, ou seja, a leitura requer raciocínio e não somente 

decodificação.  

Um dos grandes desafios da escola é fazer com que os alunos sejam leitores 

fluentes, pois nenhuma disciplina escolar terá sucesso sem que essa capacidade 

seja alcançada pelos alunos, pois grande parte do conhecimento disponível e 

necessário para o desenvolvimento de muitas atividades intelectuais, sociais e 

profissionais do homem é disponibilizada em nossa cultura na forma escrita. Desse 

modo, é primordial que a concepção de leitura que o professor possui vise realmente 

o desenvolvimento do aluno e possibilite seu contato com diversos tipos de textos, o 

que auxiliará na promoção de sua autonomia.  

Dentre os grandes objetivos almejados pelo Ensino Fundamental, destaca-se 

a formação da autonomia dos alunos, no sentido de serem eles capazes de 

buscarem informação, identificarem criticamente sua qualidade e, a partir dela, 

construírem conhecimento, de qualquer campo ou disciplina. Os estudantes 

precisam aprender a buscar informações, busca esta que precisa ser guiada pelo 
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senso crítico, para que seus resultados sejam processados, analisados e avaliados, 

selecionando-se, dentre elas, as que são importantes ou não, as que são confiáveis 

ou não, dentre várias outras ponderações possíveis e necessárias. 

Para tanto, faz-se necessário identificar alternativas didático-metodológicas 

que viabilizem o processo de aprendizagem dessa capacidade específica, 

considerando as especificidades e oportunidades de leitura presentes em cada 

disciplina escolar. Ler e compreender o que está escrito são fundamentais para 

qualquer área do conhecimento, mas na Matemática essa necessidade torna-se 

ainda maior, em razão das interferências que aspectos relacionados à Linguagem 

podem trazer para a aprendizagem de conhecimentos dessa área. É preciso ensinar 

o aluno a ler e interpretar não apenas a linguagem usual, mas também a ler e 

interpretar a linguagem Matemática, sendo capaz de identificar as relações, 

semelhanças e diferenças entre elas. 

Na Matemática, a leitura se caracteriza como um importante suporte para a 

relação do aluno com o conteúdo, sendo por meio dela que se estabelece, por 

exemplo, o início do processo de resolução de um problema matemático. Além da 

leitura, a compreensão do que foi nele proposto é fundamental, etapa que os 

professores denominam de interpretação. Porém, o contato do aluno com a leitura, 

na Matemática, não deve ocorrer apenas nos momentos de resolução de problemas, 

mas em todas as ações de elaboração de um conceito ou de apreensão de um 

procedimento. 

 Nas discussões relativas às dificuldades do aluno para lidar com a 

Matemática, o diálogo entre ela e a Linguagem toma um espaço considerável, 

destacando-se aspectos ligados à comunicação. Entendendo-se que comunicação e 

linguagem são elementos que se realizam entre os “sujeitos”, hoje se discute a 

importância da comunicação matemática para seu ensino e aprendizagem, cabendo 

ao professor estimular a ampla participação dos alunos no processo, para que ela se 

estabeleça de forma efetiva.  

A comunicação é o espaço e instrumento por meio do qual os alunos podem 

revelar e refletir, acerca do que compreendem da linguagem matemática, sobre as 

suas angústias e suas dificuldades. Nacarato, Mengali e Passos (2009), citando Alro 

e Skovsmose (2006), lembam que o contexto em que ocorre a comunicação, afeta 

diretamente a aprendizagem, fazendo parte dela os diversos tipos de linguagem: a 

usual, na forma oral ou escrita; a gestual e a matemática. Concorrem ainda, para o 
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processo, as “interações e negociação de significados, os quais são essenciais à 

aprendizagem, (…) entendida como um processo de produção e construção de 

significados” (NACARATO, MENGALI e PASSOS, 2009, p.42). 

Para esses autores, a dialogicidade estabelecida entre professor e alunos e o 

processo de comunicação, pressupõem um ambiente de aulas com outra 

dinamicidade, na qual seus membros (professor  e alunos) envolvem-se na atividade 

intelectual de fazer Matemática. Nele, “os processos de pensamento e as estratégias 

dos alunos precisam ser valorizados”, sendo primordial entender que “o movimento 

de comunicação e negociação de significados exige o registro escrito – tanto do 

aluno sobre a sua aprendizagem quanto do professor sobre sua prática” (idem, 

p.43).  

Smole e Diniz (2001) defendem que essa estratégia de ensino e 

aprendizagem de Matemática pode ser desenvolvida por meio de um cenário de 

representações, constituído por três principais expedientes da comunicação: “a 

oralidade, as representações pictóricas e a escrita”. A oralidade talvez seja uma das 

principais ferramentas de que dispõe o professor para despertar nos alunos o 

interesse pela discussão acerca de um tema. É por meio dela que eles aprimoram 

seu potencial argumentativo e sua capacidade de desenvolver sua visão crítica 

sobre o que está sendo estudado. 

Para Machado (2001), além de apresentar consequências positivas à 

aprendizagem, a discussão oral é um recurso demasiadamente prático, ágil e claro, 

de maneira que o educador pode perceber facilmente como cada aluno enxerga a 

Matemática, como pensam sobre a linguagem matemática e quais aspectos de cada 

discurso podem ser mais investigados. Deste modo, o educador pode dar um passo 

à frente e experimentar novas estratégias de comunicação, como, por exemplo, o 

registro escrito do que foi discutido. 

O recurso da oralidade permite também que os alunos possam compreender 

as diferenças que existem entre eles e, assim, além de facilitar o entendimento do 

conteúdo matemático, esse expediente também favorece que se moldem mentes 

tolerantes e abertas à discussão, não apenas em relação à Matemática, mas 

também nas demais disciplinas curriculares e nas outras discussões das quais 

participarão ao longo da vida. 

Entretanto, apesar de reconhecermos a importância da comunicação oral no 

processo de construção do conhecimento, em razão da complexidade dos 
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elementos envolvidos, optamos por centrar nosso estudo nas atividades de leitura e 

escrita desenvolvidas pelo professor em sala de aula, entendendo o elemento da 

oralidade como foco de estudos futuros. Assim, no presente estudo, delimitamo-nos 

à importância da escrita e da leitura, entendendo-as como indissociáveis e 

indispensáveis para o ensino e a aprendizagem matemática, sem, entanto, 

desconhecer a importância da oralidade no processo.  

Em relação à linguagem “corrente”, ou seja, a linguagem cotidiana, principal 

fonte de comunicação entre professor e aluno, seja na forma oral ou escrita, é 

importante destacar que é preciso conhecer e estar atento às relações e diferenças 

entre ela e a linguagem matemática, possibilitando uma interação maior entre os 

sujeitos na sala de aula (MENEZES, 1995). As maneiras como aluno e professor 

veem e compreendem a Matemática são, evidentemente, distintas, e essas 

diferenças podem ser notadas na linguagem e códigos dominados e/ou utilizados 

por ambos. Este é o palco no qual se estabelece a comunicação e interação entre 

aluno e professor. 

A forma como o professor interpreta a linguagem dos alunos em sala de aula, 

está diretamente ligada às suas concepções e práticas de ensino. Para que o 

processo de comunicação entre ele e a turma seja amplificado, é relevante adotar e 

fomentar diferentes formas de interação, bem como observar as dificuldades 

enfrentadas pelos alunos no que tange aos conflitos entre linguagem corrente e 

linguagem matemática. “[...] 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, p.17). 

O obstáculo criado em virtude das diferenças e semelhanças existentes entre 

as duas linguagens, deve-se ao fato de que a linguagem corrente destina-se, 

prioritariamente à comunicação, ao passo que a linguagem matemática se 

estabelece também para registrar generalizações e na representação de conceitos 

abstratos, na forma de definições, regras gerais, procedimentos específicos, dentre 

outras. 

Ao professor competiria, ao ensinar Matemática, fazer um uso cuidadoso da 

linguagem corrente e da linguagem matemática, conectando-as de modo a criar 

versões de representação conceituais diferentes, ou seja, alternativas para que o 
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aluno possa aperfeiçoar sua compreensão e expor as suas dificuldades de forma 

mais clara. 

No modelo tradicional de ensino, a comunicação é unilateral, na direção 

professor-aluno. No entanto, o ensino de Matemática, em uma perspectiva em que o 

aluno é membro ativo do processo de elaboração de seu próprio conhecimento, 

demanda uma outra dimensão de comunicação em sala de aula, que possibilite, por 

meio dela, que os alunos estruturem seu raciocínio e criem um elo com o conteúdo 

matemático, o professor e os colegas em sala de aula. 

 
[...] Considerando a estreita dependência entre os processos de 
estruturação do pensamento e da linguagem, há que promover 
atividades que estimulem e impliquem a comunicação oral e escrita, 
levando o aluno a verbalizar os seus raciocínios, explicando, 
discutindo, confrontando processos e resultados (BRASIL, 1991, p. 
16). 

Além disso, a comunicação configura-se como subsídio para um vínculo entre 

o conteúdo matemático escolar e o conhecimento informal do aluno, usando a 

escrita ou verbalizando seus raciocínios. “[...] Aprender matemática exige 

comunicação, pois é através dos recursos de comunicação que as informações, os 

conceitos e as representações são veiculados entre as pessoas” (SMOLE e DINIZ, 

2001, p.15). Nesse contexto, a comunicação, oral ou escrita, configura-se como uma 

ferramenta que pode levar o aluno a refletir criticamente sobre suas experiências 

matemáticas, ou seja, explicitar oralmente ou registrar através da escrita os 

conhecimentos adquiridos em uma aula de Matemática, o ajudará a ampliar sua 

compreensão sobre aquele conteúdo.  

Para registrar o que pensa, o aluno precisa organizar mentalmente um 

conjunto de informações e se esforçar na direção de se fazer entender por quem o 

ouve ou lê. No processo, aprenderá também a compreender melhor o que ouve ou 

lê, buscando identificar sua lógica interna. “[...] Quanto maior a compreensão do 

texto, mais o leitor poderá aprender a partir do que lê.” (SMOLE e DINIZ, 2001, p. 

70). Tornar o aluno um bom leitor não significa apenas pedir que ele leia um texto, 

mas tornar a leitura uma atividade frequente em sala de aula, não só nas aulas de 

Linguagem, mas em todas as áreas do conhecimento. 

Nesse sentido, Smole e Diniz (2001, p.80) elucidam a importância de os 

alunos atentarem para o fato de que “ser um leitor em matemática permite 

compreender outras ciências e fatos da realidade, além de perceber relações entre 
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diferentes tipos de textos”. O que algumas pessoas não sabem é que existe uma 

característica própria na escrita matemática que possibilita uma combinação de 

letras, palavras e sinais que, juntos, podem expressar ideias e significados próprios. 

Além disso, a linguagem matemática demanda um processo particular de leitura, 

como destacam as autoras. 

Por exemplo, em alguns algoritmos, precisamos realizar leituras em várias 

direções - horizontal, vertical e diagonal – para darmos conta da compreensão do 

todo e de sua resolução. Na adição, registrada em seguida para o fim de 

exemplificação, fazemos a leitura horizontal dos dois números a serem somados 

(210 e 314); fazemos a leitura vertical dos algarismos em cada ordem (do 0 e do 4, 

nas unidades; dos dois 1's, nas dezenas); e na diagonal (quando somamos uma 

centena às duas já presentes no número 290). 

                                                  290 

                                                +314 

                                                  604 

 

Em nossas considerações feitas sobre as direções de leitura demandadas na 

adição, consideramos a sequencia mais prática de trabalho com as ordens, uma vez 

que a operação pode ser realizada iniciando-se por qualquer uma delas. Podíamos 

começar agrupando as centenas e registrando o resultado (5); ir depois para as 

dezenas, agrupando-as (resultando em 10 - registrando o zero e acrescentando uma 

centena às cinco já registradas; depois de apagar o registro, substitui-lo pelo número 

6; em seguida, agrupar as unidades, registrando o total - 4). A desvantagem de se 

começar por uma ordem qualquer, e não na direção unidade-dezena-centena, é que 

precisamos, em alguns casos, voltar e mudar registros já feitos. 

A sequencia de trabalho com as ordens (unidade-dezena-centena, e assim 

por diante) adotada na adição, subtração e multiplicação é entendida pelos alunos 

como uma obrigação, afirmando, quando questionados: “o professor diz que tem que 

ser assim”. Eles não têm a oportunidade de perceber que é apenas uma convenção, 

adotada para facilitar o trabalho de quem opera o cálculo por meio do algoritmo. 

Em algumas situações, inclusive, a sequencia de operação com as ordens 

não é, em geral, essa, como quando fazemos adições mentalmente. O mais comum 

é começarmos a adicionar pelas ordens mais elevadas, fazendo os ajustes na 

medida em que avançamos para as demais ordens, à direita. Se considerarmos a 
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adição mental dos mesmos valores presentes no exemplo dado anteriormente, ou 

seja, dos números 210 e 314, começaríamos juntando 200 com 300, totalizando 500, 

e acrescentando em seguida o resultado da adição de 10 com 14, que é 24, 

produzindo um total de 500 mais 24 que é igual a 524. 

Outra mudança ocorre no caso da divisão que, em virtude da praticidade, 

começa a ser resolvida no algoritmo tradicional pela ordem mais elevada, seguindo-

se para a direita, em direção às demais ordens, realizando-se, como nos casos das 

operações já consideradas, leituras no sentido vertical, horizontal e diagonal dos 

diversos números envolvidos ao longo do processo. 

É importante, então, pelas várias razões já ressaltadas, que o estudante 

desenvolva sua capacidade plena de leitura e interpretação, também para que crie 

autonomia de estudo e não fique dependendo apenas das orientações didáticas do 

professor. Um aluno que consegue ler bem um texto matemático, como o presente 

em um livro didático, por exemplo, poderá, também, aprender sozinho, além de 

ampliar seu conhecimento com consulta a fontes diversificadas. 

Desta forma, entendemos que a capacidade de leitura, aqui entendida como 

indissociável da compreensão do que se lê,o que denotaremos de “interpretação”, é 

fundamental para a formação geral do aluno e, consequentemente, para seu bom 

desempenho na disciplina de Matemática. Nessa direção, Smole e Diniz (2001) 

defendem que “[...] os alunos devem aprender a ler matemática e ler para aprender 

matemática” (p. 71), destacando que para entender um texto matemático, o aluno 

precisa compreender os símbolos presentes no texto e, desta forma, encontrar 

significado no que lê, familiarizando-se cada vez mais com essa linguagem 

específica, no contexto da linguagem cotidiana. 

As autoras defendem ainda alguns pontos específicos, os quais destacaremos 

também no presente texto. Em primeiro lugar, considera-se que um dos melhores 

momentos para se trabalhar a leitura seria durante as aulas, no momento em que os 

conceitos matemáticos são apresentados, trabalhados e discutidos. Dessa forma, 

cria-se uma rotina de leitura, em suas diversas modalidades (oral, silenciosa, 

individual, dentre outras), de modo que essa prática se torne habitual nas aulas de 

Matemática. Não haveria, assim, estranhamento nem por parte do aluno nem por 

parte do professor da disciplina. 
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Tornar alunos bons leitores não é, entretanto, uma tarefa fácil, sendo 

essencial ter em vista, de forma muito clara, os objetivos que se pretende com a 

leitura. 

 
[...] Os textos a serem lidos precisam ser adequados aos objetivos 
que o professor pretende alcançar e diversificados – problemas, 
textos de livros variados, textos de jornais, regras de jogos – a fim de 
que a leitura seja significativa para os alunos, correspondendo a uma 
finalidade que eles compreendam. [...] Para que as crianças sejam 
leitoras fluentes, é preciso que as propostas de leitura em qualquer 
disciplina considerem as práticas habituais de um leitor autônomo 
nas situações escolares e ajudem os alunos a descobrirem como ler 
e com quais objetivos em cada caso. (SMOLE e DINIZ, 2001, pp.71-
72) 

 

Em nossa vida, as atividades relacionadas à leitura sempre têm um objetivo. 

Lemos com um propósito, um motivo. Nessa perspectiva, sabemos selecionar o que 

iremos ler; que tipo de informação buscamos e qual a sua finalidade. Assim, 

direcionamos nossa leitura para um livro, jornal, revista ou endereço eletrônico, 

dependendo do tipo de informação que procuramos. 

Todos lemos com alguma finalidade: simplesmente por prazer; porque temos 

dúvidas; porque queremos saber mais sobre determinada coisa; entre  outras tantas 

razões. É justamente essa diversidade de objetivos da leitura que nos impede de 

fazermos sempre leituras de modo linear. Algumas vezes nós nos deparamos com 

informações desnecessárias em algum ponto da leitura, e isso nos faz saltar parte 

do texto. Logo, o modo como lemos é definitivamente alterado pelo objetivo que 

temos com a leitura.  

Dessa forma, o educador precisa estimular o aluno a aprender como e com 

que finalidade ler, ou seja, é necessário que haja a promoção da autonomia dos 

alunos, de modo que eles possam ser bons e fluentes leitores. Esse modo de 

proceder a leitura faz também com que ocorra maior motivação para essa prática. 

Um ponto importante a ser considerado nesse processo é o estímulo dado ao 

aluno para que ele se torne um leitor, aqui considerando, em particular, da linguagem 

matemática. É importante que nenhuma atividade lhe seja proposta sem que ele 

esteja motivado a executá-la, sem que ele saiba para que lerá e o que necessitará 

compreender com determinada leitura. A comunicação, nesse contexto, torna-se 

primordial para o estímulo ao desenvolvimento da atividade.  
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O objetivo da leitura deve ser claro para os alunos, deixando-os cientes do 

que será lido, para que será lido, bem como orientando-os inicialmente durante a 

leitura. Ou seja, possibilitar a ajuda que os alunos precisarem e ajudá-los a 

perceberem seus avanços. Para as pesquisadoras Smole e Diniz, “[...] em qualquer 

área do conhecimento, a leitura deve possibilitar a compreensão de diferentes 

linguagens, de modo que os alunos adquiram uma certa autonomia no processo de 

aprender” (2001, p. 69). 

Apesar de todas os problemas existentes no âmbito escolar, é na escola que 

as crianças em geral aprendem a ler, apropriam-se das condições para 

desenvolverem sua formação leitora. É visível que a escola, por ser estruturada com 

vistas à alfabetização e por ter caráter formativo, se constitui em ambiente 

potencialmente favorável para a formação do leitor. O que precisa ser modificada é a 

concepção de que isso é responsabilidade apenas do professor de Linguagem. 

Para facilitar a aprendizagem matemática é importante que o aluno seja 

efetivamente um bom leitor e, para isso, é fundamental que o professor estimule o 

hábito da leitura em suas aulas. Não se pode, entretanto, exigir que alguém que não 

sinta prazer na leitura transmita o desejo por essa atividade, instigando o aluno a ler. 

Por essa razão, é igualmente importante que o educador seja um leitor fluente. O 

educador deve também explicar a importância de manter-se um regime de leitura 

diária, tornando claro que para toda leitura existe um objetivo, que deve condizer, no 

caso que consideramos, com os objetivos do estudo da Matemática.  

A prática geral observada nas salas de aula de Matemática, entretanto, tem 

sido a de pouca leitura do livro-texto pelo aluno, que espera que o professor o 

decodifique, explicitando o que é mais importante e o que, a partir dele, deve ser 

respondido. Apenas as páginas de respostas, presentes no final de alguns livros-

texto, são fonte de maior atenção por parte dos alunos, que as leem em busca do 

confronto com a solução por eles encontrada ou simplesmente para sua reprodução 

na página em que a questão foi proposta. 

Outro ponto a ser destacado, como lembram Fonseca e Cardoso (2009), é 

que quando se fala da presença da leitura em aulas de Matemática, em geral se 

pensa ou na leitura de enunciados de problemas ou questões, ou ainda na leitura 

dos textos didáticos que abordam os diversos conteúdos estudados na disciplina.   

Existe ainda o problema de como os alunos leem os problemas de 

Matemática ou os textos específicos da área, para a apresentação de conteúdos. Tal 
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dificuldade é relativamente comum e se deve possivelmente ao modo como se usa a 

linguagem matemática, e em sua relação com a linguagem usual. De imediato, não 

pode constituir motivo de preocupação o fato de que o aluno não consiga decodificar 

bem a linguagem matemática específica que ocorrer em um enunciado ou texto do 

livro-didático. A boa compreensão da língua materna e o amadurecimento do aluno 

como leitor, contribuirão para o aprimoramento de seu poder interpretativo, e isso é o 

princípio para que ele possa compreender bem a linguagem matemática, que, como 

foi dito, é essencialmente concisa e precisa em termos de significado e possui 

especificidades difíceis de serem identificadas e apreendidas em pouco tempo. 

A percepção da diferença entre essas linguagens é essencial para que o 

aluno possa começar a se familiarizar com o modo de ler e escrever bem por meio 

da linguagem matemática. Apesar do emprego com acepção diversa de palavras 

comuns em matemática, tais como produto, fator, membro, lado, entre outros, 

igualmente comuns no dia a dia, é importante que a leitura de textos, em 

Matemática, seja tão frequente quanto as demais leituras, para que o aluno se 

habitue a empregar essas palavras de diferentes maneiras e em contextos diversos. 

A linguagem matemática é dominada gradativamente pelo aluno, tal como se 

dá seu aprimoramento como leitor que, uma vez fluente, lança mão de suas 

habilidades gerais de leitor para aperfeiçoar sua leitura dos problemas e textos 

matemáticos. As dificuldades iniciais de leitura não podem desestimular o aluno e o 

professor pode auxiliá-los, por meio de questões que o façam refletir e atentar para 

detalhes daquilo que ele lê ou imaginar elementos que não estão presentes no texto, 

mas que ampliarão seu interesse e facilitarão sua compreensão. 

No trabalho específico com problemas, essa etapa é fundamental. Ninguém 

nasce sabendo resolver problemas e o fato de dominar determinado conceito ou 

procedimento não significa dizer que podemos resolver qualquer problema a eles 

relacionados. Diante de um enunciado de um problema, por mais simples que ele 

seja, perguntas feitas inicialmente pelo professor podem levar o aluno a aprender a 

se fazer questões sempre que ler. 

 Consideremos a seguinte sugestão de trabalho em sala de aula para resolver 

este problema: Na festa de aniversário de cinco anos de Paulinha, chegaram seis 

carros trazendo seus convidados no começo da festa e logo em seguida chegaram 

mais nove carros. Se cada um dos carros trouxe cinco pessoas, quantas pessoas 

foram à festa de Paulinha? 
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 Poderíamos começar solicitando aos alunos que fizessem uma leitura 

silenciosa do enunciado do problema e, depois, nós lhes faríamos várias perguntas 

sobre o mesmo. Por exemplo: qual o motivo dos automóveis chegarem em dois 

grupos e não todos juntos? Essa pergunta pode nos parecer estranha, uma vez que 

não tem possui uma relação direta com a resolução do problema, entretanto, ela 

atrai a atenção dos alunos e estimula sua imaginação. Elas são incentivadas a 

imaginar o que aconteceu e, assim, exercitam o pensamento enquanto procuram 

explicações para o fato.  

 Um dos caminhos a seguir pode ser a leitura e a discussão orais do problema 

com toda a turma, de modo que assim se levantem questionamentos relevantes 

sobre pontos específicos do texto, como, por exemplo, as palavras desconhecidas, 

as frases que possam ser obscuras, a finalidade do problema. 

O professor pode, ainda, antes dos questionamentos, pedir que algum aluno 

explique o que entendeu do problema e, a partir do que o aluno demonstrar em sua 

explicação, o educador poderá reconhecer as dificuldades e imprecisões e trabalhar 

com elas especificamente, de início, medida que pode ser adotada para o auxílio da 

leitura e compreensão de problemas. A manifestação dos alunos, sobre palavras e 

frases não compreendidas, favorece a interpretação adequada do texto, deixando 

clara a importância da leitura para isso.  

 Ainda sobre o problema apresentado, poderíamos questionar: quantos 

automóveis vieram ao todo?  Quantas pessoas chegaram em cada carro? Será que 

eram todas crianças? O que é que o problema está pedindo que seja determinado? 

Como podemos descobrir a resposta? Os alunos podem apresentar sugestões de 

como o problema pode ser resolvido e para ajudá-los a pensar, toda vez que um 

aluno sugerir que se faça esta ou aquela operação, podemos solicitar que explique 

como chegou a essa conclusão.  

 Talvez ele não consiga explicar de forma muito precisa ou clara o que pensou, 

mas outros colegas poderão auxiliá-lo na tarefa, e a troca de ideias será 

enriquecedora para todos. Dessa maneira, os alunos estão elaborando 

conjuntamente um raciocínio e construindo uma solução para o problema. 

 Pode ser que um deles afirme que, para determinar a resposta é só obter o 

total de carros (6+9) e, em seguida, multiplicar o resultado pelo número de 

ocupantes de cada carro (15 x 5). Mesmo que a resposta já tenha sido obtida, é 

importante propor quem poderia descobrir uma outra maneira de resolver o 
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problema. Se alguém sugerisse um outro raciocínio, ele deveria ser discutido. Caso 

contrário, poderíamos perguntar: Quantos automóveis chegaram primeiro? E 

quantas pessoas havia nesse primeiro grupo? 

 Pensando nessas perguntas, algumas crianças podem perceber que a 

solução do problema pode ser encontrada fazendo-se o produto 6 x 5, para obter o 

total de pessoas do primeiro grupo de convidados e, depois, fazer 9 x 5, para obter o 

total do segundo grupo.  Finalmente, somando-se 30 a 45, chega-se ao total de 75 

pessoas que compareceram à festa.  

 Resolver um mesmo problema por caminhos diferentes auxilia muito os 

alunos pois possibilita, a quem não entendeu uma forma de resolução, voltar a 

pensar o problema de uma outra maneira. Esse recurso didático é caracterizado por 

um diálogo entre o professor e a turma, e pode ser posteriormente modificado para 

um trabalho em duplas de alunos, onde um proporia questões ao outro até que o 

aluno aprenda a se fazer questões, toda vez que ler um texto ou o enunciado de um 

problema. 

 Tal postura encoraja os alunos que apresentam dificuldades a tentar superá-

las, com o apoio do educador, que não deve ler pelo aluno, ou interpretar por ele o 

que se lê, mas indicar caminhos para realizar uma leitura significativa do texto, 

qualquer que seja sua natureza. Ele não pode simplesmente indicar as palavras-

chave ou indicar os caminhos que levam à uma generalização ou à resolução de 

uma questão proposta, no lugar do aluno. O processo demanda tempo, habilidade 

por parte do professor e paciência, para que o aluno se familiarize com a leitura de 

textos que incorporem elementos matemáticos. 

O educador deve instigar os alunos a promoverem questionamentos entre si e 

elaborarem hipóteses antes da leitura dos textos de Matemática, posto que esse 

levantamento dos alunos permitirá, posteriormente, quando já tiverem lido o texto, 

que eles possam comparar as ideias que tinham do assunto antes e depois de os 

terem lido. Isso favorece o aprimoramento da capacidade crítica do aluno leitor. A 

promoção da autonomia do aluno em relação à leitura do livro didático de 

Matemática deve ser concomitante, sendo os dois processos intrinsecamente 

relacionados. 

Como as demais leituras selecionadas para o trabalho de formação do aluno 

leitor, em particular, no âmbito da disciplina de Matemática, a leitura de livros 

paradidáticos da área servem, por exemplo, como estímulo ao conhecimento de 
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suas aplicações e dos contextos em que está presente essa ciência. Por exemplo, é 

comum tratar-se, em alguns paradidáticos, da presença da Matemática na natureza, 

por meio da análise das semelhanças geométricas de alguns grupos de seres vivos. 

Livros que correlacionam, por exemplo, os aspectos naturais da flora e da fauna com 

as figuras geométricas, instigam o aluno a buscar outras correlações, e isso propicia 

aprendizagem verdadeiramente significativa, além de prazerosa. A leitura do 

paradidático pode ser, portanto, atividade motivadora da leitura geral em 

Matemática. 

Um dos questionamentos que podem surgir durante a promoção, por parte do 

professor, da leitura dos alunos em Matemática, é como avaliar o progresso deles 

como leitores eficazes. Uma das maneiras por meio das quais o educador pode 

reconhecer como têm progredido os alunos é a observação acurada da atividade de 

leitura deles, ou seja, a percepção de como eles realizam a leitura, elaboram 

hipóteses acercado que lerão, traçam objetivos com a leitura, analisam o texto e 

concluem sobre o que leram.  

Para facilitar o desenvolvimento da formação do aluno para a leitura, nas 

aulas de Matemática, o professor pode fazer uso de diferentes suportes textuais, a 

exemplo de textos informativos apresentados em liros paradidáticos, revistas e 

jornais, poesias e histórias em quadrinhos. Esses recursos tem sido, inclusive, 

explorados por autores de livros-didáticos de Matemática, em coleções dirigidas para 

o Ensino Fundamental. 

No caso das histórias em quadrinho (HQ), o fato de esse modo de registrar 

informações matemáticas envolver tanto elementos do desenho como de texto, atrai 

mais facilmente a atenção dos alunos e pode facilitar a abstração, enquanto os 

alunos raciocinam acerca de algum conteúdo da disciplina.  

As histórias em quadrinhos têm sido exploradas como recurso didático no 

ensino de diversas disciplinas, e podem ser particularmente exploradas no ensino de 

Matemática, pois o interesse de crianças e adolescentes por elas é, em geral, muito 

grande. Além disso, se servir de aliado para o incentivo à leitura, esse recurso deve 

ser utilizado em toda a sua potencialidade. Vale ainda considerar que, em razão de 

sua estrutura, envolvendo personagens e pequenas histórias, os quadrinhos 

possibilitam a contextualização de informações e conteúdos. 

Outro aspecto importante é que como as histórias envolvem personagens e 

cenários, a leitura não ocorre apenas por meio da tradução das frases dos balões de 
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fala dos quadrinhos, mas também da decodificação das expressões de seus rostos, 

que representam sentimentos e emoções, e no contexto visual do ambiente em que 

estão inseridos.  

Em 2007, desenvolvemos uma atividade a fim de trabalhar a leitura e escrita 

com alunos da segunda série (hoje 3º Ano) do Ensino Fundamental em uma escola 

rural. Essa atividade foi composta por principalmente por um texto, na forma de uma 

história em quadrinhos, intitulada “Pedrinho em... Busca da Fruta Quadrada”. Nela 

vinculamos os conteúdos matemáticos a serem explorados, no caso, “Números 

Naturais” e “Formas Geométricas”, cuja primeira página está reproduzida na Figura 

1. 

A história trata de um garoto que procura uma fruta quadrada, e envolve um 

contexto no qual estão presentes formas geométricas diversas e números naturais. 

Para estar mais ligada à realidade dos alunos, as frutas nela usadas são típicas da 

região, como a macaúba, a pitomba e a cajarana. 

 Os alunos eram convidados, depois que liam a história, a representar com 

textos ou desenhos o que compreenderam em relação ao conteúdo matemático 

trabalhado, aliando leitura, interpretação e escrita. A proposta de uso do desenho 

decorreu da constatação da falta de domínio da escrita por parte de alguns alunos, 

que ainda se encontravam em processo de aprendizagem daquela forma de 

linguagem, o que possibilitaria sua participação na atividade. 
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Figura 1. Página inicial da história em quadrinhos intitulada Pedrinho: em busca da fruta 

quadrada. 
                          
  

Os registros como os que trabalhamos podem ser destinados aos colegas, 

como na apresentação coletiva de ideias; aos pais, para evidenciar-lhes o que foi 

aprendido; ao professor, a fim de que o aluno possa reservadamente expor alguma 

dificuldade; ou ao próprio aluno autor, de maneira que lhe sirva como recurso de 

pesquisas futuras e de retrato parcial de seus avanços. Os resultados foram muito 

positivos e nos incentivaram a ampliar nossa compreensão acerca do uso da leitura 

e escrita em aulas de Matemática, tendo como suporte para o trabalho, textos de 

diversas naturezas. 
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2.3. SOBRE A ESCRITA: COMPREENDENDO SEU USO NO ENSINO DE 

MATEMÁTICA 

 

O trabalho de leitura, em geral, é enriquecido adotando-se uma ação paralela 

com a escrita. Na atividade que desenvolvemos com os quadrinhos, os dois 

elementos foram igualmente explorados, como descrito, permitindo-nos observar até 

que ponto as ideias matemáticas presentes no texto haviam sido compreendidas 

pelos alunos. 

Os registros obtidos possibilitam enriquecer o sistema de avaliação 

tradicional, constituído, em geral, por provas escritas e individuais, com questões 

abertas ou de múltipla escolha. O educador pode usar as produções textuais ou 

gráficas dos alunos, para identificar os problemas que ainda persistem em cada 

registro, sejam de cunho puramente matemático, sejam de cunho linguístico 

(problemas de escrita e de expressão e comunicação de ideias).  

Fazer com que os alunos percebam o que pode ser melhorado é fundamental 

para que eles aprimorem o modo como raciocinam matematicamente e como 

expressam a forma como pensam. Não se trata da substituição de um método 

avaliativo por outro, mas o registro escrito da produção do aluno pode servir como 

auxílio ao reconhecimento das dificuldades apresentadas por ele, complementando 

os métodos de avaliação mais tradicionais. 

Nacarato, Mengali e Passos (2009), tratam da importância da escrita para a 

formação do aluno, qualquer que seja o gênero de texto por ele produzido, 

destacando dentre eles o que denominam de “escrita expressiva”, na qual o aluno 

trata de suas relações com a Matemática, falam de suas dificuldades e avanços em 

relação a esse conhecimento. 

Concordando com os pesquisadores Powell e Bairral, cujas ideias discutem 

em seu texto, as autoras citadas afirmam que não é realmente simples e comum que 

o processo de escrita faça parte das aulas de Matemática, sendo imprescindível 

para que isso ocorra que os professores se dediquem e intervenham, sendo esta 

intervenção “fundamental para que o aluno amplie seu vocabulário matemático, 

ousando mais na escrita, soltando-se, posicionando-se” (NACARATO, MENGALI, 

PASSOS, 2009, p.52). 

Mas não basta apenas que o aluno produza registros escritos. É igualmente 

importante que o professor os leia e se posicione acerca do que lê, indicando os 
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pontos em que o aluno evoluiu, quais os entraves que ainda apresenta, guiando-o na 

superação de suas dificuldades. 

O processo de escrita em sala de aula precisa ser contínuo e em um 

ambiente motivador, de modo que cada aluno se sinta bem ao escrever e possa, 

assim, aperfeiçoar sua capacidade de produção textual, melhorando, paralelamente, 

sua leitura em Matemática. Todo o processo precisa ser planejado e acompanhado 

pelo educador, que dará suporte aos alunos, visando a superação das dificuldades 

que eles manifestarem. 

Uma vez que os alunos das séries iniciais do Ensino Fundamental ainda não 

têm pleno domínio da linguagem usual, e menos ainda da linguagem matemática 

formal, não conseguem, pela carência de conhecimentos prévios dessas linguagens, 

desenvolver registros escritos mais elaborados. Eles também não possuem a 

capacidade de abstrair de forma direta ou muito rápida os conteúdos da disciplina, 

fato que tem de ser superado, inicialmente, através das discussões orais e por meio 

de registros pictóricos, visto que essa prática propicia a participação do aluno com 

mais limitações na linguagem escrita. 

Os alunos podem registrar o que discutiram ou o que compreenderam, por 

escrito ou com desenhos e, a partir desse momento, desenvolver diversos caminhos 

para reflexão sobre o produto textual, através dos quais podem:  

− revisar o que afirmaram e reelaborar suas representações, com a ajuda do 

professor;  

− recuperar ideias da discussão oral, que possivelmente se perderiam sem o 

registro escrito;  

− desenvolver, conjuntamente, a aprendizagem de conceitos matemáticos e 

habilidades de expressão na língua materna; 

− compreender a diferença entre a linguagem usual e a linguagem matemática, 

importante para ampliar sua compreensão de ambas;  

− compreender o poder que tem o registro escrito, no que se refere à 

amplificação do que é retido, ou seja, o que foi escrito agora pode ser lido e 

compreendido por todos, enquanto que a atividade da discussão oral se limita 

aos presentes durante sua realização. 

A atividade da escrita, portanto, não só complementa a oralidade e a 

expressão pictórica, como também abre um leque de opções para o registro da 
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compreensão de cada aluno sobre o fazer matemática. Essas possibilidades podem 

ser concretizadas por meio de expressões textuais como o poema, a história 

ficcional, a produção de dicionário de termos desconhecidos, ou bilhetes, em 

atividades individuais ou coletivas. 

Nesses registros, os alunos podem, sem se preocupar demasiadamente com 

a correção de suas ideias, expor o que entenderam e também evidenciar ao 

professor suas dificuldades. O educador terá a possibilidade de perceber as 

imprecisões que ainda aparecem nos conceitos matemáticos registrados por cada 

aluno e promover, no ambiente da sala de aula, a comunicação e reflexão dos 

alunos sobre o que registraram, identificando sua coerência ao explicar o seu 

entendimento acerca do que foi trabalhado. 

A socialização de seus registros, em sala de aula, para a turma, faz com que 

o aluno seja mais crítico em relação ao que escreve, e cuidadoso com o que 

comunica. Os diferentes dispositivos do processo de comunicação devem, portanto, 

ser constantemente praticados especialmente no ambiente de sala de aula, porque 

assim será possível o estímulo à investigação, à discussão e à argumentação. A 

exposição da produção dos alunos em sala de aula também auxilia o professor a 

perceber o progresso dos alunos e, valendo-se disso, pode planejar melhor suas 

estratégias de ensino.  

O exercício da escrita é essencial para que o aluno possa compreender 

melhor o que é escrito pelos colegas e demais pessoas, e essa prática deve ser 

encorajada, não só nas aulas de Linguagem, mas também nas demais disciplinas e 

em particular nas aulas de Matemática, em virtude das razões já explanadas. 
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3. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 
 

Neste Capitulo, descrevemos aspectos da constituição dos dados desta 

pesquisa e os analisamos. Inicialmente discorremos acerca dos resultados de nossa 

análise do livro didático de Matemática adotado pelo professor, considerando 

aspectos relativos à indicação de uso da leitura e escrita em sala de aula, pelo autor. 

Consideramos esse material didático específico, por ser ele um suporte textual 

naturalmente presente no cotidiano do professor e dos alunos. 

Na segunda parte do Capítulo, nossa análise pautou-se em dados obtidos a 

partir da observação de atividades de uso da leitura e escrita em aulas de 

Matemática, pelo professor.  

As práticas pautadas, observadas e analisadas em sala de aula e levantadas 

por meio de entrevistas foram, como já destacamos em nossa Metodologia: 

• A concepção do professor: i) acerca da leitura e ii) relativa à presença 

da leitura e escrita nas aulas de Matemática; 

• O uso da leitura/escrita pelo professor na disciplina de Matemática, na 

sala de aula. 

 A análise dos elementos colhidos nas entrevistas, observações e análise do 

livro-texto, nos permitiram estabelecer as considerações que trazemos no final de 

nossa Dissertação. 

 
3.1. A ANÁLISE DO LIVRO DIDÁTICO  

 

Os livros de caráter didático-pedagógicos são denominados livros didáticos, 

livros escolares, livro-texto, dentre outras denominações, e os objetivos de seu uso 

por professores e alunos são diversos. Dentre os possíveis, feitos pelo aluno, 

podemos destacar: ser fonte de informações, de atividades e de orientações 

complementares às apresentadas pelo professor. A estrutura atual dos livros 

didáticos dirigidos ao aluno tem, em geral, a intenção de manter uma relação 

dialógica com o leitor, de modo que o estudante seja estimulado a ter uma maior 

autonomia de estudo. 

Para o professor, o livro didático tanto pode funcionar como um roteiro a ser 

seguido fielmente, página a página, em sala de aula, como uma fonte auxiliar de 

consulta, em seus planejamentos. O material a ele destinado pelas editoras é o 
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mesmo do aluno, com respostas de todas as atividades propostas, acompanhando 

cada volume um Manual para o Professor, que corresponde a um guia de 

orientações didático-metodológicas complementares e indicação de fontes de leitura 

para ampliação de sua formação. 

De qualquer modo, seja pelo professor ou pelo aluno, o uso do livro didático 

de Matemática, em geral, como apontam Smole e Diniz (2001), é inadequado e, 

embora pareça ser natural, é preciso desenvolver uma dinâmica específica de 

trabalho com o livro didático em sala de aula como um recurso a favor do 

desenvolvimento da disciplina, o que é demandado por qualquer material didático.  
 

[...] É comum que o livro didático de matemática seja utilizado como 
manual de exercício, ou que seja lido exclusivamente pelo professor. 
Entretanto, a partir do momento em que os alunos começam a 
ganhar independência na leitura, especificamente a partir da 2 série, 
consideramos importante que aprendam que podem ler os textos 
matemáticos de seus livros. (SMOLE e DINIZ, 2001, p.78) 

 

 Quando um professor se propõe a utilizar um jogo, a calculadora ou um 

material manipulativo em sala de aula, para que o trabalho promova resultados 

satisfatórios, é de fundamental importância que alguns pontos sejam observados em 

relação ao recurso: ele deve conhecê-lo bem; ser capaz de identificar suas 

limitações e potencialidades; e planejar com cuidado tendo objetivos bem claros. 

Com o livro didático isso não pode ser diferente. 

 Segundo o Programa Nacional do Livro Didático – PNDL, os critérios de 

centrais de análise para a aprovação de um livro didático são:  

• correção dos conceitos e das informações básicas; 

• coerência e adequação teórico-metodológicas;  

•  respeito às especificidades do manual do professor; 

• observância aos seguintes preceitos legais e jurídicos: Constituição 

Federal, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, Lei nº 10.639/2003, Diretrizes Nacionais 

do Ensino Fundamental, Resoluções e Pareceres do Conselho 

Nacional de Educação, em especial, o Parecer CEB nº15/2000, de 

04/07/2000, o Parecer CNE/CP nº 003/2004, de 10/03/2004; (v) projeto 

gráfico-editorial adequado aos fins a que se destinam as obras. 
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O livro utilizado pelo professor de Matemática do 5º Ano, que participou de 

nossa investigação, é intitulado Pode Contar Comigo (Edição renovada), dos autores 

José Roberto Bonjorno e Regina Azenha. A metodologia do livro em questão é 

bastante diretiva, pois os conteúdos ou são apresentados por meio de uma situação 

resolvida, seguida de atividades de aplicação, ou são conduzidos passo a passo ao 

longo de sequências de atividades.  

Apesar da boa contextualização em situações cotidianas, há poucas 

atividades que possibilitam a manipulação de materiais concretos, mas o Manual do 

Professor contém orientações que contribuem para a superação de tais limitações. 

Nossa análise deteve-se nas linguagens presentes no livro, ou seja, a quantidade de 

textos abordados, a clareza nos enunciados das questões, bem como o tipo de 

leitura proposta para os alunos na apresentação dos conteúdos. 

Observamos que o livro traz, em alguns casos, poucos textos introdutórios ao 

conteúdo matemático e muitas atividades propostas para que os alunos as resolvam. 

Seguindo tal estrutura, o conteúdo matemático abordado pelo livro, nesses casos, 

tem início com um pequeno texto, seguido das Seções: Atividades; Quero mais; 

Faça mais; Desafio. 

Nota-se, a partir da imagem sobre o texto introdutório ao conteúdo 

matemático exemplificado na Figura 2 (Múltiplos de um número) que, assim como 

nas atividades propostas, o uso de textos toma um espaço pequeno em relação aos 

outros elementos apresentados. Isso ocorre em quase todos os conteúdos 

apresentados no livro texto, exceto quando o autor traz uma apresentação em forma 

de Histórias em Quadrinhos.  

 

 



56 
 

 
 

Figura 2: Página 92 do livro texto. 
 

A estrutura de abordagem dos conteúdos muda de acordo com a metodologia 

adotada, assim como a forma como o texto nele se apresenta. O conteúdo 

matemático Regra de divisibilidade, por exemplo, é abordado de forma diferente do 

conteúdo explicitado anteriormente. O uso da leitura configura-se como base para o 

desenvolvimento e compreensão das ideias, como pode ser visto nas imagens das 

Figuras 3, 4 e 5, que possui uma estrutura de história em quadrinhos, com 

personagens dialogando e trocando ideias sobre o conteúdo trabalhado.  

Como o texto informa, a proposta é ler a história apresentada nos quadrinhos 

e compreender como podem ser adotados outros procedimentos para resolver 

questões semelhantes à proposta no livro, na mesma página. Embora a questão 

tenha enunciado curto (Quais dos números abaixo devem ser divisíveis por 3?...), os 

autores propõem que os alunos discutam com os colegas e registrem o que 

observaram em comum na resolução do item a até o item f. 
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 Figura 3 – Página 100 do livro texto. 

 

 
 

Figuras 4 e 5 – Páginas 101 e 102 do livro texto. 

 

O autor utilizou uma linguagem bastante envolvente para as crianças. As 

histórias em quadrinho podem representar uma mediação interessante entre aluno e 
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conteúdo matemático, bem como o atrair para a leitura. Como já defendemos 

anteriormente, as HQ falam diretamente ao imaginário das crianças, incentivando de 

forma divertida o hábito da leitura e preparando-as para obras escritas com outras 

estruturas.  

A introdução do conteúdo, por meio de HQ ou textos mais informais, atendem 

a perspectiva que aponta Machado (2001), que defende a necessidade de se 

caminhar na direção de uma introdução menos formal dos conceitos matemáticos, 

até que se atinja níveis mais complexos de domínio da linguagem matemática 

formal, desde que isso se dê de forma significativa. 

 O livro traz uma deficiência em textos, a leitura poderia ser mais explorada. 

Na apresentação do conteúdo matemático o livro traz um pequeno texto introdutório, 

que poderia ser um pouco mais extenso. O livro não propõe atividade de elaboração 

de textos ou de leituras complementares, como textos paradidáticos, embora em 

alguns casos, o autor inicie a apresentação de alguns conteúdos matemáticos 

através de histórias em quadrinhos, como vimos anteriormente nas figuras 3, 4 e 5 

do livro texto.  

A linguagem do livro texto em geral é adequada e de fácil compreensão, 

dependendo da realidade do aluno, ou seja, um aluno de escola rural provavelmente 

sentirá dificuldade em compreender algumas palavras. De acordo com o professor, 

em alguns casos ele precisa usar um outro contexto para explicar determinadas 

palavras ou situações apresentadas no livro, para que os alunos possam 

compreender de forma mais clara o que expõe.  

 
 
3.2. A CONCEPÇÃO DO PROFESSOR SOBRE A LEITURA E ESCRITA NAS 

AULAS DE MATEMÁTICA 

 

O professor sujeito desta pesquisa tem 31 anos, possui formação inicial em 

Licenciatura em Geografia e atualmente cursa Licenciatura em Matemática pela 

Plataforma Paulo Freire. Há três anos atua como professor de Matemática no Ensino 

Fundamental e sua experiência profissional concentra-se na rede pública de ensino. 
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3.2.1. O QUE O PROFESSOR PENSA SOBRE A  ATIVIDADE DE LEITURA? 

 

Para o professor entrevistado, o ato de leitura acontece de forma particular 

por cada aluno e pode variar entre entender o que se está lendo ou apenas 

pronunciar as palavras escritas. Para ele, o mesmo ocorre com o processo de 

aprendizagem, que varia de um aluno para outro. Defende que existe um tempo para 

que esse processo ocorra em cada aluno e, a partir desse contexto, é comum que 

ocorram dificuldades de aprendizagem em sala de aula, pois além do tempo 

diferenciado de aprendizagem de cada aluno, ainda existem as dificuldades em 

compreender os conceitos que dependem da capacidade de leitura e escrita. 

 Na entrevista o professor expôs seu pensamento sobre o ato de ler: “Leitura 

pra mim é interpretar. Saber o contexto, não apenas pronunciar. Saber o verdadeiro 

sentido”. Nesse sentido, Soares (2006) afirma que “Além das diferenças entre ler e 

escrever é preciso ainda considerar que cada uma dessas atividades engloba um 

conjunto de habilidades e conhecimentos muito diferentes”. 

 A associação entre leitura e escrita, segundo Soares (2006), se manifesta de 

forma especial no processo de formação do aluno. 

 
Uma primeira e central dificuldade deriva do fato de que o 
alfabetismo envolve dois processos fundamentais distintos, ler e 
escrever: as habilidades e os conhecimentos que constituem a leitura 
e as habilidades e os conhecimentos que constituem a escrita são 
radicalmente diferentes, como também são consideravelmente 
diferentes os processos de aprendizagem da leitura e os processos 
de aprendizagem da escrita. Entretanto, apesar dessas diferenças, 
em dessemelhanças entre leitura e escrita, significativas de tal forma 
que alguém pode ter o domínio da leitura sem que tenha o domínio 
da escrita – pode saber ler sem saber escrever; pode ser um leitor 
fluente e um mau escritor. (p.30). 

 

Uma questão poderia, então, ser posta: seria possível um aluno ser capaz de 

ler informações matemáticas expressas na linguagem usual ou específica e não ser 

capaz de produzir informações semelhantes na forma escrita, de forma autônoma? 

Embora não seja objeto de nossa investigação, não deixa de ser um ponto 

importante para reflexão, ou seja, identificar até que ponto as capacidades de ler e 

de escrever, no campo da Matemática, estão associadas.  
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3.2.2. O QUE O PROFESSOR PENSA SOBRE A PRESENÇA DA LEITURA E DA 

ESCRITA NAS AULAS DE MATEMÁTICA? 

 

Na entrevista realizada com o professor participante de nossa investigação, 

questionamos como ele vê a linguagem, em especial a leitura e escrita, como parte 

do processo ensino-aprendizagem de Matemática. Em resposta o professor afirmou, 

o que segue transcrito literalmente:  

 

Na minha opinião é muito importante. Muito importante, porque nem 
sempre, nem sempre não, na maioria das vezes, a linguagem 
matemática está no cotidiano. Quando o aluno chega no 
supermercado, no dia-a-dia dele, ele lê uma embalagem, não vê de 
cara uma conta, né? A matemática está sempre contida no dia-a-dia. 
Na embalagem de um produto, qualquer canto a linguagem da 
matemática está contida, então eu acho importante demais, 
fundamental aprender, porque sempre vai estar contida, a 
matemática sempre vai estar contida no contexto. Nunca vai vir muito 
explícito, né? 

 

 

Dessa forma, pode-se observar que o professor consegue identificar a 

necessidade da leitura dentro da disciplina de matemática. E quanto a forma em que 

ele trabalha a leitura em sala de aula, o professor expor da seguinte forma:  

 

É, realmente, eles ainda tem que amadurecer muito. Porque ler, eles 
sabem do problema, sabe o que é muitas vezes um problema, 
assimilar, retirar. Então o que é que eu faço? Muitas vezes a 
linguagem do livro ainda traz uma linguagem técnica. Eu tenho que 
traduzir com outras palavras pra realidade deles, entendeu? Eu 
traduzo, repasso de outra maneira. Eu elaboro outro texto. A mesma 
questão, mas com outra linguagem que eles assimilem melhor. 
Questões da prova Brasil, eu trabalhei o ano todinho, trabalho, 
traduzindo o que a questão pedia pra eles, pra quando eles verem, 
eles: Ah! Essa palavra quer dizer isso...; porque muitas vezes é 
estranho pra eles. No cotidiano deles não chegam essas palavras, 
entendeu? Não chegam, é uma linguagem que pra eles, no dia-a-dia 
eles não veem, então quando eles veem uma questão com uma 
palavra assim que traz de um livro lá de São Paulo, num tem no 
mundo deles essas palavras ainda. 

 

 

Nesse sentido, a linguagem utilizada pelo professor em sala de aula precisa 

vir de encontro com a utilizada no cotidiano pelo aluno, ou seja, o professor 



61 
 

necessita traduzir os textos em uma linguagem mais clara para os alunos, de forma 

que todos possam compreender aquilo que está sendo lido. 

Para compreender melhor como as posições defendidas pelo professor 

durante a entrevista se manifestava em sala de aula, nós observamos sua prática, 

com seu consentimento. Os resultados da observação serão apresentados em 

seguida. 

 

3.3. PRÁTICA EM SALA DE AULA: CONHECENDO E ACOMPANHANDO AS 

AULAS DO PROFESSOR DE MATEMÁTICA 

 

A Escola campo de nossa pesquisa está localizada na zona rural da cidade do 

Crato, no Ceará. As famílias que residem na área da escola são basicamente de 

classe média baixa e vivem, em sua maioria, da atividade agrícola e/ou pecuária. A 

escola conta com um quadro de 32 funcionários, sendo que 22 são professores e os 

demais dividem-se em cargos administrativos, zeladoria, cozinha e outros. O 

funcionamento das aulas se dá nos períodos matutino e vespertino. No turno da 

manhã os professores trabalham com as turmas do 1° ao 5° Ano do Ensino 

Fundamental e no turno da tarde os professores trabalham com as turmas do 6° ao 

9° Ano do Ensino Fundamental. No início do ano 2011, 275 alunos estavam 

matriculados na escola. 

O espaço físico é de 15.233 metros quadrados, sendo 821,84 metros de área 

construída. A escola possui IDEB, medido em 2009, de 3,1 pontos. Segundo o 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, as metas 

projetadas para 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 e 2021 são, respectivamente de 3.2, 

3.5, 3.8, 4.1, 4.4 e 4.6. 

As aulas de Matemática do 5º Ano do Ensino Fundamental observadas por 

nós aconteceram quatro vezes por semana, no horário da manhã. Acompanhamos a 

aula do professor durante oito semanas na condição de observadora, nos meses de 

setembro e outubro de 2010 e abril, maio e junho de 2011, procurando ocupar uma 

posição discreta, posicionando-nos no fundo da sala de aula, para que nossa 

presença não causasse muita mudança na rotina dos alunos e do professor e fosse 

mais rapidamente incorporada pelo grupo. 

No início da primeira aula observada, assim como em cada aula seguinte, o 

professor realizava a chamada para registrar a presença dos estudantes, o que 
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demandava cerca de cinco minutos e ocorria em um clima de desatenção por parte 

dos alunos. Após a realização da chamada, o professor iniciava efetivamente a aula, 

registrando na lousa um pequeno texto relativo ao conteúdo matemático a ser 

trabalhado, seja de modo a introduzi-lo, ou na perspectiva de uma revisão. No 

período que acompanhamos as aulas, foram explorados: o Sistema de Numeração 

Romano e o Sistema de Numeração Decimal - SND (unidades, dezenas, centenas e 

milhares). 

 O texto reproduzido no quadro era extraído do livro didático, a exemplo do 

reproduzido em seguida, relativo a algumas características do SND, observado na 

primeira aula que acompanhamos:  

 

Para utilizar a Matemática de maneira eficiente é preciso 
compreender bem a representação dos números e suas operações. 
O nosso sistema de numeração utiliza dez algarismos – 0, 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8 e 9 – para representar qualquer número.:10 unidades 
formam 1 dezena = 10 (dez); 10 dezenas formam 1 centena = 100 
(cem); 10 centenas formam 1 unidade de milhar = 1.000 (mil); 10 
unidades de milhar formam 1 dezena de milhar = 10.000 (dez mil); 10 
dezenas de milhar formam 1 centena de milhar = 100.000 (cem mil). 
 
 

Os alunos copiavam o texto escrito pelo professor no quadro, em seus 

cadernos, assim como o enunciado das questões por ele propostas para serem 

resolvidas pela turma. 

Após registrar o texto destacado, o professor voltou a recorrer ao livro 

didático, revisando o assunto trabalhado na aula anterior sobre o Sistema de 

Numeração Decimal, fazendo a correção da atividade proposta na última aula. A 

correção da atividade era feita/copiada pelo professor na lousa e os alunos 

permaneciam em suas cadeiras. Os alunos apenas respondiam ao que o professor 

perguntava. Essa era a única interação entre aluno e professor. Em nenhum 

momento os alunos foram até o quadro para resolver alguma questão, ou algo 

semelhante. 

Nessa mesma aula, após concluir a correção, o professor propôs que os 

alunos abrissem o livro, para relembrar um assunto já estudado, em uma unidade 

dedicada a uma breve explicação sobre algarismos romanos. 
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O professor afirmou: - Não iremos nos aprofundar muito nesse conteúdo, pois 

já estudamos ano passado. Vamos apenas relembrar. O I vale 1, II vale 2, o III vale 

...? Frase complementada em coro pelos alunos: - Três!” 

Os alunos acompanham a contagem feita pelo professor até o valor 10. Em 

seguida o professor fez a leitura do trecho do livro didático e os alunos 

acompanharam em seus livros em silêncio. 

Após a leitura, o professor foi até a lousa e escreveu alguns exemplos de 

números romanos, como LXX (70), perguntando aos alunos quanto valia o “L” e o 

“X”, questões respondidas por todos, corretamente. O professor afirma, em seguida: 

- “Então é só somar as quantias”, referindo-se a essa característica específica do 

Sistema de Numeração Romano e reforçando-a com mais um exemplo: DCCC=800, 

perguntando aos alunos: - “Quanto vale o D?”, ao que os alunos responderam: - 

“Quinhentos!”, o mesmo se repetindo acerca do valor de “C”. Mais uma vez o 

professor afirmou: - “Então é só somar o valor dos algarismos!”. 

Em seguida o professor indicou: - “Agora vamos diminuir”, registrando na 

lousa um novo exemplo: IV= 4. Repetiu o mesmo tipo de questões aos alunos 

(acerca do valor de “V”  do “I”), mais uma vez afirmando: - “Então nós iremos 

diminuir”, registrando na lousa outra igualdade (IX = 9); questionando sobre o valor 

de “X”; perguntando: -“Então fica ...?”, ao que os alunos complementam: - “Nove!” 

O professor explicou à turma que “quando o menor estiver na frente do maior 

está subtraindo. Se estiver depois está...?”. A resposta dos alunos é a esperada (- 

“Somando!”) e o professor propõe, então, passarem para a próxima página. O 

professor usava com frequência, pelo que observamos, a estratégia de 

complementação de frases iniciadas por ele, pelos alunos, como nos exemplos 

transcritos anteriormente em nosso texto. 

Esta estratégia é comumente observada em sala de aula e quem já foi aluno 

certamente teve pelo menos um professor, em algum nível de escolaridade, que a 

adotava. No caso específico do professor que acompanhamos, o uso de alguns 

exemplos, seguidos de uma frase de conclusão (do tipo “então...”), foi bastante 

frequente, logo na primeira aula observada.  

Danyluk (1988), refere-se à essa prática, ou seja, ao hábito do professor fazer 

perguntas que têm uma resposta previsível e, quase sempre, já indicada pela própria 

pergunta, como um dos possíveis obstáculos ao processo de alfabetização 

matemática das crianças. Soma-se, a isso, a pouca preocupação com o uso da 
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linguagem em sala de aula, apresentando-se incorreções quanto a termos e 

expressões matemáticas ou a realização mecânica de leituras. Para a autora, o 

discurso das professoras é, em geral, destituído de significado e a linguagem 

matemática por elas desenvolvida não proporciona ou facilita a compreensão ou 

interpretação dos conteúdos. 

No caso que observamos, após a apresentação de exemplos, não era dado 

aos alunos um tempo para reflexão acerca dos elementos comuns ou diferentes 

neles presentes, que pudessem estimulá-los a levantar hipóteses e tirar conclusões 

acerca do que acontecia em cada caso. 

Na continuidade da aula, os alunos solicitaram que o professor propusesse 

mais “tarefas”, colocando ele na lousa mais um exemplo: X. Embora os alunos já 

houvessem respondido quanto valia o X, o professor pergunta qual será o novo valor 

que o X assume, se há um traço sobre ele. Alguns alunos respondem que será dez 

mil, mas um aluno afirmou não ter entendido, ao que o professor afirmou: - “Não tem 

problema, vamos repetir”. 

O professor apresentou mais um exemplo na lousa: L, perguntando quanto 

valia o L, ao que os alunos gritaram em coro: - “Cinquenta!”. O professor prosseguiu: 

- “Com o traço em cima vale...?”, respondendo os alunos: - “Cinquenta mil”. 

O professor explicou que “com o traço em cima, você multiplica o valor por 

mil”, e dirigindo-se ao aluno que não havia entendido o primeiro exemplo, perguntou-

lhe se agora havia compreendido, obtendo uma resposta afirmativa. 

Nas quatro aulas seguintes, o professor trabalhou com sequências numéricas, 

dirigindo-se assim aos alunos: - “Então, turma, pra fechar essa parte do livro, nós 

temos sequência numérica”, escrevendo na lousa o seguinte exemplo: 2, 4, 6, 8, e 

perguntando à turma qual a diferença entre um número e outro.  

Como os alunos afirmaram não ter entendido o que ele estava perguntando, 

ele explicitou: - “Do dois para o quatro, aumentou quanto?”, ao que os alunos 

responderam: - “Dois”; Professor: - “Então qual a diferença entre um número e 

outro?”; Alunos: - “Dois”; Professor: - “Então vamos calcular”. Dando continuidade à 

sequência de números do exemplo, o professor e os alunos recitaram juntos: “2, 4, 

6, 8, 10, 12, 14, 16...”. 

O professor expôs mais dois exemplos para os alunos (a) 5, 10, 15, 20, 25, 

30... e b) 15, 30, 45, 60, 75, 90...), afirmando que no primeiro os números iam 

aumentando de cinco em cinco e no segundo aumentavam de quinze em quinze, 
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iniciando as frases relativas às conclusões, para que os alunos as completassem: - 

“Nesse exemplo os números vão  aumentando de quinze em ...?”. 

 Diante da afirmação de alguns alunos, de que não haviam compreendido os 

exemplos, o professor afirmou: - “Vamos lá, vou explicar novamente”, registrando 

mais alguns exemplos: 

Exemplo 1: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16... 

           Exemplo 2: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21... 

Exemplo 3: 150, 300, 450, 600, 750, 900... 

 O professor disse, referindo-se ao último exemplo (o exemplo 3): -“Vai 

aumentando 150 em cada um; 750 mais 150? Resposta dos alunos: - “900”. O fato 

dos alunos terem respondido corretamente a questão não necessariamente indicava 

que eles haviam entendido como eram constituídas as sequências numéricas 

apresentadas. Nesse caso, especificamente, bastava olhar para a lousa para 

enunciar a resposta esperada pelo professor, mesmo que não soubessem calcular 

mental ou algoritmicamente, qual o valor da soma: 750 + 150.  

De qualquer modo, o professor deu o assunto por entendido pelos alunos e 

indicou que copiassem o enunciado das questões propostas no livro em seus 

cadernos, “os exercícios das páginas 14 e 15”, explicou o professor, e a 

resolvessem. Estabeleceram-se, na continuidade, as seguintes falas: 

Professor: - “Vamos resolver, pessoal.” 

Aluno: - “Mas eu não gosto de pensar não, professor.” 

Professor: -“Copiem as atividades, de uma letra pra outra deixando duas 

linhas em todas as questões.” 

Em seguida, um aluno afirmou, em razão da orientação dada pelo professor: - 

“Eu sei, num sô burro não!” 

Os alunos resolveram as questões em silêncio, tendo apenas um pequeno 

grupo iniciado uma discussão, na qual o professor interveio, ameaçando levar o 

aluno apontado como o desencadeador do problema para terminar a atividade na 

Secretaria, já que ele não conseguia ficar quieto, mas ele retrucou: - “Não, eu vou 

terminar aqui calado e sozinho”. 

Após alguns minutos resolvendo as questões, alguns alunos se dirigiram até a 

mesa do professor para tirarem suas dúvidas. Depois o próprio professor levantou-

se de sua mesa e se dirigiu a algumas carteiras, indagando sobre dúvidas ou 

dificuldades, enquanto o restante dos alunos continuava resolvendo a atividade. A 
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situação se complicava, na medida que todos os alunos queriam que o professor 

explicasse novamente o conteúdo individualmente, em cada cadeira. 

O professor argumentou: -“Gente, prestem atenção, pois eu não tenho 

condições de ensinar de um por um. Por isso prestem atenção na explicação para 

que depois eu tire as dúvidas, pois não tenho condições de ensinar aluno por aluno”. 

Imediatamente após essa afirmação a aula foi encerrada e o professor avisou que 

faria a correção na aula seguinte. 

No início da aula seguinte o professor fez a chamada e iniciou a correção das 

questões propostas na primeira aula observada, extraídas do livro texto, 

perguntando: - “Pessoal, quem resolveu a atividade em casa?”. Alguns alunos 

responderam afirmativamente, mas a resposta foi ignorada pelo professor, que 

continuou: - “Vocês lembram dessa matéria no ano passado, né? Onde nós usamos 

até um ábaco”.  

O professor foi até a lousa e exemplificou, fazendo um desenho com estrutura 

semelhante à da Figura 6, registrando o somatório dos valores indicados em cada 

ordem, logo abaixo da figura: 500.000 + 2.000 + 200 + 40 + 3. 

 
Figura 6: Ábaco semelhante ao que o professor desenhou no quadro.  

 

Em seguida o professor passou a questionar acerca das respostas de cada 

questão: - “Qual a resposta da primeira questão, letra a?”, ao que a maioria dos 

alunos respondeu: - “Trinta!”, prosseguindo desta forma em todos os itens seguintes 

(pergunta oral, seguida de resposta oral coletiva). Em nenhum momento os alunos 

foram convidados a expor, individualmente, como haviam procedido ou qual o 

raciocínio que haviam utilizado para responder cada questão. Os registros escritos 

dos alunos resumiam-se, nesse caso, à indicação da resposta à questão, o que era 

feito em sala de aula, naquele momento, pelos alunos que não haviam resolvido 

algum item na aula anterior ou em casa.  
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No terceiro deia de aula observado, o professor iniciou a aula realizando a 

chamada e propondo fazer a correção da atividade proposta na aula anterior, 

envolvendo o cálculo de um valor aproximado. Nela os alunos deveriam indicar uma 

resposta, considerando que se deveria arredondar um valor dado para a dezena 

mais próxima. Os alunos iam respondendo às questões, na medida em que eram 

apresentadas oralmente pelo professor, que os convidava a participar do processo: - 

“Primeira questão, letra a? “Vamos, gente, vamos participar!” 

A correção da atividade prosseguiu com o professor explicando cada questão 

na lousa antes da indicação da resposta, fazendo uma revisão. A resposta do item a 

da questão 4, por exemplo, foi registrado por ele na lousa, seguida de uma 

explicação: “2150, pois dois mil cento e cinquenta e dois, está mais próximo de dois 

mil cento e cinquenta ou de dois mil cento e sessenta?”, ao que respondem os 

alunos: - “Dois mil cento e cinquenta.” 

O professor afirmou: -“Quando eu peço para alterar a dezena, vai alterar a 

dezena e a unidade. Observe que mudou apenas o final”. A explicação, para nós, 

pouco clara, não foi seguida de nenhum questionamento ou indicação de dúvidas 

por parte dos alunos, prosseguindo a correção com o mesmo processo, ou seja, o 

professor questionando oralmente e registrando ele mesmo, na lousa, as respostas. 

 Várias atividades semelhantes foram propostas em seguida: (1) Arredonde 

para a dezena mais próxima: a) 31; b) 29; c) 68; d) 25; e) 71; f) 34; g) 45; h) 66; i) 11; 

j) 77; 2) Arredonde para a centena mais próxima: a) 211; b) 349; c) 289; d) 862; e) 

613; f) 114; g) 370; h) 505; i) 760; j) 499; (3) Arredonde para a milhar mais próxima: 

a) 5720; b) 6200; c) 4010; d) 3900; e) 8100; f) 7510; g) 1100; h) 4900; i) 1800; j) 

1800; (4) Arredonde para a dezena mais próxima: a) 5421; b) 6518; c) 3899; d) 7112; 

e) 2677; f) 4219; g) 6665; h) 3781; i) 4631; j) 1059; (5) Arredonde para a centena 

mais próxima: a) 6714; b) 5660; c) 8710; d) 2390; e) 1840; f) 6350; g) 7820; h) 3460; 

i) 2720; j) 4370. 

Até a 3ª questão o professor fez a cópia do livro, mas para a 4ª e 5ª questões 

o livro texto não foi utilizado. O professor perguntou, referindo-se à quarta questão: -

“Esta questão poderia estar na terceira? Poderia. Estou colocando separado para 

vocês identificarem, mas depois colocaremos tudo junto”, acrescentando em 

seguida: - “Nessa quinta irá alterar as três ordens.” 

O professor começou resolvendo a letra a da 1ª questão, como exemplo para 

os alunos, propondo que eles respondessem as demais.  Na medida em que os 
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alunos tentavam responder as questões, iam até a mesa do professor para tirarem 

suas dúvidas. O professor também circulava entre as carteiras, em momentos das 

aulas semelhantes a esses, perguntando se tinham alguma dúvida e apresentando 

explicações individualmente. 

Na medida em que os alunos iam resolvendo a atividade, o professor  

observava cada aluno, de carteira em carteira, para tirar possíveis dúvidas. Os 

alunos discutiam entre eles acerca das respostas que haviam encontrado, 

procurando ajudar os colegas que não conseguiam encontrar a solução das 

questões propostas, indicando qual era ela, e algumas vezes explicando como a 

encontrou: Aluno 1 - “A resposta é 30, macaco!”; Aluno 2: “É?”; Aluno 1: “É, por que 

você tem que arredondar pra que tiver mais perto. O “caba” tem que ensinar!”. 

O professor prosseguiu a aula indo até a lousa e chamando a atenção dos 

alunos: - “Oh, gente, façam essa reta aqui, ó!” (Figura 7). 

 

 

Figura 7: reprodução das informações registradas pelo professor na lousa. 

 

O professor perguntou se duzentos e treze estava antes ou depois de 250, ao 

que os alunos responderam que estava antes, concluindo o professor: - “Então vai 

pra duzentos”. Um aluno chamou o professor até sua carteira e afirmou que não 

havia entendido direito, tendo o professor reforçado: - “Você aproxima a centena. 

Qual a centena depois de trezentos? É só contar de cem em cem”.  

O aluno afirmou que havia entendido e o professor prosseguiu: - “Sete mil 

quatrocentos e quatorze está mais perto de oitocentos ou de setecentos?”. O aluno 

respondeu: - “Já entendi, professor”. Em todo caso, o aluno não deu a resposta que 

o professor pediu e sua afirmação poderia indicar não o alcance da compreensão, 

mas o desejo de encerrar um diálogo para o qual ele não atribuía um significado. 

Em mais um dia de observação da sala de aula, o professor realizou uma 

revisão de conteúdos que seriam explorados na avaliação individual que já estava 

marcada, propondo, em seguida, exercícios semelhantes aos que já havia realizado 
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em sala, em aulas anteriores. Os alunos os copiaram e, na medida em que o 

professor escrevia no quadro, reclamavam do tamanho da atividade proposta, 

alegando ser ela muito “grande”, perguntando a todo momento se estava perto de 

acabar.  

Os exercícios propostos foram extraídos do livro texto, com o enunciado das 

questões transcrito pelo professor na lousa, na íntegra, sendo cada um deles 

reproduzido pelos alunos em seus cadernos, apesar do fato de todos eles possuírem 

o livro didático. Quando questionado sobre a prática, o professor justificou o fato de 

escrever na íntegra as questões como forma de estimular a leitura e escrita dos 

alunos em sala de aula. 

Os alunos perguntaram se as questões eram semelhantes às já respondidas 

em sala; se eram resolvidas de determinada maneira; e se iam cair na prova. O 

professor respondeu afirmativamente a todas as questões, solicitando que 

aproveitassem o momento para tirar suas dúvidas. Ele não fez nem propôs que os 

alunos fizessem a leitura da atividade escrita no quadro e, após concluir a escrita 

dos enunciados, dirigiu-se à sua cadeira, dando um tempo para que os alunos 

resolvessem o que foi proposto. Alguns alunos se dirigiram à sua mesa, com o 

intuito de tirar dúvidas. 

Ou seja, o processo de trabalho foi quase o mesmo já explanado nas 

situações anteriores, retomando o professor a explicação de alguns conteúdos, para 

toda a turma, a partir das dúvidas individuais que eram apresentadas. A diferença 

que observamos, nessa aula, é que no momento da correção o professor deixou o 

espaço aberto, para os alunos que quisessem ir até o quadro resolverem os 

problemas, o que fizeram alguns deles, registrando suas soluções na lousa. 

Enquanto isso, o professor estimulava os outros alunos a acompanharem e 

participarem da correção. 

 

3.3.1. EXPERIÊNCIAS RELACIONADAS À LEITURA E ESCRITA REALIZADAS 

PELO PROFESSOR DURANTE AS OBSERVAÇÕES 

 

Depois de acompanharmos o desenvolvimento de várias atividades em sala 

de aula, e após algumas observações de sua prática, discutimos com o professor a 

possibilidade de serem realizadas ações com foco na leitura e escrita, a fim de 
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observar o desempenho dos alunos diante do que estava sendo proposto a eles. O 

professor aceitou o desafio e selecionou atividades para esse fim. 

Algumas atividades foram extraídas do livro didático, embora estivessem nele 

propostas com um foco e uma interpretação diferenciada. Outras atividades foram 

sugeridas pelo professor para que o fossem realizadas em sala de aula, como foi o 

caso da atividade “O valor das palavras”, onde s alunos tiveram a oportunidade de 

trabalhar, além da comunicação em grupo, a leitura e escrita, todos esses processos 

ocorreram juntos nessa atividade, o que foi bastante interessante e proveitosa. A 

atividade “O valor das palavras” foi retirada do livro didático utilizado pelos alunos 

intitulado Pode Contar Comigo (Edição renovada), dos autores José Roberto 

Bonjorno e Regina Azenha. A outra atividade sugerida pelo professor denominada 

“Operação caça continhas”, teve como objetivo a valorização da comunicação entre 

os alunos, a percepção, bem como a escrita. Perguntamos ao Professor a fonte da 

atividade e ele nos respondeu que havia adquirido através de uma colega de sala na 

faculdade onde ele cursa matemática atualmente, na disciplina de Prática. O 

Professor achou interessante e levou a atividade para realizar com seus alunos em 

sala de aula. 

Dando sequência as atividades realizadas em sala de aula pelo Professor, a 

próxima foi um jogo de dominó, bastante criativo, como será visto adiante na figura 

10. Buscou trabalhar com os alunos as quatro operações de forma divertida e 

diferente. A fonte da atividade, no caso o dominó, é de domínio público. Em seguida 

sugerimos outra atividade, trata-se do registro da atividade realizada em sala de aula 

com o dominó. Sugerimos que os alunos produzissem um registro escrito sobre a 

atividade, o que eles acharam e como solucionaram, com o intuito de estimular os 

alunos a escreverem o que entenderam da sobre a atividade realizada e se 

conseguiram captar qual a intenção da atividade, que era justamente estimular a 

comunicação e escrita. Os alunos que não fizeram o registro através da escrita 

usaram símbolos.  

Entre cada duas aulas com a metodologia tradicionalmente adotada, o 

professor projetou realizar uma atividade diferenciada.  

O planejamento da atividade era realizado por ele, assim como sua execução, 

procurando articular em sala de aula, segundo afirmou, conteúdo e prática. Ele 

buscou deixar sempre claro os objetivos da atividade a ser realizada em sala de aula 

para nós, esclarecendo os objetivos de cada atividade com o intuito de nos deixar a 
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par de suas intenções em sala de aula, que eram justamente proporcionar atividades 

divertidas e diferentes que não minimizassem os conteúdos matemáticos, pelo 

contrário, buscassem trabalha-los de forma que chamassem mais a atenção dos 

alunos e mostrar que a matemática também pode ser divertida. No início de cada 

aula o Professor nos explicava o intuito de cada atividade, embora não tivéssemos 

registrado seus objetivos por escrito. Nós apenas observávamos como essas 

atividades seriam aplicadas e quais as respostas dos alunos. Nesse caso, com o 

intuito de desenvolver e aprofundar o uso da linguagem em sala de aula foram 

selecionadas algumas das atividades realizadas em sala de aula para discussão, a 

seguir. 

A primeira atividade realizada pelo professor direcionada para leitura e escrita 

teve início com um pequeno texto copiado na lousa. Após a cópia do texto o 

professor afirmou: “Vamos ler o texto e em seguida formem duplas com os colegas e 

construam palavras e anotem os pontos”. O texto mencionado trata-se do transcrito 

em seguida. 

O VALOR DAS PALAVRAS: As palavras podem ser formadas seguindo 

qualquer direção. As letras são ligadas em sequencias diretas, sem cruzar nem 

saltar. Uma mesma letra não pode ser usada duas vezes dentro de uma palavra. 

Valem palavras de três letras ou mais. O valor de cada palavra é obtido adicionando-

se os valores das letras que a formam. Construam a tabela em seu caderno. Forme 

palavras e descubra o valor de cada uma delas. Compare o total de pontos com as 

outras duplas. 
G 
4 

A 
1 

D 
3 

C 
3 

O 
2 

R 
7 

I 
5 

U 
6 

T 
8 

R 
7 

B 
9 

A 
1 

O 
2 

E 
1 

T 
8 

C 
3 

R 
7 

U 
6 
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PALAVRAS VALOR 

Gado 4 + 1 + 3 + 2 = 10 

Bater 9 + 1 + 8 + 1 + 7 = 26 

Bico 9 + 5 + 3 + 2 =19  

TOTAL DE PONTOS: 55 

Figura 8. Quadros de valores e de exemplos apresentados pelo professor. 

 

A atividade buscava associar a Linguagem e a Matemática e, embora fosse 

interessante, pois estimulava a leitura e escrita dos alunos na forma de um jogo, não 

havia uma justificativa lógica para a escolha das palavras cuja pontuação seria 

contabilizada. A seleção era aleatória, o que poderia ser contornado, de modo a 

ampliar o significado da atividade para o aluno.  

Por exemplo, o professor poderia solicitar que as palavras estivessem 

relacionadas com alguma atividade que os alunos tivessem feito no dia anterior, ou 

com objetos que possuam a forma de uma esfera, dentre muitas outras 

possibilidades que enriqueceriam a capacidade de raciocínio dos alunos.  Mesmo 

assim os alunos gostaram da atividade, pois além de interagirem com outros 

colegas, trabalharam um conteúdo matemático de forma diferente. 

O texto em questão foi extraído do livro didático e sua correção ocorreu em 

sala de aula no mesmo dia. O professor separou a sala em algumas equipes e 

juntos os alunos buscariam calcular o valor das palavras. A figura 8 retrata algumas 

das palavras escolhidas por uma das equipes. A pontuação era registrada por cada 

equipe e ao final da atividade um membro de cada equipe relatava os pontos às 

outras equipes e ao Professor. 

A segunda atividade de destaque realizada pelo professor com o intuito de 

estimular a linguagem em sala de aula, em especial a leitura e escrita baseou-se no 

texto que o professor distribuiu para os alunos, reproduzido na Figura 9. O texto em 

questão não foi extraído do livro didático, foi trazido pelo Professor. 
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Figura 9. Texto distribuído com os alunos. 

 

O jogo buscava estimular os alunos a observarem e identificarem operações 

usando a inserção de símbolos para realizá-las, na tabela de números dada. A 

interação entre os alunos foi intensa, tendo a atividade promovido de forma 

significativa a comunicação entre eles em sala de aula.  

 Durante a correção, o Professor buscou não se limitar apenas às soluções 

encontradas pelos alunos, mas sugeriu diversas soluções, ampliando a visão da 

turma em relação à diversidade de estratégias frente a uma mesma questão. 

Durante a correção alguns diálogos puderam ser observados: Professor: “Aqui, 

pessoal, no lado direito da tabela, na sétima linha temos a seguinte operação: 

4x6=24”. Aluno x: “Eita! É mesmo! Nem tinha visto essa continha”. 

A terceira atividade realizada em sala de aula com os alunos envolvia o uso 

de dominós matemáticos que envolviam as quatro operações (Figura 10) 
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Figura 10. Exemplo de peças utilizadas nos dominós. 

         
 Para a realização dessa atividade, a turma foi dividida em algumas equipes 

de no máximo cinco integrantes. A atividade foi realizada no chão da sala de aula e 

os alunos ficaram à vontade para escolher o lugar onde sua equipe ficaria, bem 

como a forma de administrar o jogo. 

Após a realização do jogo, os alunos foram convidados a registrar por escrito 

suas experiências relacionadas à prática. Os alunos utilizaram várias formas escritas 

para elaborarem o relatório, usando desenhos e textos. As Figuras seguintes 

ilustram os relatos feitos pelos alunos em sala de aula após encerrado o jogo de 

dominó. 

O aluno cujo texto foi reproduzido na Figura 11, refere-se ao uso do cálculo 

mental e dos dedos para realizar as operações indicadas nas peças dos dominós. 

Ele registrou todas as operações que constavam como resultado da junção entre 

peças do conjunto com o qual jogava, afirmando ter achado “muito legal esse 

dominó” e “muito enteresante isso eu achei muito ótimo” (sic). 
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Figura 11. Reprodução da produção de um aluno. 

 

 

Apesar das restrições acerca da grafia e pontuação, é interessante destacar o 

fato do aluno ter registrado seu procedimento para efetuar as operações, o que 

possibilita ao professor identificar em que nível se domínio de procedimentos se 

encontram seus alunos. 

A Figura 12 representa o registro de uma aluna. No texto ela afirma, referindo-

se ao trabalho do grupo, o que será transcrito literalmente em seguida. 
Nós utilizanmos o livro de matematica e o caderno. Nós tevemos 
dificudades de resovelver essas multiplicações, mais a gente 
conseguiu, a gente essou. As Bolinhas e os trasinhos e a gente 
terminou. Ganhando a brincadeira e nos criamos mais. (Nós 
utilizamos o livro de matemática e o caderno. Nós tivemos dificuldade 
de resolver essas multiplicações, mas a gente conseguiu. A gente 
usou as bolinhas e tracinhos e a gente terminou ganhando a 
brincadeira e nós criamos mais).  
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Figura 12. Reprodução da produção de uma aluna. 

 

A aluna registrou no texto as operações que o grupo resolveu com as peças 

do jogo (“esses são os exeplos que o meu grupos utilizamos” (sic)) e a forma como 

chegou, junto com a colega com quem jogou, à solução dos cálculos indicados, ou 

seja, usando artifícios gráficos (bolinhas e tracinhos), o que indica que as duas 

alunas se encontram em um estágio bastante inicial de domínio da operação de 

multiplicação. Os valores registrados por elas evidenciam que apenas os valores da 

tabuada dos números de 1 a 9 estavam contidos nas peças. 

Uma aluna que trabalhou com a aluna cujo texto está reproduzido na Figura 

12, fez um registro semelhante ao que foi elaborado pela colega, com diferenças 

apenas na forma como grafou algumas palavras (Figura 13). 
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Figura 13. Reprodução do texto da segunda aluna da dupla. 

 

A Figura 14 contém o registro da organização das estratégias gráficas usadas 

pelas duas alunas da dupla, para realizar as multiplicações indicadas nas peças. Os 

registram aponta para a realização das operações, com o uso de tracinhos e 

bolinhas, destacadas por nós por meio de retângulos na folha que reproduz o 

registro das alunas, cujas operações correspondentes, pelo registro feito, apontam 

para as operações que identificamos ao lado de cada retângulo destacado. 
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Figura 14. Reprodução dos registros gráficos usados pela dupla de alunas para 
realizar as operações. 

 

 

Em casos como esse, é interessante que o professor solicite aos alunos que 

façam o registro da operação que estão considerando. Isso possibilita identificar se 

os alunos compreendem o significado da disposição espacial do produto de dois 

números, por meio de símbolos quaisquer (bolas ou traços), com base na ideia de 

adição de parcelas iguais. Por exemplo, a representação de 3 x 4 é feita por meio do 

traçado de três linhas, dispostas uma abaixo da outra, contendo quatro bolinhas 
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cada e no caso da operação 4 x 3, o número de linhas seria igual a quatro, contendo 

cada uma delas, três bolinhas.  

Embora o total de bolinhas seja o mesmo, nos dois casos, a disposição 

espacial das duas representações é diferente, podendo-se explorar com os alunos a 

comutatividade da multiplicação, convidando-os a verificarem quais as diferenças e 

semelhanças no registro por meio dessa estratégia, de operações como 4x 5 e 5 x 4, 

por exemplo. Os alunos podem perceber que basta girar a posição de uma 

representação, para obter a outra.  

Essa atividade pode ser bastante proveitosa se convidarmos os alunos a 

executarem-na em papel quadriculado (Figura 15), uma vez que a ideia de área de 

um retângulo estará permeando, ainda que não formalmente, o processo, o que 

facilitará sua exploração posterior, no estudo da Geometria,levando-os a associarem 

o cálculo da área desse tipo de figura plana, à operação de multiplicação. 

Figura 15. Representação, no papel quadriculado, de multiplicações. 

 

A Figura 16 contém o registro de mais um aluno, no qual expõe suas 

dificuldades e as estratégias usadas por ele e pelo aluno que com ele formou uma 

dupla. Os alunos solucionaram a troca do dominó que envolvia divisão por um que 

continha apenas multiplicações e, embora afirmassem que o jogo era difícil, 

conseguiram resolver as operações por meio do uso de tracinhos e de adições 

(somas, como ele indica). 
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Figura 16. Reprodução do registro de um aluno. 

 

É importante destacar a forma espontânea, direta e sincera com que os 

alunos declaram suas formas de procedimento e as dificuldades encontradas, o que 

possibilita uma maior aproximação do professor com a turma, levando-o a conhecer 

melhor o nível de pensamento de seus alunos. 

Os registros permitem, também, identificar a capacidade de produção de texto 

pelo aluno, ou seja, a clareza ou não com que expõe suas ideias; os erros de grafia 

e pontuação que comete; seu domínio vocabular, dentre outros aspectos, que 

podem ser explorados na perspectiva do ensino da Linguagem. 

O fato de serem estimulados a registrar a forma como pensaram, para 

resolver uma dada situação matemática, colabora para que o aluno aprenda a refletir 

sobre como raciocina, a identificar com mais clareza o que entendeu ou não, daquilo 

que foi estudado, ampliando sua capacidade de comunicação não apenas 

matemática, mas de modo geral. 
 

3.3.2. CONCEPÇÕES DO PROFESSOR SOBRE O TEMA DA INVESTIGAÇÃO, 

APÓS EXPERIÊNCIAS REALIZADAS EM SALA DE AULA. 

 

Após as atividades realizadas em sala de aula, mais voltadas para a 

exploração da leitura e escrita, fizemos uma nova entrevista com o professor para 

saber o que ele pensava sobre o ocorrido, bem como sobre o uso da linguagem 

utilizada durante as práticas, ou seja, objetivávamos identificar se suas concepções 

continuavam as mesmas em relação ao tema, considerando suas afirmações na 

entrevista anterior.  



81 
 

Usamos o mesmo roteiro base da primeira entrevista, embora tenhamos 

focado os seguintes pontos: conceito de leitura do professor; como ele vê a 

linguagem, em especial a leitura, como parte do processo ensino-aprendizagem de 

matemática, bem como vê seu trabalho com a leitura em sala de aula. A segunda 

entrevista foi realizada com o intuito de observar se ocorreu alguma mudança em 

relação à concepção do professor após as atividades realizadas. A transcrição dessa 

segunda entrevista encontra-se em anexo, juntamente com a primeira. 
O professor afirmou, após as práticas realizadas em sala de aula, que se 

surpreendeu com a capacidade dos alunos compreenderem o conteúdo matemático, 

por meio das atividades realizadas. Segundo o professor, 

 
Sempre tentei trabalhar de forma diferente em sala de aula, tentando 
traduzir, ou falar de forma clara o conteúdo matemático, mas através 
do uso da leitura, da escrita e dos jogos, como foi o caso do dominó, 
né?, pude ver que eles são bastante criativos e até criaram textos ao 
final da prática, coisa que eles não costumavam fazer. 

 

A expectativa negativa que o professor possui em relação aos seus alunos 

não apenas limita sua prática, mas implica na negação de explorar toda a 

potencialidade da turma. É comum ouvirmos professores comentando: “Isso eu nem 

ensino, pois sei que os coitadinhos não têm condição de aprender!”. 

A surpresa positiva do professor, diante do envolvimento dos alunos, da 

capacidade de raciocínio lógico, na administração e desenvolvimento de estratégias 

de cálculo foi um ponto a ser destacado, evidenciando a necessidade de, em cursos 

de formação inicial e continuada, serem reforçados os trabalhos envolvendo a 

compreensão acerca de como o aluno pensa e de como as concepções do professor 

podem interferir no processo. 

Sobre a prática da leitura, o professor manifestou a mesma concepção de que 

a leitura é fundamental para o desenvolvimento do conteúdo matemático, pelo fato 

da Matemática estar presente no cotidiano de todos os alunos, seja no 

supermercado, em casa, ou em qualquer outro lugar. Apesar de manifestar essa 

compreensão, a prática de leitura pelos alunos não era vivenciada pelo professor, 

sendo importante que ele tenha consciência acerca do que acredita ser importante 

para a formação do aluno, buscar subsídios teóricos para sua prática e realizá-las 

em sala de aula, indo para além do discurso.  
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De acordo com Smole e Diniz (2001), ler é um processo de interpretação e 

compreensão do que está escrito, que vai além da simples decodificação das 

palavras presentes no texto. “[...] Ler é um ato de conhecimento, uma ação de 

compreender, transformar e interpretar o que o texto escrito apresenta” (SMOLE e 

DINIZ, 2001, p.70). Na perspectiva das autoras, ler é uma atividade que envolve 

criticidade, e que não pode ser descartada vivência do aluno, ou seja, deve ser uma 

atividade com presença constante no cotidiano escolar. 

Perguntamos em que aspecto as atividades contribuíram para sua prática em 

sala de aula, ao que afirmou: “Pude observar que posso ir além em sala de aula 

junto com eles. Fazer com que através do uso da linguagem, tanto escrita, oral, 

como o uso dos jogos, os alunos possam compreender o conteúdo matemático de 

forma mais fácil”. Ou seja, o professor parece ter entendido que estava 

subestimando a competência dos alunos e que era possível promover uma prática 

de promoção de crescimento para todos os envolvidos. 

Com as experiências realizadas em sala de aula, os alunos mostraram que 

são mais capazes do que o que lhes é permitido em geral manifestar em sala de 

aula, bastando, para isso, que recebam o incentivo adequado. Embora não seja foco 

de nossa investigação, o fato das atividades terem sido organizadas prioritariamente 

em torno de jogos pode ter contribuído para a constituição de um ambiente mais 

descontraído, não apenas para os alunos, mas, também, para o professor. 

É importante que nos “desarmemos” de concepções prévias que possam 

tolher nosso crescimento profissional, com restrições do tipo “eu não faço isso”; “eu 

não gosto daquilo”, e nos permitamos experimentar práticas novas, vivenciar 

experiências diferenciadas e até mesmo errar. Sem essa abertura para o novo 

permaneceremos encerrados em um mundo que, se não funcionar,  estará nos 

condenado ao fracasso eterno. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Após realizarmos a análise do livro didático e as observações da prática do 

professor em sala de aula, verificamos o que já suspeitávamos: que a leitura e a 

escrita não são suficientemente estimuladas na disciplina de Matemática. Isso não 

quer dizer que sem o uso frequente de ações de leitura e de escrita a Matemática 

não possa ser compreendida, mas podemos afirmar que o uso dessas capacidades 

como subsídio para o ensino dessa disciplina podem proporcionar não apenas uma 

melhor interpretação das ideias matemáticas, mas uma ampliação da compreensão 

do que se está sendo estudando. 

Considerando o grupo observado, constatamos que os alunos não tinham o 

hábito da leitura e escrita em sala de aula, e que eram notórias as dificuldades na 

compreensão do conteúdo matemático apresentado pelo professor, não nos 

cabendo julgar a clareza com que os conteúdos eram trabalhados ou a pertinência 

da metodologia por ele adotada, aspectos que não eram foco de nossa investigação. 

Porém, alguns fatores marcantes foram observados na prática do professor 

em sala de aula. As repetições sistemáticas do que tratava foram um dos fatores 

evidentes, indicando que o professor parece acreditar que essa ação - a repetição -, 

é básica para a aprendizagem de um conteúdo. Além disso, a própria organização 

de todas as aulas se dá com base em um roteiro pré- estabelecido e imutável – 

início da aula com a chamada; a correção das atividades propostas na aula anterior; 

a apresentação de novos conteúdos ou a revisão de assuntos já estudados. 

Embora essas repetições ocorressem como característica central da prática 

do professor, podemos ressaltar um aspecto positivo observado: as definições 

apresentadas por ele eram sempre seguidos de exemplos que tinham como objetivo 

facilitar sua compreensão pelos alunos. Neles procurava destacar elementos que 

tinham relação com o cotidiano dos alunos, buscando transformar o conteúdo 

atraente para eles.  

De modo geral, destacamos a necessidade de considerar ações e atitudes 

que valorizem a linguagem (oral e escrita) em sala de aula, o que não significa 

afirmar que o processo é direto e simples ou mesmo fácil. É preciso observar e 

cuidar para que a linguagem utilizada em sala de aula possibilite abrir portas para o 

desenvolvimento pleno dos alunos, ampliando a compreensão dos conteúdos 

matemáticos. 
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Nossas salas de aula estão repletas de alunos criativos, que desejam e 

necessitam aprender os conteúdos escolares, que se constituem de ferramentas 

básicas para o processo de construção da cidadania e sua efetiva manifestação do 

cotidiano. O professor, com base na breve experiência vivenciada em sala de aula, a 

qual oportunizou aos alunos a manifestação de seu raciocínio em pequenos relatos 

escritos, pôde modificar sua forma de ver as relações em sala de aula e a enxergar 

os alunos como seres plenos de potencialidades, à espera de oportunidades. 

Este foi o início de uma jornada de pesquisa na qual buscamos observar o 

desenvolvimento do ensino da Matemática no espaço de sala de aula, tendo como 

ponto de partida a linguagem, com foco na leitura e escrita, buscando subsidiar a 

discussão no que tange à comunicação entre professor e aluno e a forma como isso 

se dá. 

Descobrimos, com os estudos realizados durante a pesquisa e, 

principalmente, com base na realidade vivenciada em sala de aula, que o uso da 

linguagem é muito mais importante do que se pode imaginar e que a valorização da 

leitura e escrita pode ser uma maneira mais eficaz de se alcançar o objetivo de 

melhorar o processo de ensino e aprendizagem da Matemática, desmistificando 

ideias antiquadas sobre como ensinar e aprender esta disciplina. 

Este estudo inicial despertou-nos o interesse de aprofundamento da presente 

pesquisa, tendo em mente a ampliação de nossa compreensão do tema, buscando, 

através da linguagem, com foco na leitura e escrita, ações que tenham como meta o 

aperfeiçoamento do processo de ensino da Matemática. 
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APÊNDICE  
 
TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA 1 
 
Qual o seu conceito sobre ensino e aprendizagem? 
“Pra mim é o seguinte, na minha opinião é uma interação entre professor e aluno e 

não se prender. Levar sempre em conta o dia-a-dia do aluno. Muitas vezes não ficar 

preso só ao livro didático e só aos assuntos do livro, trazer sempre o dia-a-dia. 

Então pra mim, é uma interação entre professor e aluno com o dia-a-dia, cotidiano.” 

Como você avalia a relação entre ensino, aprendizagem e matemática? 
“Na minha opinião tem que ser dinâmica, mas também hoje estão usando muito o 

material concreto, a atualidade e tudo. Mas eu acho que não deve fugir. Tem que ser 

tradicional e o construtivismo, né? Que estão implantando hoje. Tem que ser nessa 

visão, entendeu? Os dois caminhando juntos. Estudar tabuada no terceiro, quarto 

ano. Tradicional e cotidiano, uma mistura dos dois, né?” 

 Como essa relação influência sua prática docente? 
“Como Influencia? Faço esse misto e levo pra dentro da sala de aula.” 

Qual seu conceito de leitura? 
“Leitura pra mim é interpretar. Saber o contexto, não apenas pronunciar. Saber o 

verdadeiro sentido.” 

Como você vê a linguagem, em especial a leitura, como parte do processo 
ensino-aprendizagem de matemática? 
“Na minha opinião é muito importante. Muito importante, porque nem sempre. Nem 

sempre não, na maioria das vezes a linguagem matemática está no cotidiano. 

Quando o aluno chega no supermercado, no dia-a-dia dele, ele lê uma embalagem, 

não vê de cara uma conta, né? A matemática está sempre contida no dia-a-dia. Na 

embalagem de um produto, qualquer canto a linguagem da matemática está contida, 

então eu acho importante demais, fundamental aprender, porque sempre vai  estar 

contida, a matemática sempre vai estar contida no contexto. Nunca vai vir muito 

explícito, né?” 

 

Como você trabalha a leitura na disciplina de matemática em sala de aula? 
“É, realmente, eles ainda tem que amadurecer muito. Porque ler, eles sabem do 

problema, sabe o que é muitas vezes um problema, assimilar, retirar. Então o que é 
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que eu faço? Muitas vezes a linguagem do livro ainda traz uma linguagem técnica. 

Eu tenho que traduzir com outras palavras pra realidade deles, entendeu? Eu 

traduzo, repasso de outra maneira. Eu elaboro outro texto. A mesma questão, mas 

com outra linguagem que eles assimilem melhor. Questões da prova Brasil, eu 

trabalhei o ano todinho, trabalho, traduzindo o que a questão pedia pra eles, pra 

quando eles verem, eles : “Ah! Essa palavra quer dizer isso...”, porque muitas vezes 

é estranho pra eles. No cotidiano deles não chegam essas palavras, entendeu? Não 

chegam, é uma linguagem que pra eles, no dia-a-dia eles não veem, então quando 

eles veem uma questão com uma palavra assim que traz de um livro lá de São 

Paulo, num tem no mundo deles essas palavras ainda.” 

O que você acha do livro didático utilizado em sala de aula? Levando em 
consideração a linguagem, o que ele traz de leitura. 
“Eu gosto, esse aqui é satisfatório, entendeu? Tá satisfatório. É o que eu lhe digo: 

infelizmente para a realidade dos alunos, ele não tem muita proximidade, mas assim, 

é satisfatório. Se pegar alunos com um nível de leitura e conhecimento já mais 

avançado, vão assimilar.” 

Na sua opinião o livro traz muito ou pouco texto? O livro estimula a leitura? 
“Não, eu acho que deveria ter mais, entendeu? Mas eu gosto, é satisfatório.” 
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TRANSCRIÇÃO DA PARTE CENTRAL DA ENTREVISTA 2 
 
Qual seu conceito de leitura? 
“O meu conceito de leitura continua sendo o mesmo. Continuo achando que a leitura 

é mais que apenas falar as palavras que estão escritas. É, antes disto, saber o que 

estas palavras querem dizer, interpretar e compreender o que se está lendo.” 

Como você vê a linguagem, em especial a leitura, como parte do processo 
ensino-aprendizagem de matemática? 
“Sempre tentei trabalhar de forma diferente em sala de aula, tentando traduzir, ou 

falar de forma clara o conteúdo matemático, mas através do uso da leitura, da 

escrita e dos jogos, como foi o caso do dominó, né? Pude ver que eles são bastante 

criativos e até criaram textos ao final da prática, coisa que eles não costumavam 

fazer.” 

Em que aspecto as atividades contribuíram para sua prática em sala de aula? 
“Pude observar que posso ir além em sala de aula junto com eles. Fazer com que 

através do uso da linguagem, tanto escrita, oral, como o uso dos jogos, os alunos 

possam compreender o conteúdo matemático de forma mais fácil.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


