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RESUMO 

 

Esta pesquisa apóia-se numa abordagem qualitativa com perfil de pesquisa-ação e 
propõe-se a elaborar, aplicar e avaliar uma estratégia de ensino de geometria embasada 
na leitura, a partir de gêneros textuais diversos, com a finalidade de potencializar a 
compreensão de conceitos matemáticos por alunos do 6º ano do Ensino Fundamental. O 
ensino da matemática, fortalecido por uma prática de leitura favorece uma maior 
compreensão daquela ciência, pois contribuiria para a ampliação do vocabulário, 
aquisição de um melhor nível de argumentação, interpretação e compreensão, 
oportunizando, assim, uma maior contextualização do aluno, fazendo-o sair do mero 
papel de espectador para o de construtor do conhecimento matemático. Como percurso 
metodológico, cumpri-se as seguintes etapas: selecionou-se uma escola campo de 
intervenção, a turma sujeito da pesquisa (6º ano do Ensino fundamental) e o professor-
colaborador. Em seguida realizou-se uma atividade de sondagem envolvendo o 
conteúdo de Geometria – sólidos geométricos, regiões planas e contornos –, com a 
turma escolhida, e constatou-se, além do desconhecimento para com a geometria, uma 
enorme dificuldade de contextualizá-la. A partir da análise das respostas dadas pelos 
alunos, elaborou-se e aplicou-se três atividades interventivas desenvolvidas a partir de 
texto diversos (lendas, poema, artigo, obra de arte) com o propósito de levar o aluno a 
perceber, através da leitura desses textos, das discussões geradas a partir deles e dos 
questionamentos propostos pelas atividades, a matemática presente em seu contexto, 
obtendo, assim, uma melhor compreensão e interação com essa disciplina tão 
hostilizada pela maioria dos alunos. Constatou-se, a partir da intervenção, que o aluno 
apresentou uma maior capacidade para compreender conceitos, internalizar informações 
e utilizar-se da geometria de forma mais consistente e consciente e, principalmente, 
aprender matemática de forma mais prazerosa. 

 

 

Palavras-chave: Leitura. Matemática. Texto. Geometria. Aprendizagem. 
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ABSTRACT 

 

 

This research builds on a qualitative approach and proposes action research to develop, 
implement and evaluate a strategy grounded in the teaching of geometry reading from 
different text types, in order to enhance the understanding of mathematical concepts by 
students in the 6th grade of elementary school. The teaching of mathematics, 
strengthened by a reading practice that fosters a greater understanding of science, 
because it would contribute to the expansion of vocabulary, acquire a higher level of 
reasoning, interpretation and understanding, providing opportunities thus a greater 
contextualization of the student, making out the role of mere spectator to the builder of 
mathematical knowledge. As a methodological course comply with the following steps: 
selecting a field of intervention school, the class-subject (6 years of elementary school) 
and teacher-collaborator. Then there was a diagnostic activity involving the content of 
geometry - geometric solids, flat regions and contours - with the class chosen, and it 
was found, in addition to the unknown geometry, a great difficulty to contextualize it. 
From the analysis of the answers given by students, was drawn up and applied three 
interventional activities developed from various text (legends, poems, articles, artwork) 
for the purpose of leading the student to realize, through reading these texts, the 
discussions generated from these questions and activities proposed by the present 
mathematics in context, thus getting a better understanding and interaction with this 
discipline as hostility by most students. It was found from the intervention, the student 
had a greater ability to understand concepts, internalize information and use of 
geometry is more consistent and conscientious, and above all, learning math more 
enjoyable. 

 

Keywords: Reading. Mathematics. Text. Geometry. Learning. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O ensino da Matemática tem passado, ao longo dos anos, por sucessivas 

reformas, como por exemplo, o Movimento da Escola Nova (1930), o Movimento da 

Matemática Moderna (1960) e o Movimento Agenda para a Ação (1980).  

Mesmo assim, com todos os avanços nas pesquisas na área da Educação 

Matemática desenvolvidas na perspectiva de contribuir com o ensino e a aprendizagem 

da Matemática já influenciando os documentos que orientam os currículos, a exemplo 

dos PCN – Parâmetros Curriculares Nacionais –, observa-se no índice do IDEB – Índice 

de Desenvolvimento da Educação Básica –  2005, 2007 e 2009, que os estudantes 

obtiveram as respectivas notas: 3,5; 3,8; e 4,0; estando muito aquém da média 

objetivada pelo Brasil que é 6,0. Isso comprova que ainda é tímida a melhoria do 

desempenho dos alunos no que se refere a conhecimento matemático. 

No intuito de mudar essa realidade, os órgãos educacionais responsáveis, sejam 

federal, estaduais e/ou municipais, esforçam-se para absorver e se adequarem às novas 

normas vigentes – trabalhar com a resolução de problemas, levar em consideração o 

conhecimento que os alunos possuem, valorizar a pluralidade sociocultural, criar 

condições para que o aluno transcenda um modo de vida restrito a um determinado 

espaço social e se torne ativo na transformação do seu ambiente (BRASIL, 1998b).  

Porém, ainda há muito o que se fazer. E no que se refere ao ensino da 

matemática, de acordo com os PCN/M – Parâmetros Curriculares Nacionais de 

Matemática – (BRASIL, 2001b, p. 31), “É importante destacar que a Matemática deverá 

ser vista pelo aluno como um conhecimento que pode favorecer o desenvolvimento do 

seu raciocínio, de sua sensibilidade expressiva, de sua sensibilidade estética e de sua 

imaginação.”  

Percebe-se, com isso, uma preocupação em fazer com que a matemática ocupe 

um lugar significativo no processo de formação do indivíduo, deixando de ocupar uma 

posição árida e despida da possibilidade de desenvolver a imaginação do s, por meio de 

um processo interacional e contextualizado. 

Além disso, entre os objetivos propostos pelos PCN/M – Parâmetros 

Curriculares Nacionais de Matemática – temos que levar o aluno a  
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[...] compreender e transformar o mundo à sua volta; estabelecer 
relações qualitativas e quantitativas; resolver situações-problema; 
comunicar-se matematicamente; estabelecer as intraconexões 
matemáticas e as interconexões com as demais áreas do 
conhecimento; desenvolver sua autoconfiança no seu fazer 
matemático e interagir adequadamente com seus pares [...] (BRASIL, 
1998b, p. 47).  
 

 

 

Dessa forma, a Matemática pode colaborar de forma mais significativa para o 

desenvolvimento de novas competências e novos conhecimentos para o 

desenvolvimento de diferentes tecnologias e linguagens os quais o mundo globalizado 

exige das pessoas. Para isso, a Matemática 

 

[...] pode dar sua contribuição à formação do cidadão ao desenvolver 
metodologias que enfatizem a construção de estratégias, a 
comprovação e justificativa de resultados, a criatividade, a iniciativa 
pessoal, o trabalho coletivo e a autonomia advinda da confiança na 
própria capacidade para enfrentar desafios. (BRASIL, 1998b, p. 27) 
 

 

 

Para que essas contribuições sejam uma realidade, é importante, também, 

fundamentar de forma interdisciplinar o estudo da LM – Língua Materna –, seja oral, 

escrita ou pictórica. A LM, em nosso caso, a LP – Língua Portuguesa –, ocupa um eixo 

central de interdisciplinaridade, o que possibilita a interação desta com as demais 

disciplinas. 

Sabendo-se que a comunicação dá-se por meio de textos e que o ensino de LP, 

atualmente, busca priorizar o processo de ensino/aprendizagem a partir de um trabalho 

com textos, a comunicação torna-se valiosa, até porque é por meio dela que o homem 

expressa ideias, sentimentos, sensações e conhecimentos, propiciando a interação 

fundamental para que o processo de ensino/aprendizagem ocorra de forma plurilateral e 

consistente.  

Portanto, a comunicação necessariamente deverá estar diretamente ligada às 

experiências vivenciadas pelo aluno (no seu meio social, familiar, escolar etc.), nas suas 
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interações com o outro, consigo e com o objeto de estudo.  Comprova-se, dessa forma, a 

necessidade de um trabalho que alie a leitura à matemática. 

Esse entrelaçamento torna-se elemento imprescindível, pois ela (a leitura) é tão 

importante para a compreensão do mundo, de si e do outro que, como afirma Freire 

(1999, p. 11) “[...] A leitura do mundo precede a leitura da palavra [...]”, deixando claro 

que o ato de ler está inserido em nossa essência desde o momento em que passamos a 

estabelecer relações com o mundo. 

A ausência de um trabalho consistente, aliando a leitura ao ensino da matemática 

desde os anos iniciais, vem relegando a matemática a um espaço restrito, pois o aluno 

desde cedo vê o ensino e a aprendizagem da matemática como algo distante e 

independente da escrita e da leitura, e esse distanciamento leva-o a ter dificuldades 

quando se depara com um problema matemático que exige dele um nível de leitura o 

qual ele não foi levado a construir. 

Um dos motivos a que podemos atribuir a dificuldade de desempenhar um 

trabalho que alie a leitura à matemática é a pouca produção que ofereça aos professores 

metodologias significativas e contextualizadas capazes de suprir até mesmo a 

necessidade do professor de perceber a leitura como instrumento facilitador da 

aprendizagem matemática, e não como um instrumento de imposição de poder e/ou 

punição para o aluno. 

Outro motivo é o fato de, até mesmo em sua formação acadêmica, o professor 

não ser preparado para a leitura, como constataremos no tópico 3.2, onde, no 

questionário apresentado nessa etapa da pesquisa, os professores deixam clara a 

necessidade de um trabalho mais intenso e significativo em relação à leitura na 

formação do professor de matemática ou que ensina matemática. De acordo com Ponte 

(1992), falta oportunidade para que o professor em seu processo de formação vivencie 

situações que lhes permitam refletir sobre o processo educativo.  

Ainda de acordo com Ponte e Abrantes (1996), o conhecimento adquirido pelo 

professor em sua formação é insuficiente para a sua atuação profissional, pois na 

formação o conhecimento se dá de fora para dentro, ou seja, ele absorve os conteúdos 

que lhe são transmitidos; porém na atuação profissional o movimento do conhecimento 

se dá de dentro para fora, já que é o professor quem decide a questão a ser trabalhada, o 
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projeto a ser implementado, o caminho a ser seguido no processo de 

ensino/aprendizagem. 

Para o professor de matemática ou que ensina matemática, é difícil conceber a 

leitura junto à matemática, pois esta é, geralmente, trabalhada de forma restrita a 

cálculos e fórmulas, o que não permite o aluno descobrir o “por quê?” da matemática, 

mas apenas “o quê?” e o “como?”. Assim, o trabalho realizado desde os anos iniciais 

leva o aluno a perceber a matemática apenas como a disciplina onde ele tem que saber 

“fazer conta”; interpretar, escrever e ou ler é “coisa” pertencente à LP, então ele só 

necessita realizá-las na respectiva aula. 

Um trabalho que objetive desenvolver o gosto pela leitura, geralmente, torna-se 

penoso em qualquer área, pois o aprendente, por vários fatores, como – imposição do 

que ele deve ler e quando deve ler, falta de materiais de leitura convergente com os 

interesses dos alunos, bibliotecas escolares decadentes, falta de incentivo da escola, 

entre outros – desenvolve uma rejeição quase unânime pelo ato de ler. 

Mesmo com o emprego de instrumentos audiovisuais (fotografias, som, DVD, 

Internet etc.) que objetivam tornar a leitura mais atrativa para o aluno, despertando nele 

o gosto pelo ato de ler, o índice de competência leitora do nosso aluno ainda está muito 

abaixo do almejado, como veremos no tópico 2.4, pois a leitura continua sendo uma 

tarefa difícil. Isso porque esses instrumentos, de acordo com Silva (1997), que podem 

ser usados como mecanismos facilitadores e dinamizadores da leitura, infelizmente não 

têm tido todo seu potencial adequadamente explorado, não solucionando, assim, 

situações como a falta de estímulo. Tal fato, muitas vezes, resulta da falta de didática do 

professor, que, por não ser, muitas vezes, adequada, pode agravar ainda mais o descaso 

e desinteresse pelo reconhecimento da importância da leitura, vista por muitos como 

uma “Lei-dura” (SILVA, 1997).  

De acordo com Klüsener (2006) e Carrasco (2006), Smole (2001), dentre outros, 

a aprendizagem das particularidades da matemática acontece não apenas através de 

experiências, conhecimentos construídos no processo de ensino/aprendizagem, mas 

também como uma resposta a estímulos que culminem com uma ampla compreensão do 

mundo e do texto enquanto elemento de comunicação e interação. Nessa perspectiva, 

lançamos mão do questionamento: 
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• Em que medida um processo de intervenção, com práticas de leitura nas aulas 

de matemática do 6º ano do Ensino Fundamental, pode contribuir para a compreensão 

da geometria? 

A partir desse questionamento elaboramos duas hipóteses que poderão se 

confirmar ou não após nossa intervenção. As hipóteses são: 

• O uso da leitura e interpretação de gêneros discursivos diversificados 

funcionaria como instrumento dinamizador no ensino da geometria?  

• A leitura aliada à matemática colabora para a criação de estratégias prazerosas 

de ensino/aprendizagem da geometria, bem como proporciona melhor contextualização 

da prática da leitura na vida do aluno? 

Para responder a esse questionamento e confirmar ou refutar as hipóteses, 

elaboramos essa pesquisa de abordagem qualitativa com características de uma 

pesquisa-ação e que tem como objetivo geral analisar as contribuições da leitura de 

gêneros discursivos variados como recurso que potencializa a compreensão da 

geometria por alunos do 6º ano do Ensino Fundamental. 

Para o cumprimento desse objetivo geral, traçamos os seguintes objetivos 

específicos:  

• Refletir sobre a importância da leitura como instrumento favorável à 

construção do conhecimento “geométrico”; 

• Identificar a opinião de educadores a respeito da utilização da leitura 

como instrumento facilitador da compreensão da geometria; 

• Elaborar, aplicar e analisar atividades interventivas que utilizam a leitura 

de gêneros discursivos variados no processo de ensino e aprendizagem da geometria. 

 

A fim de atender aos nossos objetivos – geral e específicos –, a  pesquisa aqui 

apresentada se estrutura da seguinte forma: 

No primeiro capítulo, a Introdução, apresentaremos a justificativa da pesquisa e 

os objetivos que a norteiam. 

No segundo capítulo, que tem como título A Leitura e o Ensino da 

Matemática, no tópico 2.1, amparados nos estudos, principalmente, de Machado 
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(2009), D’ Ambrosio (2008), Silva (2003) etc., apresentaremos um percurso teórico-

bibliográfico sobre a história do ensino da matemática no Brasil, desde o surgimento até 

a atualidade, a fim de levar o leitor a compreender, por meio dessa história, o ensino da 

matemática hoje, com os pontos positivos e negativos que norteiam esse ensino; e, 

também, as concepções de matemática que têm maior destaque no ensino dessa 

disciplina e a concepção que embasará a nossa proposta interventiva 

Nesse mesmo capítulo, tópico 2.2, apresentaremos também algumas concepções 

de leitura, inclusive o adotado por nós para desenvolver nossa proposta interventiva e as 

estratégias de leitura sugeridas por Solé (1998). No tópico 2.3, apresentaremos a noção 

de gênero discursivo baseados na teoria de Bakhtin (2010), a diferença entre gênero 

discursivo e tipologia textual e o que os PCN/LP – Parâmetros Curriculares Nacionais 

de Língua Portuguesa – propõem sobre o trabalho com os gêneros discursivos. 

Esse capítulo ainda tratará da relação entre leitura e matemática, tópico 2.4, e as 

contribuições que o ensino da Leitura/LM aliado a matemática pode dar ao processo de 

ensino/aprendizagem. 

No terceiro capítulo, que tem como título Os caminhos da investigação, 

apresentaremos a descrição da pesquisa, no tópico 3.1, onde descreveremos cada uma 

das partes. Nos tópicos e subtópicos seguintes desse mesmo capítulo, apresentaremos a 

estrutura da pesquisa que obedece à seguinte forma: o tópico 3.2 tratará do professor 

que ensina matemática, no qual procuraremos, por meio de questionário, descobrir 

como é a formação desse professor e de como a leitura se apresentou em sua formação e 

em sua prática.  

Faremos, ainda, uma descrição da escola campo de intervenção, tópico 3.3, do 

professor colaborador, tópico 3.4, da turma sujeito da pesquisa, tópico 3.5 e, ainda, 

nesse capítulo, tópico 3.6, apresentaremos o desenvolvimento da pesquisa descrevendo 

o conteúdo por nós explorado – Geometria: sólidos geométricos, regiões planas e 

contornos –, cabendo essa escolha ao descaso com que geralmente a geometria é 

trabalhada, ao desconhecimento que os alunos têm da mesma e da sua importância em 

seus respectivos contextos. No subtópico 3.6.1, apresentaremos a atividade de 

sondagem realizada com os alunos sujeitos da pesquisa, com o propósito de identificar 

as dificuldades deles quanto ao conteúdo matemático que será explorado na intervenção 
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e, por fim, no subtópico 3.6.2, apresentaremos a análise das respostas dadas pelos 

alunos nessa atividade.  

No quarto capítulo, que tem como título A Intervenção e a Análise dos 

Resultados, veremos, no tópico 4.1, a sequência de atividades interventivas, construídas 

a partir de gêneros discursivos variados e que permitem trabalhar o conteúdo 

matemático aqui explorado; a descrição da aplicação de cada etapa da nossa intervenção 

com as análises das respostas dadas pelos alunos. Já no tópico 4.2, apresentaremos a 

atividade avaliativa e a análise das respostas dadas pelos alunos e do conhecimento 

construído por eles a partir da intervenção. 

No quinto e último capítulo, apresentaremos as Considerações Finais a respeito 

da proposta aqui desenvolvida e aplicada. Essas considerações serão construídas a partir 

das nossas observações às respostas dadas pelos alunos durante todo o processo.  

Não pretendemos a elaboração de um método infalível ao ensino da matemática 

e nem queremos colocar a leitura como elemento capaz de superar todas as dificuldades 

encontradas no processo de ensino/aprendizagem da matemática. Mas, pretendemos 

subsidiar o professor com uma proposta didática que venha a enriquecê-lo enquanto 

ensinante e enriquecer o seu aluno enquanto aprendente, propiciando a ambos uma 

maior discussão, compreensão, interação e interpretação dos conteúdos matemáticos e 

da presença dessa ciência em seus respectivos contextos. 

Pretendemos colaborar para o crescimento do ser matemático presente em cada 

indivíduo, pois sabemos, enquanto professoras de LP e enquanto leitoras, ser a leitura 

um forte instrumento de libertação, conscientização e de aprendizagem. 
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2 A LEITURA E O ENSINO DA MATEMÁTICA 

 

Esta seção, como foi mencionado na introdução, tem por objetivo apresentar de 

forma sucinta a história do ensino da matemática no Brasil e que percurso percorreu 

desde o surgimento até os dias atuais, bem como as concepções de matemática mais 

empregadas no processo de ensino dessa disciplina e aquela que nós concebemos como 

a mais adequada ao que propomos com esta pesquisa. 

Apresentaremos, também, algumas concepções de leitura e a concepção que 

norteará o nosso trabalho, assim como a definição e a diferenciação entre gênero e tipo 

de texto, a fim de que haja uma maior e melhor compreensão nesses assuntos por parte 

do professor de matemática ou que ensina matemática, que por algum motivo busca este 

trabalho como fonte de pesquisa e/ou de conhecimento. 

 

 

2.1 Ensino de Matemática no Brasil: um breve percurso histórico 

 

O ensino de matemática no Brasil iniciou-se de forma muito tímida pelos 

jesuítas, no ano de 1573, quando eles inauguraram o Colégio do Rio de Janeiro e 

iniciaram um curso elementar para ensinar a ler, a escrever e a fazer as quatro operações 

algébricas. Esse ensino estendeu-se gradativamente até o curso de artes que, até então, 

não era reconhecido pela corte portuguesa como curso superior. Desse período, até a 

formação do primeiro curso superior de matemática, o ensino de matemática no Brasil 

sempre sofreu forte influência de Portugal que, embora tentasse seguir o ritmo europeu, 

não conseguia acompanhá-lo, pois o modelo de ensino adotado pelos lusitanos, 

diferentemente do europeu, ainda era baseado no saber transmitido e existente, não 

havendo abertura de espaço para a pesquisa. 

De acordo com Silva (2003), foi esse o tipo de ensino adotado nos cursos 

superiores aqui no Brasil naquela época, já que os professores que aqui ministravam 

aulas, haviam, em grande parte, se formado na universidade de Coimbra. 
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Até que fosse criada a primeira faculdade de matemática, o ensino da disciplina 

estava ligado ao ensino das engenharias. Só em 1934 é que foi criado, na USP – 

Universidade de São Paulo –, o primeiro curso superior de matemática destinado a 

formar professores. Devido à qualidade dos professores contratados pela USP, acredita-

se que a matemática implantada ali era uma matemática de vanguarda. 

De acordo com D’Ambrosio (2008), antes da Segunda Guerra Mundial já havia 

uma atuação discreta na pesquisa matemática realizada por alguns especialistas que 

estudaram no eixo Rio - São Paulo e que haviam sofrido influências de vários 

professores/pesquisadores oriundos de outros países, dentre eles, Itália e França. Mas, 

somente a partir da segunda metade do século XX é que houve uma expansão 

significativa da pesquisa matemática no Brasil, já que houve um aumento considerado 

no número de doutores formados pelas universidades já existentes no país. 

Por volta dos anos 1960/70, o ensino de matemática em diversos países, 

inclusive no Brasil, sofreu forte influência do que se chamou Matemática Moderna, um 

movimento que, de acordo com os PCN/M – Parâmetros Curriculares Nacionais de 

Matemática – (2001b, p. 21),  

 

[...] nasceu como um movimento educacional inscrito numa política 
de modernização econômica e foi posta em linha de frente por se 
considerar que, juntamente com a área de Ciências Naturais, ela se 
constituía via de acesso privilegiada para o pensamento científico e 
tecnológico. 
 

 

 

Esse movimento exigiu dos educadores uma reflexão sobre o processo de 

ensino/aprendizagem e uma preocupação maior com a Didática da Matemática. Porém, 

é importante deixar claro que, ainda de acordo com os PCN/M (2001b, p. 22), o 

movimento da Matemática Moderna apresentou falhas, que foram atribuídas “[...] a 

distorções ocorridas na sua implantação.”  

No intuito de corrigir essas falhas, em 1980, o National Council of Teacheres of 

Mathematics – NCTM – dos Estados Unidos, apresentou algumas medidas que levavam 

em consideração os aspectos antropológicos, sociais e linguísticos na aprendizagem da 
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matemática. Segundo os PCN/M (2001b, p. 22), as mudanças propostas pelo NCTM 

vão desde a aplicação de um trabalho nas séries iniciais que visava à “aquisição de 

competências básicas necessárias ao cidadão”; passando pela necessidade de se 

“explorar a matemática a partir dos problemas vividos no cotidiano e encontrados nas 

várias disciplinas”; até a necessidade de “levar os alunos a compreenderem a 

importância do uso da tecnologia e acompanharem a sua permanente renovação.”   

Embora o Brasil tenha tentado acatar essas mudanças, ainda se percebe, por 

parte dos professores de matemática e dos que ensinam matemática, certa dificuldade de 

realizar um trabalho contextualizado que priorize a linguagem matemática e toda a sua 

carga de significação. 

De acordo com os PCN/M (2001b, p. 24): 

 

Parte dos problemas referentes ao ensino de Matemática está 
relacionada ao processo de formação do magistério, tanto em relação à 
formação inicial como à formação continuada. Decorrentes dos 
problemas da formação de professores, as práticas na sala de aula 
tomam por base os livros didáticos, que, infelizmente, são muitas 
vezes de qualidade insatisfatória. A implantação de propostas 
inovadoras, por sua vez, esbarra na falta de uma formação profissional 
qualificada, na existência de concepções pedagógicas inadequadas e, 
ainda, nas restrições ligadas às condições de trabalho.  
 

 

 

Esses problemas terminam prejudicando a forma como o ensino da matemática é 

desenvolvido nas escolas, gerando, assim, resultados negativos e relegando a 

matemática ao papel de disciplina difícil, complicada e excludente.  

Um dos principais fatores prejudiciais ao ensino da matemática é, de acordo com 

Schliemann (2006), o fato de a formação acadêmica ainda deixar muito a desejar, pois, 

embora haja uma tentativa de contextualização da matemática, esta, em muitos 

momentos, se apresenta de maneira enrijecida, sem possibilidades de intervenção por 

parte do aluno e/ou de outras áreas de conhecimento, e de interação com nenhum outro 

saber. Essa falta de interação trouxe e traz prejuízos ao ensino da matemática, pois o 

aluno não consegue estabelecer relação entre o que ele vê na escola com a sua vida 
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prática já que “O ensino de matemática se faz, tradicionalmente, sem referência ao que 

os alunos já sabem” (SCHLIEMANN, 2006, p. 21). 

A leitura desenvolvida a partir de uma concepção interacional, estabelecerá uma 

proposta de ensino e aprendizagem da matemática diferenciada, pois a interação 

propicia, além de um contato diferente com o objeto de aprendizagem e a aquisição de 

informações presentes no texto, a ativação dos conhecimentos prévios do leitor, 

possibilitando a construção de sentido, ou, em outras palavras, a compreensão textual.  

Torna-se, também, necessário que o professor de matemática tenha 

conhecimento das concepções de matemática para que, dessa forma, possa propor o seu 

trabalho a partir da concepção que possibilite a interação e a intervenção do aluno com 

o conhecimento matemático vivenciado no contexto escolar e extraescolar para que 

assim a aprendizagem possa acontecer de forma significativa para o aluno. 

 

 

2.1.1  As concepções de matemática e a concepção empregada na pesquisa 

 

Segundo Machado (2009), a partir da segunda metade do século XIX a 

matemática se dividiu em três grandes troncos, e essa divisão deveu-se a uma busca 

para solucionar uma crise nos fundamentos da matemática, já que havia entre os 

matemáticos um profundo desconhecimento sobre os conceitos básicos e os métodos 

utilizados para chegar aos resultados em seus estudos. Com isso, surgiram as 

concepções matemáticas denominadas de: Logicismo, Formalismo e Intuicionismo, as 

quais veremos a seguir.  

De acordo com Machado (2009, p. 26) “[...] o logicismo tem em Leibniz 

importantes raízes na medida em que elege o cálculo lógico como instrumento 

indispensável ao raciocino dedutivo [...]”, mas é Boole que é considerado o fundador da 

lógica matemática ou simbólica. 

O Logicismo pretendia reduzir a matemática, a logística (lógica matemática 

simbólica ou algoritma), daí surgiu o logicismo, cujo representante Bertrand Russel 
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(1872 – 1970), que defendia que toda ideia matemática pode ser expressa na 

terminologia da lógica e que toda ideia matemática verdadeira é decorrente de 

expressões lógicas verdadeiras. 

Os princípios lógicos se mantiveram praticamente inabaláveis até o surgimento 

das primeiras contradições lógicas que fizeram com que a ideia de que pudéssemos 

reduzir toda matemática à lógica fosse discutida. O grande mérito do logicismo foi ter 

proporcionado grande progresso à logística e de haver divulgado que a lógica e a 

matemática são disciplinas intimamente ligadas entre si, quase inseparáveis. 

A concepção logicista trouxe inúmeras contribuições para o processo de 

ensino/aprendizagem da matemática, principalmente de acordo com Bertrand Russel 

(1974, p. 207) 

 

[...] a matemática e a lógica, historicamente falando tem sido 
considerada disciplinas distintas. A matemática achava-se relacionada 
com as ciências e a lógica, com o pensamento. Todavia, ambas se 
desenvolveram na época atual. A lógica tornou-se mais matemática, e 
a matemática mais lógica. Em conseqüência, é impossível agora, 
traçar linha divisória entre ambas: são de fato, uma só disciplina. 
Diferem como jovem de adulto: a lógica é a juventude da matemática 
e a matemática, a idade adulta da lógica [...].  
 

 

 

Por ser considerada menos importante, a lógica foi relegada a um papel 

secundário no ensino da matemática, não sendo possível explorar todo o potencial que 

ela poderia dar ao processo de ensino/aprendizagem. 

Tanto que devido às contradições que surgiram e limitações impostas por essa 

concepção, há, ainda hoje, certa ressalva em adotá-la como norteadora para o processo 

de ensino/aprendizagem da matemática, principalmente porque ela não vai totalmente 

ao encontro do que propõe Vygotsky com sua visão interacionista de desenvolvimento 

É importante sabermos que, de acordo com Noronha (2004), o professor que 

adota essa concepção de matemática deverá dar ênfase às manipulações simbólicas não 

interpretáveis; conteúdos trabalhados a partir de deduções e proposições lógicas; adoção 

de livros didáticos que privilegiam as proposições lógicas no tratamento dos conteúdos 

e os despendem de outros aspectos, como o levantamento de hipóteses, a criatividade, a 
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intuição. 

O Formalismo, a segunda concepção da matemática a ser apresentada, de acordo 

com Machado (2009), tem em Kant sua mais profunda raiz, mas foi Hilbert (1862-1943) 

que, amparado pelas ideias de Kant, caracterizou o formalismo e este se fundamenta no 

princípio de que a lógica é um instrumento necessário, mas não suficiente para o 

desenvolvimento da matemática; o mesmo objetiva alcançar a formalização concreta da 

matemática e dar ênfase à abstração. 

De acordo com Noronha (2004), o professor de matemática que adota a 

concepção formalista deverá enfatizar a linguagem formal e o rigor matemático, 

distanciando-se da interpretação, sustentando sua prática na teorização e em métodos de 

demonstrações arquétipos.  

A concepção Formalista, por não favorecer a interpretação e trabalhar com 

modelos prontos, impede toda e qualquer possibilidade de interação entre aluno e objeto 

de estudo, apresentando este como algo enrijecido e sem possibilidades de inferências, o 

que prejudica a construção do conhecimento por parte do aluno. 

Já o Intuicionismo, a terceira concepção que apresentaremos, tem como 

principal representante Brower (1881-1966), e como características principais a de que a 

matemática não se compõe de verdades absolutas, pois assume que o conhecimento está 

em constante formação e tem como riqueza o seu lado criativo; e assume que o saber se 

forma em etapas sucessivas que passam pela interpretação pura de Kant. 

De acordo com Machado (2009, p. 40), 

 

O ponto de vista do Intuicionismo é, pois, o de que a Matemática é 
uma construção de entidades abstratas, a partir da intuição do 
matemático, e tal construção prescinde de uma redução à linguagem 
especial que é a Lógica ou de uma formalização rigorosa em um 
sistema dedutivo.  
 

 

 

Cabe ao professor que adota essa concepção considerar que cada indivíduo é 

responsável pela construção de seu conhecimento a partir da intuição, incentivar a 
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criatividade e colaborar para que o aluno possa intuir os elementos matemáticos e 

apresentar diversas abordagens para um mesmo conteúdo. Isso poderá ser desenvolvido 

e enriquecido a partir de uma prática de leitura, já que ela também possibilita essa 

construção do conhecimento por meio da interação. 

Essa concepção, por favorecer uma atuação do aluno sobre o objeto de estudo, 

de forma que ele possa interagir e construir o seu conhecimento, é a que mais vai ao 

encontro das ideias propagadas por Piaget no que concerne à teoria da equilibração – 

um organismo vivo procura manter um estado de equilíbrio ou adaptação com o meio, a 

fim de evitar perturbações e/ou desequilíbrios que possam vir a desestruturá-lo –, em 

que o indivíduo, por meio da assimilação (o organismo, sem alterar suas estruturas, 

desenvolve ações destinadas a atribuir significações, a partir de experiências anteriores) 

e da acomodação (o organismo busca criar um equilíbrio dentro da nova situação, ou 

seja, adapta-se a nova realidade), desenvolve ações amparadas nas experiências 

vivenciadas no ambiente com os quais interage e se modifica para ajustar-se as essas 

modificações. 

Essa postura do aluno como sujeito ativo na construção do conhecimento 

permeia a proposta aqui apresentada e que, por sua vez, busca propor uma prática de 

leitura que tenha como concepção a interação entre autor-texto-leitor, cujas 

características serão tratadas no subtópico 2.2. 

 

 

 

2.2  Concepções sobre leitura e a concepção empregada no estudo 

 

O ato de ler acompanha o homem desde sempre, pois mesmo quando ainda não 

havia um sistema de escrita, ele já tentava decifrar e entender o mundo a sua volta e 

procurava representá-lo, inicialmente, por meio de desenhos ou pictogramas, até que se 

chegou à escrita como conhecemos hoje.  

Historicamente, os primeiros registros de escrita e, consequentemente, de leitura 

– pois escrita sem possibilidade de leitura não tem nenhum valor – datam do ano 5.000 

a.C. na Mesopotâmia. Sua difusão deveu-se a interesses políticos e econômicos dos 

povos antigos, mas, de acordo com Tfouni (2006, p. 11), durante muito tempo 
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Costumou-se pensar que a escrita tem por finalidade difundir as idéias 
(principalmente a escrita impressa). No entanto, em muitos casos, ela 
funciona com o objetivo inverso, qual seja: ocultar para garantir poder 
àqueles que a ela têm acesso. 

 

 

 Durante muito tempo a educação esteve restrita a um pequeno grupo – os ricos 

– e as classes menos favorecidas tinham pouco, ou quase nenhum acesso a educação 

formal, ficando, assim, cada vez mais distantes do conhecimento veiculado nas escolas 

e na própria sociedade, restando a essa classe excluída e analfabeta a submissão aos 

dominadores alfabetizados. Cagliari (2005, p. 149) afirma que “A leitura é a realização 

do objeto da escrita. Quem escreve, escreve para ser lido”; portanto, se a leitura e escrita 

ficarem restritas a um determinado grupo, os demais, que não têm acesso a elas, ficarão 

excluídos dos conhecimentos compartilhados por meio daquelas, e isso, ao longo do 

tempo, irá condenar essas pessoas à exclusão social, econômica, política e cultural. 

Mesmo sendo impossível falar de leitura ignorando a escrita, este trabalho 

centrar-se-á, especificamente, na leitura e nos benefícios desta no processo de 

ensino/aprendizagem da matemática. 

Durante muito tempo a leitura foi vista e trabalhada somente como uma 

atividade de decifração da escrita, o que acabou por prejudicar o desenvolvimento da 

prática de leitura dentro do processo de ensino/aprendizagem.  

Cagliari (2005, p. 167) afirma que: 

 

Ler e escrever são duas atividades da alfabetização conduzidas mais 
ou menos paralelamente. [...] Na prática, ao longo do ano escolar, se 
dá muito mais ênfase à escrita do que à leitura. Exige-se muito mais 
do aluno com relação à escrita do que com relação à leitura. Isso se 
deve ao fato de a escola saber avaliar mais facilmente os acertos e 
erros de escrita e não saber muito bem o que o aluno faz quando lê 
[...]. E a escola tem a mania de querer controlar tudo. O privilégio da 
escrita sobre a leitura na escola se deve a essa maior facilidade de 
avaliação escolar. 
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A escola tem dificuldade de perceber a leitura e escrita como atividades 

distintas, mas que fazem parte de um mesmo processo. Essa visão termina prejudicando 

o trabalho com ambas, pois, dessa forma, sempre há para a escola a superioridade de 

uma frente à inferioridade da outra, o que acarreta déficit na aprendizagem do aluno. 

Para Cagliari (2005, p. 169), “Um aluno que não lê aprenderá o resto com dificuldade e 

poderá passar a ter uma relação delicada com a escrita, não entendendo muito bem o 

que esta é nem como funciona.” 

Percebe-se, já aqui, o valor e a importância da leitura para o processo de 

ensino/aprendizagem, pois a leitura, seja de textos verbais ou não-verbais, de situações, 

pessoas, ambiente etc., é um processo de descoberta do mundo, de si e do outro.  

Daí porque é importante iniciarmos esse tópico com algumas definições 

aplicadas ao termo leitura, já que ela pode ser empregada sobre os mais diversos 

enfoques, para em seguida nos determos à definição que mais se adéqua às perspectivas 

da pesquisa aqui apresentada. 

De acordo com Martins (2007, p. 22),  

 

Se o conceito de leitura está geralmente restrito à decifração da 
escrita, sua aprendizagem, no entanto, liga-se por tradição ao processo 
de formação global do indivíduo, à sua capacitação para o convívio e 
atuação social, política, econômica e cultural. 

 

 

Para Foucambert (1994, p. 5), 

 

Ler significa ser questionado pelo mundo e por si mesmo, significa 
que certas respostas podem ser encontradas na escrita, significa poder 
ter acesso a essa escrita, significa construir uma resposta que integra 
parte das novas informações ao que já se é. 

 

Já para Colomper e Campos (2002, p.29), “ler é entender um texto”, mas Adam 

e Starr (in. COLOMPER e CAMPOS, 1982, p. 29), “entende-se por leitura a capacidade 



30 

 

de entender um texto escrito.” Esse entendimento do texto envolve todo um processo de 

decodificação e, consequentemente, de compreensão e interpretação do texto, não 

havendo a priorização de uma frente à outra, já que elas são fundamentais para que a 

leitura ocorra em sua totalidade.  

Kock (2006, pp. 9 e 10) apresenta a definição de leitura a partir das concepções 

de língua sobre o foco do autor, do texto e do autor-texto-leitor, 

 

[...] Leitura, a partir da concepção de língua como expressão do 
pensamento, é entendida como a atividade de captação das idéias do 
autor, sem levar em conta as experiências e o conhecimento do leitor, 
a interação autor-texto-leitor com propósitos constituídos 
sociocognitivos-interacionalmente. [...] Na concepção de língua como 
mero instrumento de comunicação, a leitura é uma atividade que exige 
do leitor o foco, em sua linearidade, uma vez que “tudo está dito no 
dito”, cabendo ao leitor o reconhecimento das intenções do autor e o 
reconhecimento do sentido das palavras e estruturas do texto. [...] Na 
concepção interacional da língua, os sujeitos são vistos como 
autores/construtores sociais, sujeitos ativos e, por isso, a leitura é, 
pois, uma atividade interativa altamente complexa de produção de 
sentido, que se realiza evidentemente com base nos elementos 
lingüísticos presentes na superfície textual e na sua forma 
organizacional [...]. 

 

 

A visão de Koch sobre leitura converge para a visão de Solé (1998, p. 22), pois 

esta também concebe a leitura como “[...] um processo de interação entre leitor e texto; 

neste processo tenta-se satisfazer [obter uma informação pertinente para] os objetivos 

que guiam sua leitura.”, deixando, assim, clara a importância da interação entre 

autor/texto/leitor durante a realização da leitura, independentemente do objetivo que a 

leitura possa ter.  

A partir dessas conceituações, percebe-se que a definição dada à leitura sofre 

variações, mas que estas convergem para um avanço da postura adotada frente ao ato de 

ler. Deve-se saber que a leitura é uma atividade na qual é necessário levar em conta as 

experiências e o conhecimento do leitor, pois ao ler um texto, é exigido daquele bem 

mais que a decodificação do código linguístico, já que a leitura é uma atividade de 
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produção de sentido construído pelo leitor e este se ampara nas suas concepções de 

mundo, de texto, de língua e de leitura. 

Essa ideia de sentido atribuída ao texto e as modificações que a interação 

leitor/texto podem vir a acarretar encontram aporte nas ideias de Amarilha (2006, p. 73), 

quando afirma que “prevendo a multiplicidade do mundo de cada leitor, o texto interage 

oferecendo e recebendo diferentes informações e significados. Nesse fluxo, modificam-

se texto e leitor – o que é a marca do processo de comunicação”. Fica claro que tanto o 

texto age sobre o leitor como o leitor age sobre o texto e ambos agem sobre o mundo. O 

incentivo à leitura só contribui para a transformação do aluno em aluno-leitor e, 

consequentemente, em cidadão consciente. 

Portanto, a escola tem que atuar de forma diferenciada frente a esse provável 

cidadão consciente, saindo da posição de mera transmissora de informações para a de 

construtora de conhecimento. Essa mudança pode vir a acontecer de forma consistente a 

partir do momento em que a leitura for vivenciada em sua plenitude, quando ao aluno 

for dada a oportunidade de vê-la como uma aliada na sua aprendizagem e não como um 

instrumento de punição, humilhação e até, em alguns casos, de reprovação. Quando a 

leitura não tiver mais a característica de uma “Lei-dura”, termo tão bem utilizado por 

Silva (1997, pp. 39 – 55), para retratar o perfil da leitura dentro do contexto escolar. 

Essa retratação do perfil da leitura depende muito de como o processo de formação de 

leitores irá acontecer, pois não adianta ser dado o recurso material se não houver uma 

preocupação com os elementos – aluno e professor – envolvidos no processo de 

despertar o prazer pela leitura. Os PCN/LP (2001a, pp. 58 - 59) propunham várias 

condições na tentativa de ser despertada não apenas a prática da leitura, mas também o 

prazer de ler. Dentre as condições propostas, é interessante destacar: 

 

• dispor de uma biblioteca na escola; 
• organizar momentos de leitura livre em que o professor também 

leia [...]; 
• planejar atividades diárias garantindo que as de leitura tenham a 

mesma importância que as demais; 
• construir na escola uma prática de formação de leitores na qual 

todos possam contribuir com sugestões para desenvolver uma 
prática constante de leitura que envolva o conjunto da unidade 
escolar. (BRASIL, 2001a, pp. 58 - 59). 
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Essas são apenas algumas das condições necessárias para que a leitura se 

desenvolva de forma satisfatória dentro do contexto escolar. Lógico que elas necessitam 

estar aliadas aos interesses da família e do próprio aluno para que o processo de 

formação do leitor ocorra de forma satisfatória. 

Já os PCN/M, embora considerem a leitura como uma das ferramentas 

fundamentais para a prática da cidadania, limita essa, tanto no 1º e 2º ciclos, como no 3º 

e 4º ciclos, à interpretação de informações presentes em gráficos, tabelas, horas, 

notações numéricas, imagens e figuras geométricas, croquis, plantas, ou seja, é como se 

a matemática também não pudesse ser explorada em outros gêneros discursivos, o que 

demonstra, de certa forma, uma visão limitada da possibilidade de exploração da prática 

de leitura dentro das aulas de matemática, pois como veremos no capítulo 4, existe a 

possibilidade de se explorar a leitura em matemática nos mais variados gêneros 

discursivos.  

Cabe ao professor conseguir perceber a matemática presente nos mais diversos 

gêneros e saber explorá-los. É importante também ressaltar as concepções de leitura que 

são, segundo Martins (2007, p.31), geralmente, restritas a “decodificação mecânica de 

signos linguísticos a partir do condicionamento estímulo-resposta (perspectiva 

behaviorista-skinneriana) e como processo de compreensão abrangente (perspectiva 

cognitivo-sociológica)”. Essas duas concepções nos mostram as formas como a leitura é 

trabalhada dentro do contexto escolar. Embora se lute muito para se atingir o estado da 

compreensão/interpretação, muitos professores, em suas práticas diárias, não 

conseguem conduzir seus alunos para além da decodificação, e a leitura passa a ser um 

pretexto para se trabalhar conceitos, regras e conteúdos que não terão, na concepção do 

aluno, muita utilidade em suas vidas. 

Sabe-se que inúmeros fatores, sejam eles sociais, cognitivos, políticos, culturais, 

econômicos, familiares etc. contribuem para que, ainda, convivamos com um índice tão 

elevado de pessoas que não conseguem atribuir significado consistente à leitura. Isso 

porque no processo de ensino e aprendizagem, de acordo com Martins, (2007, p. 23), 

“prevalece a pedagogia do sacrifício, do aprender por aprender, sem se colocar o 

porquê, como e para quê, impossibilitando compreender verdadeiramente a função da 

leitura, o seu papel na vida do indivíduo e da sociedade.”  
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Essa forma de conceber a prática da leitura impede que o indivíduo extrapole o 

âmbito da decodificação e adentre no da compreensão/ interpretação, dando, assim, 

significado ao que lê e, dessa forma, possa ser um sujeito crítico e transformador do 

contexto social no qual está inserido.  

Percebe-se aqui a necessidade de ampliação do significado da leitura, vê-la 

como um ato que envolve inúmeras habilidades. Segundo Martins (2007, p. 32) 

“decodificar sem compreender é inútil; e compreender sem decodificar é impossível.” 

Embora Martins não cite o interpretar, é importante destacá-lo, pois há uma diferença 

entre cada uma dessas habilidades que a leitura envolve. Vejamo-nas:  

 

 
Decodificar é um ato mecânico que envolve a decifração de um 
código, em nosso caso, o alfabeto; Compreender, ao contrário do 
decodificar, não é um ato mecânico, já que envolve a percepção de 
intenções e o entendimento do sentido. O compreender está num nível 
mais superficial do texto, estabelecido entre o decodificar e o 
interpretar; Já o Interpretar, que é o mais profundo, estando além da 
decodificação e da compreensão, é um ato que envolve a decifração 
do sentido oculto presente no sentido aparente apresentado na 
compreensão, é o ajuizar intenção, o dar sentido propriamente dito ao 
texto. (grifos meus) 

 

 

O leitor deve olhar para o texto e ser capaz de decodificar a linguagem utilizada, 

compreendê-lo e interpretá-lo. Isso é uma tarefa difícil que exigirá do leitor um 

repertório de vocabulário amplo, informação, formulação de uma visão crítica, 

interação, compreensão e interpretação; capacidades essas adquiridas através de uma 

prática de leitura. Percebe-se aqui um ciclo de ações interdependentes, ou seja, a 

aprendizagem depende da leitura, assim como a leitura depende da aprendizagem, dessa 

forma, uma não acontece sem a outra. Lógico que aqui se está falando, especificamente, 

da aprendizagem formalizada, aquela fomentada pela escola, mas não podemos ignorar 

que as pessoas, mesmos as que não sabem ler ou que possuem um nível de leitura 

deficitário, possuem conhecimentos diversos em áreas diversas, mas não são essas 

pessoas visadas pela pesquisa aqui apresentada. Até porque o trabalho com a leitura 

aqui proposto vai além da leitura de mundo que toda pessoa realiza, o mesmo adentra a 

leitura da palavra. 
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Portanto, sempre que a leitura for citada neste trabalho, estar-se-á levando em 

consideração que ela é a concatenação do decodificar, do compreender e do interpretar, 

assim, não será necessário referir-se a esta ou àquela habilidade em particular, já que 

elas interagem entre si e se integram no que chamamos aqui de leitura. 

É válido ainda considerar que a leitura e a escrita proporcionam a comunicação 

num processo histórico-social e universal, rompendo fronteiras geográficas, 

disciplinares e temporais. Para Danyluk (1998), a leitura e a escrita não estão restritas à 

LP, mas, sim, a todas as formas humanas de interpretar e explicar o mundo. Assim, 

deve-se compreender a matemática como uma dessas formas de ver o mundo e, daí vem 

a necessidade de a escola mudar sua sistemática de abordagem ao ensino da matemática, 

enriquecendo-a com uma associação consistente entre a matemática e a leitura. 

 

 

2.2.1  Algumas estratégias de leitura 

 

Para tudo que desejamos realizar em nossa vida com êxito, o planejamento é 

fundamental. De acordo com Houaiss (2004, p. 316), estratégia é “planejamento de uma 

ação para conseguir um resultado”. Esse planejamento demanda o traçado de estratégias 

a fim de que o objetivo seja atingido, pois a estratégia é procedimento que regula a 

atividade das pessoas, mas dando espaço para que possam moldar o caminho a seguir.  

É importante, no processo de ensino/aprendizagem, observarmos que estratégias 

usar para atingir o objetivo que se almeja quando se tem a leitura como instrumento 

mediador desse processo. Portanto, para se obter a maior e melhor 

compreensão/interpretação possível de um texto, as estratégias usadas na realização da 

leitura tornam-se fundamentais, pois são elas que definirão o grau de 

compreensão/interpretação que se terá do texto lido. 

Perceber a leitura como um instrumento interativo e que deve ser altamente 

prazeroso colabora para a produção de sentido no momento em que ocorre a interação 

entre autor-texto-leitor, a partir do confronto entre o que está implícita e explicitamente 
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sugerido no texto com os conhecimentos de mundo do leitor, permitindo o 

desenvolvimento de uma melhor compreensão/ interpretação do texto. 

Conforme os PCN/LP (BRASIL, 1998a, pp. 69-70), 

 

A leitura é o processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de 
compreensão e interpretação do texto, a partir de seus objetivos, de 
seu conhecimento sobre o assunto, sobre o autor, de tudo o que sabe 
sobre a linguagem etc. Não se trata de extrair informação, 
decodificando letra por letra, palavra por palavra. Trata-se de uma 
atividade que implica estratégias de seleção, antecipação, inferência e 
verificação, sem as quais não é possível proficiência. É o uso desses 
procedimentos que possibilita controlar o que vai sendo lido, 
permitindo tomar decisões diante de dificuldades de compreensão, 
avançar na busca de esclarecimentos, validar no texto suposições 
feitas. 
 

 

 

Constatamos, pois, que a leitura é um instrumento essencial para o 

desenvolvimento de diversas práticas educativas conscientes que incluem o leitor no 

processo significativo da compreensão/interpretação de diferentes textos no meio social 

e, devido a isso, as práticas tornam a leitura mais compreensiva no momento em que são 

utilizadas estratégias de leitura que garantem um melhor entendimento do que é lido, 

cabendo ao professor trabalhá-las sobre todo e qualquer texto a fim de que seja extraída 

a maior quantidade de informações possível.  

Por meio do uso das estratégias, podemos entender uma infinidade de textos que 

circulam no meio social. Sabe-se que a falta delas pode afetar todo o entendimento do 

texto, gerando, muitas vezes, a falta de interesse e dificuldade dos alunos que não 

conseguem desenvolver plenamente a leitura. 

De acordo com Solé (1998, pp. 79-80), 

 

[...] a partir de uma visão global daquilo que é o processo de leitura, 
mediante o ensino – com os recursos desta e de outras propostas – 
deve-se conseguir que os alunos se transformem em leitores ativos e 
autônomos, que aprenderam de forma significativa as estratégias 
responsáveis por uma leitura eficaz e que são capazes de utilizá-las 
independentemente em vários contextos. 
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Dessa forma, faz-se necessário observar a ocorrência desses procedimentos nos 

livros didáticos de português, pois os docentes poderão promover situações interativas 

no uso da língua, permitindo desenvolver condições favoráveis para a aprendizagem dos 

alunos. Solé (1998) sugere uma proposta de trabalho com as estratégias de leitura, 

delimitando uma classificação adequada para ser aplicada nas práticas de ensino da 

língua. Nesse sentido, ela afirma que o ensino de leitura pode e deve acontecer em todas 

as suas fases (antes, durante e depois) e que reduzir a participação do docente a uma 

dessas etapas seria construir uma compreensão equivocada da leitura. Dessa forma, 

vamos relatar as etapas de leitura baseados nas sugestões de Solé. Mas é importante 

destacar que as estratégias de leitura podem e devem ser utilizadas de formas 

diversificadas, adequando-se à realidade de cada contexto e de cada gênero textual. O 

importante é que sejam usadas para ajudar a melhorar a leitura do texto. 

Antes da leitura: 

Todo professor que se propõe a trabalhar o conteúdo a partir de uma prática de 

leitura, necessita conhecer alguns aspectos importantes que devem ser levados em 

consideração antes de iniciá-la para que haja um desenvolvimento consistente das 

estratégias de compreensão leitora, e isso deverá ocorrer antes mesmo de utilizá-las nas 

práticas escolares, pois, conhecendo e sabendo usar estes procedimentos didáticos 

contribuirá para a construção de práticas educativas vindouras. 

Fica claro que o professor de matemática ou que ensina matemática também 

deverá, não só ser um leitor, mas também conhecer todo o processo que envolve o ato 

de ler a fim de realizar um trabalho significativo. Dessa forma, seguem abaixo algumas 

dicas pra o professor se orientar ao se propor a trabalhar a leitura como instrumento 

viabilizador do conhecimento. 

Motivação para a leitura: em qualquer atividade de leitura, é necessário que os 

participantes estejam motivados para que se possam atingir perspectivas favoráveis para 

a construção do sentido do texto. 

Objetivos da leitura: eles são responsáveis por determinarem o comportamento e 

o controle das informações processadas pelo leitor na consecução de um próprio 

objetivo diante da compreensão do texto. Dessa forma, lemos de diferentes maneiras o 

texto de acordo com o objetivo que se pode traçar diante da leitura. 
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Revisão e atualização do conhecimento prévio: na produção de uma atividade de 

leitura, é necessário utilizar os conhecimentos socioculturais historicamente construídos 

pelos alunos, pois esses conhecimentos podem interferir diretamente na compreensão do 

texto sem que ele tenha sido necessariamente lido, levando-os a conhecerem o texto 

cujo sentido deve ser aprofundado ao longo da leitura.  

Estabelecimento de previsões sobre o texto: para a prática de leitura ficar mais 

atrativa e desafiadora, é fundamental formular e verificar hipóteses sobre o texto que 

permitam entender melhor o seu sentido. Na construção dos significados do texto, é 

necessário arriscar-se na leitura, estabelecendo previsões importantes para a 

compreensão do texto. Essas fazem parte do jogo discursivo, mesmo não se 

confirmando. Elas são pertinentes ao entendimento do texto. 

Formulação de perguntas sobre o texto: é importante que os alunos façam 

perguntas sobre o texto, pois estas já encaminham as respostas que eles terão que 

compreender na leitura. A própria estrutura dele já sugere pistas que ajudam a formular 

perguntas sobre o texto. 

Durante a leitura: 

Formular previsões sobre o texto a ser lido: formular previsões se torna 

importante na construção do sentido, pois facilita a compreensão e instiga a vontade do 

aluno de tentar adivinhar o significado do texto que vai sendo construído na leitura. 

Formular perguntas sobre o que foi lido: elaborar questionamentos sobre o que 

foi lido. Com isso os alunos vão eliminando aos poucos suas dificuldades de 

compreensão. No decorrer da leitura suas perguntas vão sendo respondidas, 

aprofundando o sentido do texto. 

Estabelecer possíveis dúvidas sobre o texto: é importante questionar sempre o 

texto para que apareçam algumas dúvidas que poderão ser respondidas na leitura. 

Resumir as ideias do texto: na leitura do texto, é importante fazer uma 

recapitulação do que foi lido para melhor entendê-lo. 

Depois da leitura: 
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Identificação da ideia principal: trata-se do enunciado mais importante que o 

autor pretende explicitar em relação ao texto. Este deve ser identificado para que se 

possa perceber a real dimensão significativa do texto.  

Elaboração de um resumo: para facilitar a compreensão, é necessário que o 

aluno tenha condições de expressar os conhecimentos aprendidos na leitura a partir da 

produção de um texto (oral ou escrito). Nele estarão contidos detalhes importantes sobre 

a leitura. 

Formulação e resposta de perguntas: talvez seja uma das estratégias mais 

utilizadas no meio escolar depois da leitura do texto. É fundamental que o aluno saiba 

formular e responder perguntas sobre o texto lido para que possa expressar alguns 

conhecimentos que ele compreendeu na leitura. 

De posse do conhecimento das estratégias de leitura sugeridas por Solé, torna-se 

mais fácil compreender o processo de leitura e apoderar-se dos conhecimentos 

explícitos e implícitos veiculados em um texto e, dessa forma, ter um maior e melhor 

proveito dele não só no âmbito do que propõe para o estudo da LP, mas, também, no 

que traz de informação para as outras áreas de conhecimentos. 

 

 

2.3   Os Gêneros Discursivos segundo Bakhtin 

 

Em meados do século XX, o russo Bakhtin se destacou nos estudos da 

linguagem, sendo o primeiro teórico a utilizar o termo gênero em sentido amplo, 

referindo-se aos textos que construímos em situações reais de interação, e foi a partir de 

seu pensamento que se construiu a concepção de gênero discursivo que privilegia o 

trabalho com o texto. 

Em seus estudos, o texto é retratado como objeto das ciências humanas que são 

produzidos na sociedade. Sua concepção de linguagem é dialógica, já que os sujeitos 

participam da construção de diferentes diálogos na sociedade. Ele considera o 
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dialogismo como princípio constitutivo da linguagem e a condição do sentido do 

discurso.  

A visão bakhtiniana surge da necessidade das relações dialógicas dos discursos 

construídos pela manifestação diversificada da linguagem. Nesse caso, o uso da língua 

serve de instrumento para a construção de múltiplas atividades humanas. Manifestada 

através da interação verbal, ela efetiva-se por meio de enunciados que se configuram 

como unidades concretas da comunicação verbal produzidas no meio social e 

constituindo as relações dialógicas dos sujeitos na sociedade. 

Conforme Bakhtin (2010, p. 261), 

 

Todos os diversos campos da atividade humana estão ligados ao uso 
da linguagem. Compreende-se perfeitamente que o caráter e as formas 
desse uso sejam tão multiformes quanto os campos da atividade 
humana, o que, é claro, não contradiz a unidade nacional de uma 
língua. O emprego da língua efetua-se em forma de enunciados (orais 
e escritos) concretos e únicos, proferidos pelos integrantes desse ou 
daquele campo da atividade humana. Esses enunciados refletem as 
condições específicas e as finalidades de cada referido campo não só 
por seu conteúdo (temático) e pelo estilo da linguagem, ou seja, pela 
seleção dos recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua 
mas, acima de tudo, por sua construção composicional.  

 

 

Sem dúvida, todas as esferas da atividade humana utilizam os enunciados como 

produto da interação social. A utilização da língua efetiva-se em forma de enunciados 

(orais e escritos) concretos que direcionam as atividades diárias na produção de sentidos 

no meio social. Dessa forma, Bakhtin (2010, p. 262) afirma que “[...] cada campo de 

utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, os quais 

denominamos gêneros do discurso”. Estes são definidos a partir de certas 

características: o conteúdo temático (o assunto), o estilo (os recursos utilizados na 

língua) e a construção composicional (a forma). 

Diante da diversidade de gêneros existentes no meio social, Bakhtin preocupa-se 

em estabelecer a distinção entre dois grupos de gêneros, os quais denominou de 

primários (simples) e secundários (complexos). Esses primeiros correspondem a um 
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modo diversificado de atividades humanas dos discursos orais em suas mais variadas 

formas, enquanto os segundos, mesmo estando inseridos numa comunicação cultural 

complexa, tratam da interface dos próprios gêneros primários. Apesar de o autor não 

formalizar nenhuma taxionomia sobre os gêneros, ele acredita que é importante 

estabelecer essa distinção. 

De acordo com Bakhtin (2010, pp. 263-264) 

 

Os gêneros discursivos secundários (complexos – romances, dramas, 
pesquisas científicas de toda espécie, os grandes gêneros publicísticos, 
etc.) surgem nas condições de um convívio cultural mais complexo e 
relativamente muito desenvolvido e organizado (predominantemente o 
escrito) – artístico, científico, sociopolítico, etc. No processo de sua 
formação eles incorporam e reelaboram diversos gêneros primários 
(simples), que se formaram nas condições da comunicação discursiva 
imediata. Esses gêneros primários, que integram os complexos, aí se 
transformam e adquirem um caráter especial: perdem o vínculo 
imediato com a realidade concreta e os enunciados reais alheios: por 
exemplo, a réplica do diálogo cotidiano ou da carta no romance, ao 
manterem a sua forma e o significado cotidiano apenas no plano do 
conteúdo romanesco, integram a realidade concreta apenas através do 
conjunto do romance, ou seja, como acontecimento artístico-literário e 
não da vida cotidiana. No seu conjunto o romance é um enunciado, 
como a réplica do diálogo cotidiano ou uma carta privada (ele tem a 
mesma natureza dessas duas), mas à diferença deles é um enunciado 
secundário (complexo).  

 

 

O autor ainda ressalta que no processo de formação dos gêneros secundários, 

eles absorvem e reintroduzem os gêneros primários. Na verdade, vários gêneros são 

originados a partir do hibridismo com outros. Embora ele diga que os gêneros 

secundários surjam em condições de interação escrita, não é esse o princípio de 

distinção, pois podemos encontrar na realidade tanto gêneros primários escritos como 

gêneros secundários orais. Sendo assim, a importância da escrita na construção dos 

gêneros secundários é entendida como uma das condições necessárias para a produção 

de esferas sociais formalizadas, lugar onde eles são constituídos. Esses gêneros 

secundários costumam desenvolver diferentes modos de interação social, sendo sempre 

incorporados pelos primários, que formam sempre novos textos a partir de velhos 

escritos.  
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Todo o processo de funcionamento da língua em sua dimensão oral e escrita 

promove a incorporação dos gêneros que formalizam suas relações dialógicas no 

enunciado, ou seja, numa cadeia complexa de muitos enunciados. Caso os gêneros 

discursivos não existissem, a interação verbal seria comprometida, pois teríamos uma 

compreensão incompleta diante dos enunciados que produzimos constantemente nas 

mais diversas esferas sociais e, assim, a comunicação verbal seria praticamente 

impossível de ser realizada, haja vista que os gêneros formalizam as nossas práticas 

sociodiscursivas desenvolvidas na sociedade. Dessa forma, os enunciados sempre irão 

compor a estrutura dos diferentes gêneros existentes em nosso meio social. 

Neste sentido, os gêneros propõem a construção de novos acontecimentos como 

um evento único e que não se repete na comunicação discursiva. À medida que vão 

sendo utilizados pelos falantes, são modificados, construindo novas formas de interação 

verbal. Dessa forma, eles representam um elemento imprescindível para as práticas 

discursivas, pois como unidade de comunicação discursiva contínua, ajudam a 

promover as atividades sociais humanas.  

Estando, os gêneros, sempre vinculados às nossas práticas sociocomunicativas, 

estão sempre contribuindo para a realização de novas interações verbais na sociedade. 

Conforme Bazerman (2005, p. 31), 

 

Podemos chegar a uma compreensão mais profunda de gêneros se os 
compreendermos como fenômenos de reconhecimento psicossocial 
que são parte de processo de atividades socialmente organizadas. 
Gêneros são tão-somente os tipos que as pessoas reconhecem como 
sendo usados por elas próprias e pelos outros. Gêneros são o que nós 
acreditamos que eles sejam. Isto é, são fatos sociais sobre os tipos de 
atos de fala que as pessoas podem realizar e sobre os modos como elas 
os realizam. Gêneros emergem nos processos sociais em que as 
pessoas tentam compreender umas às outras suficientemente bem para 
coordenar atividades e compartilhar significados com vistas a seus 
propósitos práticos. Os gêneros tipificam muitas coisas além da forma 
textual. São parte do modo como os seres humanos dão forma às 
atividades sociais. 
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Sem dúvida, os gêneros constituem-se uma categoria fundamentalmente 

sociohistórica que está sempre em mudança e que permitem aos sujeitos desenvolverem 

atividades socialmente organizadas na realidade. Podem se tornar de grande utilidade ao 

serem inseridos na prática escolar, promovendo um sistema de atividades cada vez mais 

complexo no uso da língua. Cada texto se encontra inserido em práticas enunciativas 

estruturadas que empreendem a organização social. Os nossos saberes são construídos a 

partir de formas de enunciados padronizados, que realizam ações sociais que 

determinam as situações comunicativas na construção de sentidos e em determinados 

momentos históricos. 

Cada gênero possui diferentes funções sociais, possibilitando uma variedade de 

eventos comunicativos desenvolvidos na sociedade. Eles são extremamente maleáveis, 

dinâmicos, estão em constante mudança em sua constituição. Encontram-se de maneira 

diversificada e surgem a partir do desdobramento de outros que já existem. Não se 

definem pela suas formas, mas sim, pela sua função no cumprimento na construção de 

textos nas situações interativas.  

Diferentemente dos gêneros discursivos, os tipos de texto se constituem como 

sequências tipológicas que contêm mecanismos de estruturação composicional de uma 

infinidade de gêneros. São conhecidos como uma espécie de construção teórica 

delimitada por procedimentos linguísticos pertinentes à composição formal da língua. 

Restringem-se a um conjunto limitado de categorias teóricas delimitadas por vários 

aspectos linguísticos.  

Por possuírem características diferentes é que Marcuschi estabeleceu de forma 

clara princípios significativos que diferenciam os gêneros dos tipos textuais que devem 

ser compreendidos para determos o entendimento dos estudos da linguagem. 

Conforme Marcuschi (2007, pp. 22-23), 

 

(a) Usamos a expressão tipo textual para designar uma espécie de 
sequência teoricamente definida pela natureza linguística de sua 
composição {aspectos lexicais, sintáticos, tempos verbais, 
relações lógicas}. Em geral, os tipos textuais abrangem cerca de 
meia dúzia de categorias conhecidas como: narração, 
argumentação, exposição, descrição, injunção. 

(b) Usamos a expressão gênero textual como uma noção 
propositalmente vaga para referir os textos materializados que 
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encontramos em nossa vida diária e que apresentam 
características sociocomunicativas definidas por conteúdos, 
propriedades funcionais, estilo e composição característica. Se os 
tipos textuais são apenas meia dúzia, os gêneros são inúmeros. 
Alguns exemplos de gêneros textuais seriam: telefonema, sermão, 
carta comercial, carta pessoal, romance, bilhete, reportagem 
jornalística, aula expositiva, reunião de condomínio, notícia 
jornalística, horóscopo, receita culinária, bula de remédio, lista 
de compras, cardápio de restaurante, instruções de uso, outdoor, 
inquérito policial, resenha, edital de concurso, piada, 
conversação espontânea, conferência, carta eletrônica, bate-papo 
por computador, aulas virtuais e assim por diante. 

 

  

Constata-se que em grande parte dos gêneros discursivos podem ser encontradas 

várias sequências tipológicas que são inteiramente predominantes no interior deles, 

auxiliando-os na produção dos discursos no meio social. Enquanto os gêneros se 

preocupam em desenvolver as situações comunicativas, os tipos introduzem seus traços 

linguísticos para que se efetive a composição completa dos gêneros. 

 

 

2.3.1  O que dizem  os  PCN  de  LP  e de Matemática  sobre os Gêneros Discursivos? 

 

Comunicamos-nos por meio de textos/discursos, os quais adequamos às diversas 

situações sociocomunicativas que possibilitam a criação dos mais diversos gêneros 

discursivos. Em todas as esferas comunicativas e em qualquer situação fazemos uso de 

algum gênero discursivo para estabelecer a comunicação, daí porque conhecer os 

gêneros torna-se fundamental tanto para o processo de comunicação quanto para o 

ensino/aprendizagem. 

Assim, apresentaremos aqui o que os PCN de LP e de Matemática propõem 

sobre os gêneros discursivos e o papel desses no processo de ensino/aprendizagem 

Os PCN procuram desenvolver propostas didáticas diferenciadas na busca por  

promover a melhoria da qualidade de ensino do país. Diante da necessidade atual de se 

criar novas práticas escolares inovadoras que contemplem o uso da língua nos seus mais 
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variados contextos comunicativos, o uso deles é primordial para o desenvolvimento de 

atividades enunciativas em sala de aula que contribuam para a criticidade diante dos 

discursos existentes na realidade social, auxiliando os professores na produção de 

práticas pedagógicas que proporcionem a construção de conhecimentos linguísticos e 

discursivos necessários à formação crítica dos discentes.  

Sendo assim, os PCN/LP podem servir de orientação para o ensino da língua, 

contribuindo para a sugestão de diferentes propostas de ensino e aprendizagem da LP. 

Eles mencionam a importância de se fundamentar o ensino da língua no estudo dos 

inúmeros gêneros discursivos, sejam orais ou escritos, distribuídos em nossa sociedade, 

demonstrando, assim, que o  trabalho com os gêneros é plenamente possível em 

situações de ensino, pois permitem ao aluno adquirir capacidades de uso da língua nos 

mais variados contextos sociais.  

De acordo com os PCN/LP (1998a, pp. 23 -24), 

 

Nessa perspectiva, necessário contemplar, nas atividades de ensino, a 
diversidade de textos e gêneros, e não apenas em função de sua 
relevância social, mas também pelo fato de que textos pertencentes a 
diferentes gêneros são organizados de diferentes formas. 
A compreensão oral e escrita, bem como a produção oral e escrita de 
textos pertencentes a diversos gêneros, supõem o desenvolvimento de 
diversas capacidades que devem ser enfocadas nas situações de 
ensino. É preciso abandonar a crença na existência de um gênero 
prototípico que permitiria ensinar todos os gêneros em circulação 
social. 

 

 

 

 

Nesse sentido, os PCN/LP contribuem para o processo de construção de 

propostas didáticas que viabilizam o pleno domínio da linguagem para garantir a 

participação dos indivíduos nas práticas sociais existentes na realidade em momentos 

distintos da nossa história. A nossa linguagem manifesta-se a partir de um processo de 

interlocução que se realiza nas práticas de uso da língua no que diz respeito à 

compreensão e produção de textos orais e escritos no meio escolar, já que nessa 

perspectiva, a língua constitui-se como um sistema simbólico organizado 
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sociohistoricamente pelas relações de sentido produzidas pelos seres humanos para 

determinar o meio social em que vivemos. 

Por sua vez, os PCN/M (1998b, p. 27) propõem uma prática de leitura no 

processo de ensino/aprendizagem, mas limita essa prática a textos que tratam apenas da 

história matemática, aos gráficos, fórmulas etc. 

 

 

Também é importante salientar que a compreensão e a tomada de 
decisões diante de questões políticas e sociais dependem da leitura 
crítica e interpretação de informações complexas, muitas vezes 
contraditórias, que incluem dados estatísticos e índices divulgados 
pelos meios de comunicação. Ou seja, para exercer a cidadania é 
necessário saber calcular, medir, raciocinar, argumentar, tratar 
informações estatisticamente etc. 
 

 

 

 

Assim, no 3º ciclo, é proposto como objetivo do ensino de matemática “traduzir 

informações contidas em tabelas e gráficos em linguagem algébrica e vice-versa, 

generalizando regularidades e identificar os significados das letras” e também 

“estabelecer relações entre figuras espaciais e suas representações planas, envolvendo a 

observação das figuras sob diferentes pontos de vista, construindo e interpretando suas 

representações (BRASIL, 1998b, p. 64-65). Percebe-se que a leitura está presente nos 

diversos conteúdos matemáticos e que ela não deve ser utilizada apenas para interpretar 

representações gráficas, mas também como um instrumento que torne o aluno capaz de 

descrever e interpretar sua realidade, usando, para isso, conhecimentos matemáticos 

presentes, muitas vezes, nos mais diversos gêneros discursivos.  

Certamente, alguns gêneros, ou a abordagem de alguns assuntos, poderão ser 

mais viáveis que outros ou para um ou outro conteúdo; caberá ao professor elaborar 

estratégias, ler o texto, ver as possibilidades de exploração e adequação ao conteúdo, 

para que, assim, possa usá-lo ou não. 

Esses argumentos nos fundamentaram na proposição de atividades elaboradas a 

partir de gêneros diversificados, extrapolando, de certa forma, o que propõem os 

PCN/M (1998b). 
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 Com a abordagem sobre os gêneros, espera-se que o aluno consiga, nas diversas 

situações de interação, utilizar de forma consciente a linguagem para que  tenha o 

direito ao pleno exercício da cidadania e garanta a sua participação efetiva no mundo 

letrado.  

Os PCN/LP contribuem para o trabalho efetivo com a língua, uma vez que a 

utilizamos nas nossas práticas sociodiscursivas em diferentes momentos históricos. 

Com isso, a língua pode ser ensinada a partir do estudo com os diferentes gêneros 

existentes no meio social. Dessa forma, os PCN/LP sugerem que a escola trabalhe com 

os textos que circulam na sociedade, uma vez que ela tem que ajudar a desenvolver a 

competência discursiva do aluno, tornando-o capaz de interpretar e produzir textos 

eficazes nas mais variadas atividades humanas socialmente organizadas.  

Assim, os PCN/LP e de Matemática representam um avanço significativo no 

desenvolvimento das práticas de leitura e produção de textos em sala de aula, 

propiciando um direcionamento inovador e eficaz para o ensino da língua organizado a 

partir de situações concretas de produção de linguagem. Já o trabalho proposto pelos 

PCN/M necessitam de uma ampliação na perspectiva do trabalho com a leitura e, 

consequentemente, com os diversos gêneros, ou seja, um trabalho que busque explorar a 

matemática presente em outros gêneros discursivos que não sejam gráficos, fórmulas 

matemáticas e tabelas, mas textos que possibilitem ao aluno perceber o espaço e 

importância que a matemática ocupa em nossa sociedade. 

 

 

2.4  A leitura e o Ensino de Matemática 

 

Durante a minha atuação como professora de LP do Ensino Fundamental e 

Médio, sempre ouvi queixas dos professores de matemática sobre o fato de os alunos 

não conseguirem interpretar determinados enunciados para responderem as questões das 

provas e atividades e até compreenderem melhor a matemática que, embora possua uma 

linguagem própria e diferente da LM, necessita dela para o seu entendimento, pois a 

comunicação entre aluno e professor, geralmente, dá-se por meio da LM.  
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Essas queixas despertaram-me a curiosidade por compreender a influência da 

leitura – explorada especificamente nas aulas de LM – na aprendizagem da matemática, 

daí o porquê de minha proposta de trabalho ter como objetivo realizar um estudo 

envolvendo leitura e matemática, já que, ainda, a leitura é habilidade explorada quase 

que totalmente nas aulas de LP, bem como compreender como uma relação mais estreita 

entre essas pode influenciar positivamente no processo de ensino/aprendizagem dos 

alunos.  

Sabendo que o contato com a LP ocorre muito antes do nascimento de uma 

criança, pois ela ainda encontrando-se no ventre da mãe é submetida a horas de 

diálogos, quando a mãe, muitas vezes, age como se a criança em seu ventre estivesse 

respondendo a suas indagações e/ou fazendo-lhe confidências. Ao nascer, a criança 

começa a desbravar um mundo repleto de signos, em sua maioria oralizados, e adaptar-

se-á a situações em um curto espaço de tempo, balbuciando, gesticulando e, por fim, 

articulando esses signos, de início, oralmente, e depois por escrito. 

Ao entrar na escola, a criança normalmente já carrega consigo um vocabulário 

significativo e domina uma gramática embasadora da LP da qual ela (a criança) é 

usuária, o que facilita muito a compreensão do mundo do qual ela está começando a 

fazer parte (a escola). A criança, também, mesmo sem ter sido alfabetizada, já realiza 

leituras – não a leitura formalizada desenvolvida na escola – de pessoas, situações, 

lugares etc. 

É nesse momento que se estreitam os laços entre leitura, por meio da LP, e as 

outras áreas do conhecimento, pois a escola se valerá do domínio que o aluno tem sobre 

aquelas para expandir o universo de conhecimento dos alunos sobre essas. 

É claro que não se deve atribuir unicamente à leitura o sucesso e/ou insucesso de 

um aluno em determinada área de conhecimento, mas tanto o professor de LP como o 

de matemática, por meio de uma prática dinâmica, podem levar o aluno a perceber que 

o estudo destinado à leitura não se acaba em si, mas expande-se e enriquece as demais 

áreas de conhecimento. 

A contribuição da leitura junto ao processo de ensino/aprendizagem da 

matemática dar-se-á pela sua utilização nas mais diversas situações, já que essa 

utilização requer dos usuários uma constante prática não só de leitura, mas também de 
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produção de texto. Isso porque, como sabemos, a nossa comunicação se dá por meio de 

textos, sejam eles oralizados e/ou escritos, e esses textos necessitam ser lidos para que a 

mensagem seja compreendida e a comunicação ocorra de forma satisfatória.  

É interessante perceber que, embora haja muito esforço e algumas mudanças 

tenham sido implementadas, o déficit no nível educacional do nosso alunado ainda é 

muito preocupante, pois quando partimos para resultados de avaliações às quais os 

alunos são submetidos, nos deparamos com uma situação lastimável no que se refere ao 

domínio da LP/Leitura e conhecimentos matemáticos dos nossos alunos. Mesmo 

atualmente o Brasil tendo 97% de crianças de 7 a 14 anos estudando, percebe-se que 

ainda há muito que fazer em termos de qualidade educacional, e isso é confirmado ao 

analisarmos os resultados de programas de avaliação educacional, dentre eles o do 

último Programa Internacional de Avaliação de Alunos – Pisa –, que coloca o Brasil, 

dentre 57 países avaliados, em 49ª posição em linguagem e na 54ª posição em 

matemática. 

Esses resultados demonstram que, embora muito já se tenha feito a respeito da 

formação educacional no Brasil, ainda há um enorme déficit no que diz respeito à 

formação formal do indivíduo.  

Se nos detivermos aos índices de leitura e de alfabetização, perceberemos que 

eles são ainda muito deficitários se comparados aos de outros países, embora tenham 

melhorado. O consumo de livros é pequeno em comparação com parâmetros de países 

mais ricos e desenvolvidos e, até mesmo, com alguns dos países em desenvolvimento da 

América Latina e da Ásia.  

As consequências dessa situação refletem-se não só no âmbito do universo 

cultural, mas também no aspecto político, econômico, social e no nosso 

desenvolvimento enquanto nação, pois a alfabetização e, consequentemente, a leitura, 

são elementos fundamentais para a formação de um cidadão crítico e consciente do seu 

papel na sociedade. 

O analfabetismo é preocupante, pois “[...] ao analfabeto, em outras palavras, fica 

vedada a possibilidade de fruição dos bens culturais que compõem o patrimônio 

literário da sociedade [...]” (SILVA, 2005, p. 37). Ou seja, a ele é negado o ser cidadão, 

sendo facilmente comandado pelos detentores do “saber”, aqueles que se dizem 
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prejudicados com o estado de desconhecimento que algumas pessoas vivem, mas que, 

ao mesmo tempo, não fazem nada concretamente para modificar a situação de exclusão 

negada a muitos que estão à margem do sistema, que é excludente e despreparado para 

gerar condições de absorver os excluídos. 

Essa situação se agrava mais quando tomamos conhecimento de que os pais, 

alunos e professores estão satisfeitos com o nível de educação oferecido. De acordo com 

pesquisa encomendada e veiculada pela revista VEJA (WEINBERG e PEREIRA, Você 

sabe o que estão ensinando a ele?, 20 de agosto de 2008) e realizada pela CNT/Sensus, 

o ensino nas escolas públicas é considerado bom por 63% dos pais e 68% dos alunos, já 

nas escolas privadas os índices, respectivamente, são 92% e 93%. Esses índices 

demonstram o estado de desconhecimento dos pais quanto ao nível de educação que a 

escola oferece, quando nos deparamos com o resultado de “60% dos estudantes que 

chegam ao fim do 9º ano sem saber interpretar um texto ou efetuar operações 

matemáticas simples” (WEINBERG e PEREIRA, Você sabe o que estão ensinando a 

ele?, 20 de agosto de 2008), ou seja: o ensino não funciona bem, e pais, alunos, escola e 

governo ignoram esse fato. O mais agravante é que fingem estar fazendo algo para 

mudar a realidade, mas pelos resultados, percebe-se que mudanças concretas não 

ocorrem por parte de nenhum dos envolvidos no processo de formação do cidadão. 

Aliás, na mesma pesquisa, perguntou-se qual a principal missão da escola, e apenas 

44% dos pais e 29% dos alunos apontaram o “formar cidadãos” como a principal 

missão da escola, ou seja: a maioria dos pais e alunos não vê a escola como um 

instrumento de conscientização de cidadania, mas apenas como algo que contribui para 

a formação profissional do indivíduo. 

Se levarmos em conta os dados de O Indicador de Alfabetismo Funcional – 

INAF – que em sua análise segmentou os brasileiros em quatro níveis, de acordo com 

suas habilidades em leitura/escrita (letramento) e em matemática (numeramento). São 

eles: analfabetismo, alfabetismo rudimentar, alfabetismo básico e alfabetismo pleno; 

teremos a seguinte situação: 54% dos brasileiros que estudaram até o 5º ano atingem, no 

máximo, o grau rudimentar de alfabetismo. Mais grave ainda é o fato de que 10% destes 

podem ser considerados analfabetos absolutos, apesar de terem cursado de um a quatro 

anos do ensino fundamental. Dentre os que cursam ou cursaram do 6º ao 9º ano, apenas 

15% podem ser considerados plenamente alfabetizados. Além disso, 24% dos que 

completaram entre 6º e o 9º ano do ensino fundamental ainda permanecem no nível 
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rudimentar. Dos que cursaram alguma série ou completaram o ensino médio, apenas 

38% atingem o nível pleno de alfabetismo (que seria esperado para 100% desse grupo). 

Somente entre os que chegaram ao ensino superior é que prevalecem (68%) os 

indivíduos com pleno domínio das habilidades de leitura/escrita e das habilidades 

matemáticas. 

Os dados do SAEB – Sistema de Avaliação de Educação básica – de  2009 

mostram que quase sete em cada dez alunos não alcançam o nível de conhecimento de 

português considerado ideal pelo Compromisso Todos pela Educação e que 25% dos 

alunos da 5º ano são basicamente analfabetos, ou seja, não conseguem codificar 

palavras e frases, mesmo que simples, além de terem dificuldade de lidar com números 

em situações do dia-a-dia após terem passado cinco anos na escola. Isso nos leva a 

concluir que a escola, junto à família e à sociedade, realmente, não está conseguindo 

cumprir o seu objetivo maior que é a formação do indivíduo para a vida e para a 

cidadania, já que esse analfabetismo aniquila todas as possibilidades de inclusão de o 

cidadão usufruir dignamente os direitos sociais e políticos que todos devem ter. 

Para compreender melhor a ideia aqui defendida, é importante saber que a 

relação entre LP e matemática está presente, e de forma bem contundente, nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano). Ambas parecem dialogar 

constantemente, tanto é que durante muito tempo, uma pessoa só era considerada 

alfabetizada se soubesse ler, escrever e contar; mas, como afirma Machado (2001, p. 

15), “[...] o ensino da Matemática e da Língua Materna nunca se articularam para uma 

ação conjunta, nunca explicitaram senão relações triviais de interdependência”, e essa 

relação superficial torna-se mais latente quando o aluno adentra os anos finais do 

Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) e o Ensino Médio, ambas (LP e matemática) tomam 

um distanciamento enorme que qualquer tentativa de aproximação entre elas é 

considerada sem nexo.  

Os PCN/M, na busca por formar cidadãos críticos, e sabendo que essa 

criticidade é oriunda de um trabalho consistente e amplo que perpasse todas as áreas de 

conhecimento e estabeleça relações entre elas, e sabendo ser a linguagem um forte 

instrumento na construção desse conhecimento, já propunha a utilização das diferentes 

linguagens como um dos objetivos gerais para o Ensino Fundamental: 
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Utilizar as diferentes linguagens – verbal, musical, matemática, 
gráfica, plástica e corporal – com meio para produzir, expressar e 
comunicar suas idéias, interpretar e usufruir das produções culturais, 
em contextos públicos e privados, atendendo a diferentes intenções e 
situações de comunicação (BRASIL, 2001b, p. 8). 
 

 

 

A expressão “utilizar diferentes linguagens” propõe a capacidade para ler e 

escrever, para que, assim, faça-se um uso consciente dessas linguagens de forma que  

venham a agir como um elemento modificador do indivíduo e do seu contexto. 

Sabe-se que a dificuldade de ler em toda e/ou qualquer esfera da atividade 

humana é o que, muitas vezes, impede a interação entre o aluno e o objeto de estudo. 

Assim, para que o aluno realize a leitura é preciso (re)conhecer o gênero textual, sendo 

consciente da função social que ele cumpre e das particularidades que o compõem.  

Portanto, podemos concluir que uma das razões que podem justificar as 

dificuldades apresentadas pelos alunos de realizar a leitura dos textos matemáticos 

deve-se à falta de domínio desse gênero discursivo – e de seu contexto de circulação – 

por não terem tido muito contato com ele, ou mesmo por desconhecê-lo. Bakhtin (1992 

apud BRÄKLING, 2006, p. 1) nos esclarece esse assunto na seguinte citação: 

 

Muitas pessoas que dominam muito bem a língua se sentem, 
entretanto, totalmente desamparadas em algumas esferas de 
comunicação, precisamente porque não dominam os gêneros criados 
por essas esferas. Não raro, uma pessoa que domina perfeitamente o 
discurso de diferentes esferas da comunicação cultural, que sabe dar 
uma conferência, levar a termo uma discussão científica, que se 
expressa excelentemente em relação a questões públicas, fica, não 
obstante, calada ou participa de uma maneira muito inadequada numa 
conversa trivial de bar. Nesse caso, não se trata da pobreza de 
vocabulário nem de um estilo abstrato; simplesmente trata-se de uma 
inabilidade para dominar o gênero da conversação mundana, que 
provém da ausência de noções sobre a totalidade do enunciado, que 
ajudem a planejar seu discurso em determinar formas composicionais 
e estilísticas (gêneros) rápida e fluentemente; uma pessoa assim não 
sabe intervir a tempo, não sabe começar e terminar corretamente 
(apesar desses gêneros serem muito simples). 
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Ele deixa claro que se não tivermos acesso a determinados gêneros e sua 

aprendizagem for fundamental para a nossa formação, precisamos aprendê-lo para que 

possamos nos desenvolver mais. Portanto, cabe à escola, na pessoa do professor, 

propiciar esse desenvolvimento, oportunizando ao aluno o contato com as mais diversas 

linguagens e com os mais diversos discursos. 

Um dos objetivos propostos pelos PCN/M para o Ensino Fundamental é 

desenvolver no aluno a capacidade de 

 

Comunicar-se matematicamente, ou seja, descrever, representar e 
apresentar resultados com precisão e argumentar sobre suas 
conjecturas, fazendo uso da linguagem oral e estabelecendo relações 
entre ela e diferentes representações matemáticas (BRASIL, 2001b, p. 
51). 
 

 

 

Porém, não podemos e nem devemos ignorar a formação a que os nossos 

professores de matemática foram submetidos. Formação essa que, em geral, descartou 

toda possibilidade de leitura, centrando-se apenas na aplicação de conceitos e fórmulas 

matemáticas sem que houvesse uma preocupação em contextualizar esses conceitos e 

fórmulas. Ainda hoje, como constataremos nas análises das entrevistas realizadas com 

professores de matemática, subtópico 3.2.1, percebe-se que a formação matemática, 

embora tenha havido mudanças, é muito enrijecida e o professor termina concebendo a 

matemática como algo isolado e imune a toda e qualquer intervenção.  

Devido a essa formação, o próprio professor tem dificuldade de, no processo de 

ensino/aprendizagem, apresentar a matemática como uma ciência na qual o aluno pode 

intervir e percebê-la presente em seu contexto, daí a necessidade de que nas aulas de 

matemática o professor busque estratégias que levem o indivíduo a compreender e 

deixar-se compreender. Mas, para isso, precisa “comunicar-se” e, portanto, utilizar-se 

não só da Linguagem Matemática tida como universal, mas também da LM, no nosso 

caso, a Língua Portuguesa.  
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De acordo com Machado (2001, p.15), “[...] mesmo as tentativas mais singelas 

de iniciação à matemática pressupõem um conhecimento da Língua Materna”, deixando 

claro com essa colocação que, embora a matemática tenha uma linguagem universal e 

diferente da LM, o aprendizado da matemática só irá acontecer de forma significativa se 

houver o domínio da LM, e isso não quer dizer que essa seja superior àquela, mas, por, 

em geral, ser a LM a primeira que conhecemos e aprendemos a dominar.  

Infelizmente, mesmo havendo uma relação tão estreita entre essas duas áreas de 

conhecimento, a escola, geralmente, ignora qualquer tentativa de aproximação entre 

ambas e “[...] o que se percebe no nível do senso comum é uma ênfase nos aspectos que 

separam as duas disciplinas [...]” (MACHADO, 2001, p. 17). 

Sabe-se que as várias linguagens, inclusive a matemática, e a leitura permeiam a 

construção do indivíduo nos mais diversos aspectos da sua formação, e que sem essas o 

indivíduo vê-se impossibilitado de atribuir significados consistentes ao mundo do qual 

faz parte e necessita atuar para modificá-lo em beneficio próprio e da comunidade na 

qual está inserido. Como ambas são exploradas mais dentro do contexto escolar e, no 

caso da leitura mais explicitamente nas aulas de LP, fica sob maior responsabilidade da 

escola “este atribuir significado ao mundo”.   

Na busca por contribuir para o sucesso do processo de ensino/aprendizagem, 

propomos que o ensino de todas as disciplinas e, no nosso caso especificamente da 

matemática, seja permeado por uma prática de leitura. Prática essa, como já foi 

destacado anteriormente, ainda e geralmente, somente explorada nas aulas de LP, 

mesmo o ensino da LP ainda sendo extremamente prescritivo, ou seja, de acordo com 

Halliday, MecIntosh e Strevens, (1974, 257-287 apud TRAVAGLIA, 2006, p. 38.), 

 

 [...] objetiva levar o aluno a substituir seus próprios padrões de 
atividades linguísticos considerados errados/inaceitáveis por outros 
considerados corretos/aceitáveis. [...] está diretamente ligado à 
primeira concepção de linguagem e à gramática normativa e só 
privilegia, em sala de aula, o trabalho com a variedade escrita culta, 
tendo como um dos seus objetivos básicos a correção formal da 
linguagem. 
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Essa postura termina por ignorar todo o conhecimento que o aluno possui ao 

entrar na escola e/ou em determinado ano escolar, e acarreta uma supremacia das regras 

preconizadas pela Gramática Normativa – aquela que estuda apenas os fatos da língua 

padrão, da norma culta de uma língua, da norma que se tornou oficial – em detrimento 

do trabalho com a leitura.   

Neste trabalho, adotamos a concepção de leitura a partir das ideias defendidas 

por Solé (1998), para quem a leitura deve ser entendida a partir da interação entre autor-

texto-leitor. É a partir dessa visão interacionista, que permite ao leitor 

questionar/questionar-se e construir/reconstruir seu conhecimento, que melhor permite 

um trabalho com leitura voltado para a decodificação/ compreensão/interpretação não só 

do texto, mas também dos elementos que agem como aporte de sentido. Essa visão de 

leitura busca o sentido além do texto, considera não só os elementos presentes dentro do 

próprio texto (ideias veiculadas, linguagem utilizada, gênero discursivo, tipo do texto 

etc.), mas, também, os elementos que estão fora dele, mas que sevem para a atribuição 

de significado, como o contexto (Quando foi escrito?, Onde foi escrito? Em que 

circunstâncias foi escrito? Por quem foi escrito? Quando foi lido? Por quem foi lido? 

Qual o momento sociocultural-histórico etc.?).  Esses elementos são, muitas vezes, 

ignorados pelos educadores quando se busca desenvolver um trabalho de leitura e serão 

ignorados pelos alunos, já que eles não são estimulados/orientados a observá-los. 

A interação construída no ato da leitura entre leitor-texto-autor envolvida pelos 

elementos do meio que perpassa cada um dos interlocutores desse processo, quando 

aplicada ao trabalho não só da LP, mas também de outras disciplinas, e, no caso aqui 

estudado, na matemática, possibilita a construção de conhecimentos bem mais 

consistentes por parte do aluno. 

Se partirmos da aplicação dessa leitura à matemática notar-se-á que o aluno não 

mais permanecerá como um reprodutor de fórmulas e conceitos que em sua maioria não 

fazem o menor sentido para ele, já que não encontram aplicabilidade em seu contexto 

para esses conceitos e fórmulas. O aluno se verá como um ser que vive, faz e necessita 

da matemática para entender o mundo a sua volta, pois o ensino da matemática 

suporteada pela leitura atua como uma fonte de reflexão, tornando-se, pois, fundamental 

para uma visão mais ampla da matemática, o que, de certa forma, levará o aluno a 

refletir e conscientizar-se do lugar e do papel da matemática e da leitura/LP na sua vida. 
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Como a escola, em geral, não tem a preocupação de trabalhar com o aluno a 

linguagem matemática – consideremos aqui que a linguagem matemática é a tradução 

de uma situação-problema (real ou não) por meio de símbolos e ordem lógica (estrutura) 

que permite formular, resolver questões das mais diversas áreas do conhecimento e da 

própria matemática.  

A linguagem matemática colabora para a codificação de situações do nosso 

meio, também representa e favorece a criação de novos níveis de significados, novos 

objetos, novos modelos. Ela também pode permitir a quem a utiliza descrever-se e às 

suas circunstâncias –, restringindo o ensino da matemática a fórmulas e cálculos, o que 

termina acarretando inúmeros problemas, dentre eles, o fato de o aluno não se ver como 

um ser matemático, descartando toda e qualquer possibilidade de uma aprendizagem 

significativa e não percebendo a estreita relação entre a leitura e a matemática.  

Dessa forma, ao longo do processo de ensino/aprendizagem, essas dificuldades 

tenderão a se perpetuar, principalmente, de acordo com Klüsener (2006), a partir do 

“momento em que as letras começam a substituir os números”, pois, até então, o aluno 

aprendeu que “Letra + Letra” forma palavra, e transformar esse saber calcificado pela 

própria escola ao longo dos cinco primeiros anos do ensino fundamental torna-se para o 

aluno e professor um processo lento, doloroso e motivo, muitas vezes, para o aluno não 

se ver como um ser que faz e vive a matemática. 

Assim, a visão de “[...] assunto árido, especialmente difícil, destinado à 

compreensão de poucos, não se adéqua à Língua Materna de uma maneira geral, mas 

ajusta-se perfeitamente à matemática” (MACHADO, 2001, p. 17), e para a 

desmitificação dessa ideia exige-se a necessidade de um trabalho aprofundado na 

linguagem matemática, permeado por práticas de leitura, a fim de construir o 

conhecimento matemático, e é aí que o domínio da leitura pode agir de forma 

significativa.  

É importante deixar claro que a leitura é usada como uma das várias 

possibilidades de instrumentos construtores do saber matemático, e não como único 

elemento capaz de construir esse saber. Por isso não devemos atribuir a ela toda a 

responsabilidade para a ocorrência da aprendizagem matemática, a responsabilidade é 

de tudo e de todos os envolvidos no processo de ensino/aprendizagem, e cabe a cada 
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elemento envolvido buscar soluções para reverter as dificuldades detectadas ao longo do 

processo. 

Por seu papel interativo, a leitura contribui para uma melhor aprendizagem não 

só da matemática, mas também da química, física, biologia, geografia etc.; e é essa 

interação que entraria como um instrumento aniquilador da barreira que há entre o 

pensamento matemático formulado pelo aluno e a linguagem simbólica exigida pela 

matemática na hora de transpor para oralidade e/ou para a escrita esse conhecimento.  

Portanto, acreditamos que a capacidade de leitura propicia ao aluno uma visão 

mais ampla e concreta da situação problematizada, contribuindo para que o aluno tenha 

um número significativo de informações que o ajudarão a compreender e construir 

conceitos e soluções matemáticas. No tratamento dessas informações, os PCN/LP 

propõem, como um dos objetivos do ensino LP para o Ensino Fundamental (BRASIL, 

2001a, p. 42), “valorizar a leitura como fonte de informação, via de acesso aos mundos 

criados pela literatura e possibilidades de fruição estética, sendo capazes de recorrer aos 

materiais escritos em função de diferentes objetivos.” 

Como sugestão para o uso da leitura, o aluno realiza investigações sobre o objeto 

de estudo de acordo com os interesses e realidades e, dessa forma, por apresentarem 

mais significado, os dados coletados, organizados e interpretados são mais facilmente 

compreendidos e internalizados pelo aluno. 

Observa-se que, por meio da leitura, o aluno poderá, a partir de situações 

concretas e contextualizadas, analisar problemas matemáticos buscando soluções 

apropriadas para resolvê-los. Ou seja, a leitura, de fato, pode aproximar o aluno do 

conhecimento matemático que ele, muitas vezes, vê como algo inalcançável e 

descontextualizado, justamente porque o professor de matemática geralmente trabalha 

os conteúdos matemáticos como se não fizessem parte da realidade do aluno, e o 

professor de LP não leva o aluno a perceber a dinamicidade da leitura frente a outra 

disciplina.  

Nas aulas de matemática, como podemos observar avaliando alguns livros 

didáticos e a atuação de alguns professores, os gêneros discursivos explorados com 

maior frequência são as fórmulas, enunciados de questões e problemas matemáticos, 

gráficos, figuras geométricas e textos em que a história da matemática é contada de 
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forma esporádica e geralmente sem estabelecer relação com o contexto do aluno, 

demonstrando que esses textos, em geral, são usados como pretexto para se trabalhar o 

conteúdo que se quer explorar, embora já se perceba a sinalização de alguns estudos da 

área da Educação Matemática, ou seja, tendências de pesquisas que possibilitam a 

exploração de outros gêneros discursivos além dos mencionados anteriormente. A 

exemplo, podemos citar: Modelagem Matemática (BIEMBENGUT, 2007), a História 

da Matemática (FOSSA, 2001) e a Resolução de Problemas (SMOLE, 2001). 

Porém, ainda há muito a ser feito nesse aspecto. Daí porque a exigência da 

leitura durante as aulas de matemática ser uma prática latente e imprescindível, pois sem 

uma leitura objetiva da problemática apresentada, do gráfico, das figuras etc., o aluno 

certamente não conseguirá encontrar o caminho para a possível solução do problema e, 

consequentemente, não conseguirá construir um conhecimento matemático verdadeiro. 

Dessa forma, a matemática passará a ser para o aluno mais uma disciplina sem muito 

significado, o que contribuirá para que ela continue sendo vista, por muitos alunos, 

como algo inacessível, distante, restrita àqueles que têm uma inteligência fora do 

comum. 

De acordo com Machado (2001, p. 83): 

 

[...] a Matemática e a Língua Materna representam elementos 
fundamentais e complementares, que constituem condição de 
possibilidade do conhecimento, em qualquer setor, mas que não 
podem ser plenamente compreendidos quando considerados de 
maneira isolada.  

 

 

Estando a leitura/LP e a matemática presentes no currículo desde os primeiros 

anos de escolaridade e sendo destinado a elas o papel de alicerce do conhecimento, a 

escola poderá levar o aluno a reverter o quadro educacional apresentado no subtópico 

2.4.2 e chegar ao final do EF II conseguindo pensar, expressar-se, ler a matemática 

percebendo a sua aplicabilidade no mundo no qual está inserido e, principalmente, 

pensar e viver a leitura como algo além das aulas de LP, algo que lhe pode propiciar a 

aquisição de novos conhecimentos e habilidades. 
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3. OS CAMINHOS DA INVESTIGAÇÃO 

 

Nesse capítulo apresentaremos a descrição da nossa proposta, o delineamento do 

estudo empírico que utilizamos para validá-la e alcançar os nossos objetivos – geral e 

específicos – já apresentados na introdução deste trabalho e o percurso metodológico 

com a descrição de cada etapa que compões esse percurso 

 

 

3.1  Descrição da pesquisa 

 

Este trabalho apóia-se numa abordagem qualitativa, com perfil de pesquisa-ação 

que, segundo Fiorentini (2006, p. 112), trata-se de  

 

[...] um tipo especial de pesquisa participante em que o pesquisador se 
introduz no ambiente a ser estudado não só para observá-lo e 
compreendê-lo, mas sobretudo para mudá-lo em direções que 
permitam a melhoria das práticas  e maior liberdade de ação e de 
aprendizagem dos participantes. 

 

 

Nessa perspectiva, em nossa proposta, visamos compreender e melhorar o 

processo de ensino/aprendizagem a partir de um olhar mais atento aos acontecimentos e 

fenômeno dentro do seu contexto original a fim de desenvolver e refazer conceitos que 

proporcionam uma maior valoração às práticas educativas, contribuindo, assim, para 

que esse processo ocorra de forma satisfatória a todos nele envolvidos. 

Reteremo-nos a discutir neste item os momentos da pesquisa-ação que 

consistiram no desenvolvimento da proposta e que possibilitaram a análise dos 

resultados obtidos a partir dos objetivos traçados. O primeiro passo em direção ao 

desenvolvimento da proposta foi a realização de uma entrevista com alguns professores 

de matemática ou que ensinam matemática, que foram selecionados de forma aleatória, 
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já que a única exigência era a de que já atuassem como professores. Objetivamos com a 

entrevista identificar a concepção de leitura dos professores entrevistados e “se” e 

“como” eles trabalham a leitura com seus alunos. Apresentaremos o detalhamento das 

entrevistas e a análise das respostas dadas pelos entrevistados nos tópicos subsequentes. 

Em seguida, partimos para a etapa de escolha da escola campo de intervenção. 

Inicialmente tínhamos preferência por escolas da rede pública de ensino por sabermos 

que estas escolas, em geral, apresentam um grande déficit na aprendizagem matemática 

e por desejarmos colaborar com a realidade local das escolas do nosso município, mas 

por não encontrarmos possibilidades de desenvolver a pesquisa em nenhuma das escolas 

consultadas, terminamos por desenvolvê-la em uma escola da rede privada de ensino.  

Simultaneamente à definição da escola, realizamos a definição do professor 

colaborador, que aconteceu a partir do interesse demonstrado, durante a entrevista, em 

participar da pesquisa, embora esse interesse tenha se apresentado com algumas 

restrições que apresentaremos no tópico 3.4. 

O passo seguinte foi a definição da turma e esta foi amparada apenas no ano, já 

que objetivávamos uma turma de 6ª ano, por acreditarmos ser a partir desse nível de 

ensino onde se dão início, geralmente, as dificuldades dos alunos em matemática. Em 

seguida, apresentaremos a definição do conteúdo que se deu simultaneamente com a 

definição da turma, e aconteceu em parceria com o professor-colaborador. O conteúdo 

selecionado foi Geometria, sólidos geométricos, regiões planas e contornos, que iremos 

explorar a partir da atividade de sondagem. A escolha desse conteúdo deveu-se, 

principalmente, pelo fato de o professsor-colaborador considerá-lo importante para a 

prendizagem de outros conteúdos e por não conseguir perceber nele possibilidades de 

trabalhar de forma mais dinâmica, o que, de acordo com o professor-colaborador, 

terminava por prejudicar a aprendizagem do aluno. 

Após essas definições, visitamos a sala de aula e, a partir das observações feitas 

à escola, ao professor, à turma e ao conteúdo matemático a ser explorado em nossa 

pesquisa, elaboramos uma atividade de sondagem a fim de percebermos o conhecimento 

que os alunos tinham do conteúdo a ser explorado e analisamos as respostas dadas por 

eles. Realizamos, assim, uma caracterização da turma e a partir disso, delineamos uma 

proposta mais condizente com a realidade dos sujeitos da pesquisa. 
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A etapa seguinte consiste na elaboração e aplicação da proposta de intervenção, 

que foi apresentada ao professor-colaborador para que ele avaliasse e, se quisesse, 

sugerisse modificações. Durante a aplicação da intervenção adotamos a postura de ao 

final de cada atividade desenvolvida em sala, avaliarmos a etapa desenvolvida tendo 

como base o que havia ocorrido na sala de aula, de modo a, caso necessário, 

realizássemos alguns ajustes nas atividades subsequentes. Optamos, neste texto, por 

apresentar a referida proposta juntamente com a descrição do processo de aplicação. 

A etapa seguinte consiste na descrição da aplicação das atividades de 

intervenção, na análise dos procedimentos e resposta dos alunos.  

A última etapa consiste na aplicação de uma atividade avaliativa, nos moldes da 

atividade de sondagem, a fim de perceber o nível de aprendizagem da turma, as 

possíveis dificuldades e as considerações sobre os resultados obtidos com prováveis 

sugestões adaptações das atividades interventivas. 

Todas essas etapas serão descritas minuciosamente nos subtópicos, tópicos e 

capítulo seguintes. 

 

 

3.2 O professor que ensina matemática 

 

Antes da elaboração da nossa intervenção, tentamos elaborar uma entrevista 

semi-estrutura para ser aplicada com alunos do último ano de matemática e pedagogia, 

profissionais que atuam há bastante tempo e profissionais com pouco tempo de atuação, 

a fim de observarmos se eles utilizam-se da leitura em suas práticas e como isso 

acontece.  

Entendemos como entrevista semi-estruturada (FIORENTINI, 2006) o processo 

em que apesar de se estabelecer um conjunto de pontos a serem contemplados durante a 

entrevista, é possível, de acordo com o andamento da entrevista, alterar a ordem dos 

mesmos e até incluir novos pontos que poderão surgir durante a sua realização. 
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A entrevista estruturou-se a partir da seguinte ordem: o primeiro bloco de 

perguntas refere-se à formação acadêmica e à experiência profissional dos 

entrevistados; o segundo bloco refere-se à relação entre leitura e à formação acadêmica 

do professor de matemática; e o terceiro bloco refere-se a como esses profissionais 

utilizam-se da leitura como ferramenta de interação, construção do conhecimento e de 

avaliação. 

Para a realização das entrevistas, contactamos aproximadamente 50 professores 

de matemática ou que ensinam matemática (professores polivalentes) e estudantes do 

curso de Pedagogia e Licenciatura em Matemática, todos que, respectivamente, atuam e 

estudam em escolas e faculdades de Mossoró. 

Entretanto, deparamo-nos com uma grande dificuldade em encontrar professores 

que se dispusessem a colaborar com a entrevista, alegando os mais diversos motivos (a 

maioria dos professores contactados, já demonstrava uma resistência quando falávamos 

em entrevista e ao dizermos a temática da pesquisa, eles diziam logo que “leitura não é 

coisa de matemática”, ou que “leitura não é coisa que eles entendam” ou, 

simplesmente, “Que eles estavam apressados e sem tempo”...). Diante de tanta 

resistência, optamos por aplicar um questionário.  

De acordo com  Fiorentini e  Lorenzato (2006, p. 116), 

 

O questionário é um dos instrumentos mais tradicionais de 
informações e consiste numa série de perguntas que podem se: 
Fechadas, apresentam alternativas para as respostas [...]; Abertas, 
quando não apresentam alternativas para respostas, [...]; e Mistas, 
combinando parte com perguntas fechadas e partes com perguntas 
abertas. 

 

 

Para o questionário, seguimos o mesmo roteiro de elaboração construído para a 

entrevista, ou seja, ele foi composto de perguntas abertas, possibilitando uma maior 

possibilidade de expressar ideias e posicionamentos. 

Enviamos os questionários por e-mail, para aproximadamente 30 professores, e 

obtivemos apenas seis respostas, dessas, quatro são de alunos do curso de Licenciatura 
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em Matemática da UERN – Universidade do estado do Rio Grande do Norte – e dois 

são licenciados em Matemática. Todos já atuam como professores na rede de ensino 

público e/ou privado da cidade. 

Desses seis, um licenciando, logo após ter enviado o questionário respondido, 

enviou outro e-mail dizendo não autorizar que eu utilizasse as respostas dele na 

pesquisa. Tentei ainda convencê-lo, ressaltando, inclusive, que seria mantido o total 

sigilo da identificação dos respondentes. Entretanto, ele manteve-se irredutível, 

alegando que pelo fato dele não gostar de leitura, não achá-la importante e nem saber 

trabalhá-la no ensino da matemática poderia ser prejudicado profissionalmente, caso 

alguém tomasse conhecimento das respostas dele. Respeitando a posição do professor, 

descartei as respostas dele fechando este ciclo de entrevista/questionário com apenas 

cinco profissionais. 

No resultado do questionário, identificaremos os professores participantes como 

P1, aluno do 8º período de Matemática da UERN, com 2 anos de atuação como 

professor do EFII; professor P2, aluno do 8º período de Matemática da UERN e com 5 

anos de atuação; professor P3, formado há 10 anos em matemática pela UERN e, 

também, com 10 de atuação no EFII e EM; professor P4 com 1 ano de atuação e 

cursando o 8º período de matemática na UERN e por último o nosso professor 

colaborador, que identificaremos como professor P5, formado em matemática pela 

UERN, com 13 anos de atuação no EFII e EM. (Ver Quadro 01). 

Quadro 01 – Dados gerais dos questionados 

 

 

PERGUNTAS 

 

 

RESPOSTAS DOS PROFESSORES ENTREVISTADOS 

 

 

P1 

 

P2 

 

P3 

 

P4 

 

P5 

1. Idade   

 
22 anos 22 anos 32 anos 24 anos 34 anos 

2. Sexo Masculino Masculino Feminino Masculino Masculino 

3. Formação  

Acadêmica 

Licenciand

o em 

Licenciand

o em 

Licenciatura 

em 

Licenciand

o em 

Licenciatu

ra em 
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Matemátic

a – 8º 

Período 

Matemátic

a – 7º 

período 

Matemática Matemática 

– 8º período 

Matemátic

a 

Tempo de 

atuação 
2 anos 5 anos 10 anos 1 ano 13 anos 

4. Nível de 

ensino em que 

leciona 

EF II EF II 

EM 

EF II 

EM 

 

EM EF II 

EM 

 

Como podemos verificar nos dados do quadro 1, todos os questionados já atuam 

como professores da Educação Básica, sendo que apenas um não atua no ensino 

fundamental. Verifica-se que, entre os que estavam em formação, todos estão em fase 

de conclusão do curso de Licenciatura em Matemática da UERN, que abrange 8 

períodos.  

 

 

3.2.1  A análise dos questionários 

 

Abaixo segue um quadro com os questionamentos, com as respostas dadas pelos 

professores e a análise dessas respostas. 

Quadro 02 – O conceito de leitura tido pelo professor de matemática 

5. O que você entende por prática de leitura? 

P1 Ler constantemente. 

P2 Prática de leitura é umas das ferramentas mais importantes para o 

desenvolvimento do aluno em todas as áreas do conhecimento. Os 

alunos geralmente não entendem o que leem, dificultando a 

compreensão de qualquer disciplina em âmbito escolar. 

P3 Acredito que todo e qualquer conhecimento é adquirido pela 

linguagem, sendo assim, vejo que a aprendizagem está fundamentada 

na leitura. Com isso, esse exercício contínuo, ou seja, a sua prática, 
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assume um papel vital para a formação do indivíduo. A leitura é 

fundamental em qualquer série do ensino, desde o básico até o nível 

superior, ou ainda, até o momento em que respiramos. 

P4 É o que possibilita ao leitor entender a mensagem que está sendo 

passada pelo texto. 

P5 É você tornar a leitura como um instrumento diário em seus 

planejamentos para suas aulas, procurar sempre associar a sua leitura a 

uma prática para que esta seja utilizada em sala de aula, mostrando ao 

aluno a importância desta prática. 

 

A pergunta apresentada no quadro 02 objetiva perceber a concepção que o 

professor entrevistado tem sobre prática de leitura. Nessa pergunta, os professores P1, 

P3 e P5 demonstraram saber o que é prática de leitura, atribuindo a ela a ideia de leitura 

diária, constante e contínua, isso pode ser observado na resposta de P5 quando ele 

afirma que prática de leitura “É você tornar a leitura como um instrumento diário em 

seus planejamentos [...]” 

Já os professores P2 e P4 não conseguem, em suas respostas, definir e/ou 

explicar o que é prática de leitura, mas demonstram ser conscientes da importância da 

prática para a aquisição do conhecimento.  

Quadro 03 – A leitura e a formação acadêmica do professor de 

matemática 

 

6. Na sua formação acadêmica como a leitura foi apresentada? 

P1 De forma vaga. 

P2 A leitura foi apresentada na minha formação de maneira muito discreta, 

mínima. 

P3 A matemática era apresentada e aplicada de uma forma muito abstrata, 

em que conceitos eram colocados de maneira superficial e fórmulas 

tinham que ser decoradas para serem aplicadas nas questões cobradas, 

sendo assim, a leitura não era estimulada e os problemas provenientes 

dessa ausência de leitura ainda se refletem atualmente na minha vida 

profissional. Acredito que fui formada para repetir, mesmo que não 
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concordando, os atos de professores que só sabem cobrar fórmulas e 

resultados prontos e usar as metodologias mais repetitivas de se 

resolver questões e mais questões. Cabe a mim, enquanto profissional 

desta área, buscar superar os prejuízos marcados por uma formação que 

pouco me cobrou por esse hábito para que eu busque a inovação e 

meios de fazer com que meu aluno não venha no futuro repetir o que 

comento aqui. 

P4 Não tive uma disciplina especifica com relação à leitura.   

P5 Na minha formação acadêmica não havia essa preocupação por parte 

dos meus professores, então por conta própria, ou através de cursos, é 

que fui descobrindo a importância da leitura para a resolução de 

situações problemas de Matemática ou de qualquer outra disciplina. 

 

Na pergunta apresentada no quadro 03, os professores foram unânimes em dizer 

que a leitura não foi explorada na formação acadêmica, não havendo nenhum incentivo 

e/ou estímulo para realizá-la. A professora P3 chegou a dizer que a ausência de uma 

prática de leitura ainda prejudica hoje a sua prática, afirmando ainda que “[...] fui 

formada para repetir, mesmo não concordando, os atos de professores que só sabem 

cobrar fórmulas e resultados prontos e usar as metodologias mais repetitivas de se 

resolver questões e mais questões.” Essa colocação nos faz crer que o formalismo ainda 

é uma das concepções matemáticas dominantes no processo de formação de muitos 

professores e, consequentemente, de seus alunos, o que, de certa forma, é lamentável, 

pois como vimos no subtópico 2.1.1 (p. 24), “A concepção formalista, por não 

favorecer a interpretação e trabalhar com modelos prontos, impede toda e qualquer 

possibilidade de interação entre aluno e objeto de estudo, [...]”. 

Quadro 04 – A matemática e a formação acadêmica do professor de matemática 

 

7. Como a Matemática foi apresentada a você na sua formação? Havia 

preocupação em contextualizá-la e mostrar a relação que ela tem com as 

outras áreas de conhecimentos? 

P1 Parcialmente, às vezes se comenta sobre o contexto, mas poucas vezes. 

P2 Foi apresentada com muito cálculo, fórmula e não houve preocupação 

com contextualização. 



67 

 

P3 Foi apresentada como ciência na qual não podia fazer inferência, pois 

ela era enrijecida. 

P4 A matemática, a mim, foi apresentada de maneira direta, sem 

preocupação com a contextualização  

P5 Da forma tradicional. Não houve preocupação com a contextualização 

 

A pergunta apresentada no quadro 04 buscava perceber se a matemática foi 

apresentada de forma contextualizada na formação acadêmica do questionado, já que a 

contextualização dos conteúdos é uma das propostas dos PCN. Os professores deixaram 

claro em suas respostas que a contextualização da matemática é algo que, quando 

aconteceu/acontece, foi/é de forma muito sutil. Esse tipo de ensino descontextualizado 

colabora para que esse professor também apresente aos seus alunos a matemática 

descontextualizada, sendo, aliás, uma das atitudes que mais prejuízo traz para o 

processo de ensino/aprendizagem da matemática. 

Quadro 05 – Os PCN e a formação do professor de matemática 

8. Os PCN (2001b, p. 24) afirmam que “[...] Parte dos problemas referentes 

ao ensino de Matemática estão relacionados ao processo de formação do 

magistério, tanto em relação à formação inicial como à formação 

continuada.” Você concorda com essa afirmação? Justifique.  

P1 Parcialmente. Os conhecimentos obtidos na academia são de cunho 

muito superior ao que nos deparamos lá, mas tenho em mente que a 

questão de aprendizado insatisfatório que temos hoje, é mais uma 

questão cultural, a família perdeu o interesse pela educação dos filhos e 

acha que isso é uma obrigação da escola. 

P2 Sim, a formação dos professores ainda acontece de forma atrasada. 

Várias alterações acontecem ao longo do tempo nos currículos 

escolares e essas mudanças não estão sendo acompanhadas dentro das 

faculdades de Matemática. 

P3 Concordo em parte, porém acredito que tal problema é proveniente 

muito mais na forma como a matemática está sendo colocada. Há um 

choque de ideias e de comportamentos, bem como, de teorias e 

práticas. Percebo que as escolas fazem com que o aluno se distancie do 
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seu mundo por algum tempo, como se os alunos tivessem dupla 

personalidade instrutiva. Eles têm que aprender a matemática que, de 

certa forma, não lhes servirá (ao menos momentaneamente), para 

deixar de lado aquela velha matemática que ele usa e abusa em seu 

cotidiano e da qual poderia tirar mais e melhores proveitos. A 

matemática está sendo colocada sem atratividade, sem ao menos os 

alunos e, até mesmo, os professores entenderem qual a finalidade de 

estudar determinados assuntos que se encontram longe de seu dia-a-dia, 

com isso, o desinteresse se amplia e os resultados insatisfatórios 

também. As dificuldades de aprendizagem bem como as deficiências 

no ensino da matemática constituem, já há algum tempo, preocupação 

para os estudiosos cujas investigações são dedicadas às questões 

inerentes à aplicação de metodologias no ensino da matemática, assim 

como ao refinamento da compreensão dessa ciência tão discriminada 

pela exatidão de seus métodos. 

A falta de tempo do educador leva-o a certos impedimentos de 

modificar sua prática pedagógica tendo como referencial um plano que 

sane as dificuldades diárias. É esse obstáculo na vida profissional do 

professor, especificamente o de matemática, que o faz viver em 

constante reflexão acerca de quão grande problemática. 

P4 Não totalmente. Acredito que existe um fato muito importante que 

deve ser levado em conta a respeito desse ocorrido, que é a estrutura 

precária oferecida, por muitas escolas, ao professor. Esse fato dificulta 

mais ainda o trabalho do professor que quer trabalhar a matemática de 

maneira adequada 

P5 Em parte eu concordo. É certo que a formação é deficitária, mas, 

atualmente, temos oportunidade de nos capacitar, nos informar e 

melhorarmos a nossa prática. 

 

A pergunta apresentada no quadro 05 envolve a formação inicial e a continuada, 

atribuindo a esta parte dos problemas vivenciados hoje no ensino de matemática. Nesta 

pergunta é solicitado ao professor que se posicione frente à afirmação, justificando o seu 

posicionamento. Os professores P1, P3, P4 e P5 concordam parcialmente com essa 

afirmação, embora se utilizem de argumentos diferentes. O P1 alega que “Os 
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conhecimentos obtidos na academia são de cunho muito superior ao que nos 

deparamos lá, [...]”, destacando o distanciamento entre teoria e prática presentes nos 

cursos de formação. A P3 faz uma colocação muito feliz quando diz que “Eles – os 

alunos - têm que aprender a matemática que, de certa forma, não lhes servirá (ao 

menos momentaneamente), para deixar de lado aquela velha matemática que ele usa e 

abusa em seu cotidiano e da qual poderia tirar mais e melhores proveitos.” Essa visão 

de distanciamento entre teoria e prática foi reafirmada pelos professores em diversos 

momentos, demonstrando a consciência do professor de matemática de que a disciplina 

explorada por ele na escola está longe da matemática que o aluno necessita na prática, 

ele também é consciente de que falta um trabalho mais interativo e dinâmico e 

demonstra necessitar de práticas que venham ao encontro da interação do aluno com o 

conhecimento matemático e da contextualização da matemática. 

Quadro 06 – A importância da leitura para o ensino da matemática 

09. Você considera importante trabalhar a leitura nas aulas de matemática? 

Por quê? 

P1 Trabalhar com leitura sim é importante; pois nesse ponto podemos 

inserir a história da matemática, coisa que não acontece no ensino de 

hoje. Porém, para que isso aconteça, a educação deve passar por uma 

reforma, pois, a cada dia estão tirando mais o pouco tempo das aulas de 

matemática e português. Trabalhar a leitura: entendo como ensinar a 

ler, não deve se fazer em matemática. Opinião própria. 

P2 Muito importante, já que a primeira necessidade do aluno é 

compreender o enunciado da questão para que ele possa vir logo em 

seguida a resolver o problema. O aluno não conseguirá resolver 

problemas matemáticos senão tiver um entendimento geral do 

problema que foi proposto. 

P3 Sim, sem dúvida. Trabalhar a leitura não é função somente de um 

professor de língua portuguesa como muitos pensam, e sim de todos. 

Acredito que a leitura é o ato por meio do qual qualquer indivíduo 

constrói seus significados por meio de interpretações dos signos com os 

quais manteve contato. Essa prática levará o aluno a compreender a 

matemática por outro ângulo e, assim, compreender o verdadeiro valor 
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desta ciência. Como professora de matemática, percebo que os alunos 

demonstram uma série de dificuldades quando se deparam com 

situações-problema que necessitam de interpretações para resolvê-las.  

Os alunos não compreendem o que leem e, assim, demonstram 

desinteresse para chegar a solução do problema, isso mostra a 

deficiência que eles têm no hábito da leitura. Talvez isso seja devido a 

maus costumes na forma como processo de ensino-aprendizagem é 

desenvolvido. Sabemos que existe um pro-grama a ser cumprido por 

nós professores num período de tempo desproporcional a um 

bombardeio de informações que têm que ser visto e exercitado por 

meio de conceitos, demonstrações exemplos, exercícios, testes, 

desafios e muitas leituras neste prazo de tempo que é o ano letivo. Esse 

talvez seja o motivo pelo qual, muitos professores não buscam outros 

artifícios para trabalhar a matemática usando a leitura como uma de 

suas ferramentas, se prendendo apenas aos livros didáticos e com tanta 

coisa a ser vista, terminam engolindo os conteúdos numa velocidade 

maior do que deveriam a fim de cumprir com um programa estipulado, 

causando, portanto, uma qualidade de ensino-aprendizagem não muito 

satisfatória. É preciso rever todo o programa que é cobrado e a forma 

como é colocada, para que possamos desde cedo reparar os costumes 

que vêm sendo aplicado de geração em geração. 

P4 Sim, pois, a leitura fará com que o aluno possa interpretar de maneira 

clara e objetiva problemas matemáticos  

P5 Não só considero importante como, também, necessário, pois a prática 

da leitura nas aulas de matemática auxilia o aluno a interpretar as 

situações problemas auxiliando seu entendimento e resolução, além de 

proporcionar um bom desenvolvimento da aprendizagem. 

 

Quadro 07 – A utilização da leitura no ensino da matemática 

 

10. Você utiliza a leitura em sua prática? De que forma isso                  

acontece? 

P1 Não. A única leitura que o aluno pratica é na resolução de problemas. 
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P2 Sim, na hora de interpretar as questões proposta e contextualizar o 

ensino da matemática.   

P3 Sim, porém, acredito que deveria trabalhar mais essa questão, usando 

outras atividades envolvendo a leitura, cobrando mais de meus alunos, 

trazendo para minha sala de aula mais textos, mais livros, ou seja, 

outras fontes de pesquisa em busca do conhecimento, conhecendo mais 

a história da matemática, como foram criados os conceitos, por quem 

foram criados, suas demonstrações e até mesmo construindo materiais 

que sirvam de apoio para o ensino-aprendizagem. Conduzir o meu 

aluno para que ele faça suas descobertas e encontre suas respostas, tudo 

por intermédio da leitura. Vejo que a leitura deve ser uma atividade 

constante na vida de qualquer estudante e utilizo esta prática na busca 

do entendimento dos conteúdos que vão sendo estudados durante as 

aulas, nas questões que são propostas, nos textos apresentados, nos 

conceitos que são definidos. 

Sabemos que os livros didáticos, habitualmente usados em nossas aulas 

trazem muitos símbolos matemáticos. O excesso de simbologia, 

frequentemente, cria dificuldades desnecessárias para o aluno, 

chegando mesmo a impedir que ele compreenda a ideia representada 

pelo símbolo, com isso, procuro junto deles fazer a leitura dessa 

simbologia de forma com que o aluno compreenda essa linguagem e o 

porquê desse uso, bem como, suas relações.  É interessante ver o 

empenho de muitos, quando precisamos ler um texto. Essas leituras, 

geralmente são feitas em sala de aula, na qual, sempre tem aqueles que 

se oferecem para fazer as leituras em voz alta e o que se percebe é que 

em muitos casos eles não conseguem explicar o que acabaram de ler, 

ou seja, sempre fica uma dúvida e a partir de então, vem os 

questionamentos e os esclarecimentos sobre essas dúvidas. 

P4 Sim, com problemas contextualizados. 

P5 A leitura é indispensável em qualquer situação quando o assunto á 

aprendizagem. Utilizo regularmente essa ferramenta em minha prática 

na sala de aula, pois acredito que através dela o aluno acelera o seu 

desenvolvimento cognitivo quando isso é feito com essa intenção. 
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Como isso acontece? O aluno deve fazer a leitura prévia dos textos 

matemáticos para entendimento do que lhe é proposto, pois sem a 

leitura, não há entendimento das situações. 

 

As perguntas 9 e 10, apresentadas nos quadros 6 e 7 respectivamente, são 

complementares, pois a 9 busca saber se o professor acha importante trabalhar leitura 

em sala de aula e a 10 como ele utiliza a leitura em suas aulas. Todos os entrevistados 

afirmaram ser importante trabalhar a leitura por ela ser um instrumento de dinamização, 

interação, interpretação e compreensão. Mas, ao mesmo tempo em que todos acham 

importante trabalhar a leitura, percebe-se nas respostas dadas à pergunta 10 que esse 

trabalho ainda está muito limitado à leitura de problemas, enunciados, conceitos ou dos 

textos presentes no próprio livro didático. Não observamos, nas respostas dadas pelos 

professores, referência à utilização/exploração de textos que circulam na sociedade (em 

jornais, revistas, na internet, em outros livros etc.) para trabalhar conteúdos 

matemáticos e que poderiam ser um instrumento para tornar as aulas mais dinâmicas, 

colaborando para o aluno perceber o quão presente a matemática está em nossas vidas. 

Quadro 08 – A leitura como instrumento de avaliação 

 

11.  A leitura é utilizada em sua prática como um dos parâmetros de 

avaliação do Aluno? De que forma? 

P1 Não. 

P2 Sim, busco avaliar a leitura dos alunos inserindo nas avaliações 

questões bastante contextualizadas, a fim de forçar uma leitura e 

interpretação antes de resolver o problema matemático. 

P3 Sim. Uma boa leitura trará para o aluno respostas significativa que lhe 

auxiliará no seu desenvolvimento e suas habilidades. Uma delas 

encontra-se nas questões que são elaboradas baseadas muitas vezes em 

textos que retratam de assuntos estudados em sala de aula, sendo assim, 

o aluno só resolverá a situação-problema depois que lerem os textos 

propostos e fazerem suas interpretações. Existem também as questões 

contextualizadas em que o aluno deverá ter uma boa leitura para poder 

decifrar os enunciados e em seguida resolvê-las. 



73 

 

Outra forma que buscamos a leitura como fonte de conhecimentos na 

matemática, está no exercício de leituras nos textos que são oferecidos 

pelos livros didáticos. Exemplo: no livro que eu utilizo atualmente com 

meus alunos do ensino médio (Matemática contexto e aplicações), o 

autor Luiz Roberto Dante, traz, na abertura dos capítulos, textos com 

informações gerais sobre o assunto que será discutido e essa prática é 

feita sempre na intenção de se fazer a prática da leitura, bem como, 

preparar o aluno para o assunto seguinte e despertar nele o interesse 

sobre o tema que será estudado. A partir de então, poderá ser feita uma 

avaliação geral sobre o entendimento do aluno. 

P4 Não, eu não a utilizo como forma de avaliação. 

P5 Sim, utilizo a leitura como parâmetro de avaliação. Produzir situações 

problemas requer leitura para que haja concordância nas colocações do 

autor. A leitura também é necessária para se ter conhecimento da 

escrita da língua portuguesa e relacioná-la com a simbologia 

Matemática. Diante disso, avalio os alunos com produções de questões 

incentivando-o à prática constante da leitura e resolução de problemas. 

 

Na pergunta 11, apresentada no quadro 08, que objetiva perceber se o professor 

utiliza a leitura como um parâmetro de avaliação do aluno, há um comentário do 

professor P2 que retrata a visão, não só dos professores, mas também dos alunos sobre a 

prática de leitura. Quando o professor expõe que “Sim, busco avaliar a leitura dos 

alunos inserindo nas avaliações questões bastante contextualizadas, a fim de forçar 

uma leitura e interpretação antes de resolver o problema matemático.” Este “forçar”, 

sabemos ser uma atitude desestimulante frente ao ato de ler, pois a leitura não deve ser 

forçada, ela tem que ser estimulada e vista como fonte de prazer e de conhecimento. 

Além disso, novamente, a leitura aparece relacionada apenas à competência de ler e 

interpretar uma situação problema.   

Às vezes, o professor na ânsia de atualizar-se frente ao que é exigido pelos PCN 

ou, até mesmo, pelas escolas, utiliza-se erroneamente de instrumentos e práticas que, 

usados assim, só servem para colaborar para uma maior rejeição do aluno frente a estas. 

No caso da leitura, que já sofre uma rejeição por fatores apresentados no tópico 2.2, esse 
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forçar, na realidade, só distancia o aluno da leitura e, consequentemente, do conteúdo 

matemático. 

Concluímos que, embora os professores P2, P3 e P5 afirmem utilizar a leitura 

como forma de avaliação, eles ainda estão restritos a textos presentes no material 

didático e/ou a leitura de problemas elaborados por eles ou que estão nos livros, 

cobrando dos alunos uma leitura mecanizada e restrita a conceituação e a decifração de 

termos matemáticos por eles utilizados nas explicações de conteúdos. 

Quadro 09 – Conceitos matemáticos e leitura 

12.  É importante trabalhar os conceitos matemáticos a partir de uma prática 

de leitura? Por quê?  

P1 Sim. Sem dúvida a leitura é pré-requisito para o entendimento de 

qualquer conceito. 

P2 Sim, pois é de suma importância a interpretação de dados, para 

posteriormente resolver problemas matemáticos. Portanto, a prática de 

leitura é fundamental para compilar o conhecimento matemático 

P3 Acredito que todo conhecimento é adquirido pela prática da leitura 

e, principalmente, quando se trata dos conceitos matemáticos que, 

sem dúvida, poderão ser também construídos por essa prática. 

O processo de intervenção com Leitura e Escrita nas aulas de 

Matemática em qualquer nível de ensino pode ajudar a promover a 

construção do conhecimento matemático de forma mais eficaz, 

considerando a preocupação com os conteúdos e a sua utilização 

paralela aos outros aspectos da contextualização. Com essa prática, 

as conexões entre os conceitos matemáticos, a História da 

Matemática, a Resolução de Problemas, os métodos de 

aprendizagem ativos e interativos poderão ser trabalhados com 

mais qualidade. 

A reflexão de textos e situações, em que são encontradas ideias 

matemáticas pode representar um novo rumo e promover uma 

aprendizagem significativa em Matemática, assim como a 

discussão de assuntos de outras áreas do conhecimento 

P4 Sim, pois, isso é possível através da contextualização que ajuda a atrair 

a atenção do aluno que muitas vezes não aprende a matemática por não 
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achar interessante. 

P5 Sim. 

 

A pergunta 12, apresentada no quadro 09 quer saber se o professor acha 

importante trabalhar os conceitos matemáticos a partir de uma prática de leitura. Todos 

respondam que sim. Entretanto, verificamos que P1 se contradiz ao responder “sim”, já 

que nas questões 10 e 11, apresentadas respectivamente nos quadros 07 e 08 deixou 

claro não estabelecer práticas de leitura em suas aulas. 

Os demais professores, ao apresentarem suas justificativas, coerente com o que 

já afirmaram nas questões 09, 10 e 11, quadros 06, 07 e 08 respectivamente, informam 

que a prática de leitura é importante para a decodificação e internalização dos conceitos, 

concepção esta enfatizada nos exemplos dados pelo pela abordagem da leitura através 

da resolução de problemas, seja ela em uma concepção de situação problema não 

convencional ou a partir da abordagem da história da matemática. 

Quadro 10 – A leitura como instrumento fortalecedor da aprendizagem 

matemática 

13. Você utiliza-se da leitura para fortalecer o conhecimento matemático 

do seu aluno? De que forma isso é feito? 

P1 Não. O tempo em sala é muito restrito e não dá para cumprir a ementa, 

a leitura fica em segundo plano, e isso não acontece. 

P2 Sim, a leitura da teoria matemática é muito importante na hora da 

compreensão dos assuntos. 

P3 Sim. Por meio das atividades, textos diversos etc. 

P4 Sim, através da contextualização. 

P5 Sim, peço que meus alunos leiam textos, gráficos, assistam a jornais e 

tentem associar aquele determinado conteúdo ao que esta sendo lido 

por ele, para que ele perceba que o conteúdo visto em sala esta muito 

além. 

 

A pergunta 13, quadro 10, complementa a pergunta 12, quadro 9, pois aquela 

quer saber se o professor entrevistado utiliza-se da leitura para fortalecer o 

conhecimento matemático do seu aluno e de que forma isso é feito em suas aulas. O que 

nos chamou a atenção foi a resposta do professor P1, pois na questão 12 ele afirmou que 
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“[...] a leitura é pré-requisito para o entendimento de qualquer conceito.”, mas alega que 

não a utiliza por falta de tempo, relegando a leitura a segundo plano. Já os demais 

professores alegam utilizar-se da leitura como ferramenta para fortalecer os 

conhecimentos explorados em matemática, mas percebe-se, a partir da resposta dada por 

P2, quando este afirma que “Sim, a leitura da teoria matemática é muito importante na 

hora da compreensão dos assuntos”, que ele  ainda reduz a importância da leitura apenas 

para a compreensão do conteúdo programático e não como uma possibilidade de 

interação, desenvolvimento e interpretação. Já o professor P4 fala em contextualização, 

mas não diz como ela é realizada. 

Percebe-se que apenas os professores P3 e P5 utilizam-se de texto extralivro 

didático, buscando explorar a matemática não apenas nos textos presentes no livro 

didático, mas também levando os alunos a pesquisarem em textos presentes no seu dia-

a-dia.  

Dos cinco professores questionados, apenas três demonstraram interesse na 

pesquisa aqui apresentada e solicitaram que após a elaboração da intervenção, eu os 

enviasse o produto construído. Todos os entrevistados foram enfáticos ao afirmarem ser 

muito difícil para eles e para os alunos aprenderem matemática a partir de uma prática 

de leitura, mas nenhum descartou a possibilidade de tentar pôr a proposta em prática. 

 

 

 

3.3 A escola campo de intervenção 

 

A proposta inicial da pesquisa estava voltada para ser desenvolvida numa escola 

pública da cidade de Mossoró-RN, onde reside a pesquisadora. Porém, devido a 

dificuldades de encontrar nessas instituições um professor disponível e interessado em 

participar da construção e/ou aplicação da proposta aqui apresentada, mudamos o nosso 

campo de atuação para uma escola privada.  

Achamos melhor preservar a escola, numa tentativa de resguardar a ela e ao 

professor colaborador de críticas e julgamentos. Assim, denominá-la-emos de escola Y. 

A escola Y foi fundada no dia 25 de setembro de 1989 e, atualmente, é mantida 

por uma sociedade que administra a escola e uma faculdade, todas particulares. 

A escola Y, segundo seus fundadores, “sempre procurou se antecipar às 
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mudanças que o futuro traria, e já nasceu nesse futuro, quando adotou como foco do seu 

trabalho o construtivismo, buscando contemplar o aluno como ser integral, trabalhando 

para desenvolver seu intelecto em harmonia com o desejo e a manifestação das suas 

emoções”. Isso foi considerado uma ousadia na época da sua fundação, pois o 

construtivismo era algo totalmente diferente do que se conhecia até então como 

proposta de trabalho desenvolvido nas escolas. 

O objetivo dos seus fundadores era/é oferecer uma ambiente pedagógico que 

privilegiasse o aluno, oferecendo instrumentos para sua autopreparação para a vida 

presente e futura, no que se refere a valores e conhecimentos, assegurando-lhe a alegria 

e o prazer dos momentos que vivencia nos longos anos de escolaridade.   

A escola iniciou com apenas 3 salas de aula e com aproximadamente 12 alunos 

no total, distribuídos nos níveis da EI – Educação infantil. Atualmente, a instituição 

oferece formação desde a EI até o EM – Ensino Médio, contando com um efetivo de 

aproximadamente mil alunos, um quadro de profissionais de 90 pessoas, sendo que 

deste total 59 são professores, 4 coordenadores pedagógicos e disciplinares, 2 diretores, 

sendo 1 geral e o outro adjunto e um presidente. 

O vestibular, e agora, mais recentemente, o ENEM – Exame Nacional do Ensino 

Médio – têm sido os norteadores do planejamento pedagógico, e isso se deve, segundo 

os professores do EM, ao perfil do vestibular, já que este concurso, durante muito 

tempo, manteve uma postura tradicionalmente enrijecida e mecanizada, o que, de certa 

forma, prejudicou qualquer tentativa de mudança na forma tradicional de os professores 

ensinarem, principalmente o professor do EM. Diz-se, principalmente o professor do 

EM, porque é nesse nível de ensino que as pessoas acreditam ser o que prepara 

efetivamente para o vestibular e para o sucesso profissional. 

Na busca por maior e melhor aprovação nos vestibulares das universidades 

estadual e federal do Rio Grande do Norte e dos demais Estados, a proposta de ensino 

para EM foi se moldando, tornando-se muito mais conteudista, voltada quase  

exclusivamente para o vestibular, ficando a formação do cidadão em segundo plano. 

Essa forma de ensino proposta agrada a maioria dos pais, alunos e professores, 

principalmente quando veem o alto índice de aprovação nos concursos vestibulares aos 

quais seus filhos/alunos se submetem. 

Atualmente, devido ao perfil interativo do ENEM, percebe-se um movimento de 

mudança, principalmente por parte dos professores do EM e, especialmente, dos 

professores das áreas de exatas e biomédica – biologia, física, química e matemática – 
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na busca de estabelecer a interdisciplinaridade entre as diversas áreas e promover a 

interação entre conteúdo, aluno e contexto. 

Se no EM existe uma lacuna quanto à formação do cidadão por parte de algumas 

disciplinas e de alguns professores, por razões já apresentadas anteriormente, isso não 

acontece no EF I – Ensino Fundamental Anos Iniciais (1º, 2º 3º, 4º e 5º ano) e EF II. 

Neste, o aluno é estimulado na sua formação enquanto cidadão consciente, participativo 

e atuante. Há um grande estímulo à leitura e a um trabalho interdisciplinar que visam à 

construção do conhecimento pelo aluno. Mesmo a escola incentivando a um trabalho 

interdisciplinar e objetivando a construção do conhecimento, os professores do EF II e, 

principalmente, os do EM, possuem dificuldades oriundas de uma formação acadêmica 

deficitária (a formação acadêmica ainda tem um discurso muito tímido no tocante a 

práticas interdisciplinares, pois a discussão está em um âmbito ainda muito teórico), de 

limitações pessoais (além da formação acadêmica deficitária, o próprio professor, por 

questões de tempo – muitos têm que se desdobrar em dois empregos e carga horária 

estendida –, não conseguem dispensar a dedicação necessária de que uma proposta 

interdisciplinar necessita) e, também, em alguns casos, do próprio desinteresse do 

profissional, já que o docente é consciente de que a interdisciplinaridade demanda 

estudo e dedicação.  

A escola Y tem como objetivo principal formar indivíduos conscientes, capazes 

de dimensionar e redimensionar seus conhecimentos e de contribuir para o bem comum 

através de uma participação crítica, criativa e reflexiva, sendo capaz de agir e interagir 

na sociedade.   

Para atender a esse objetivo, a proposta curricular da escola se respalda na Lei 

Nº 9394/96 e nos Parâmetros Curriculares, desenvolvendo um trabalho que:  

- Privilegia a criação de um ambiente afetivo, condição fundamental para a 

aprendizagem. Trabalha a ZDP - Zona de Desenvolvimento proximal – de acordo com 

Vigotsky, favorece a construção da subjetividade e o fortalecimento emocional da 

criança. 

- Promove a construção da leitura e da escrita, revelando sua função social. Ler 

significa atribuir sentido e para isso, é necessário contar com recursos cognitivos 

suficientes e com intervenções seguras do professor.  

- Amplia o raciocínio lógico matemático através de experiências com o meio e 

incentivo ao desafio. Ao superar os desafios e conflitos o patamar do desenvolvimento é 

ampliado proporcionando a ampliação dos conhecimentos.  
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- Investe na educação estética por meio de projetos que envolvem a linguagem 

pictórica. A arte como expressão do homem para compreender o mundo.  

- Possibilita um ambiente sociomoral para trabalhar valores. Ambiente 

sociomoral implica um contínuo respeito pelos outros e pelo ambiente.  

- Privilegia a inclusão de Temas Transversais, fomentando a aquisição de 

conhecimentos amplos e diversificados. 

- Proporciona atividades físico-lúdicas ou esportivas com o objetivo de 

desenvolver o potencial de cada aluno, além de garantir a socialização e integração.  

- A função de educar hoje ultrapassa os limites da sala de aula e os muros da 

escola, envolvendo família e comunidade. Nessa perspectiva, o trabalho conjunto 

Escola x Família x Comunidade é fundamental para a formação integral do educando – 

“o futuro cidadão”. 

A escola Y tem como objetivos gerais: 

* Desenvolver no aluno a capacidade de estabelecer novas relações entre as 

situações já definidas e as que lhe serão propostas, nas quais deverão se integrar. 

* Desenvolver entre os alunos um relacionamento social em moldes 

cooperativos, baseado no respeito mútuo e na participação criadora. 

* Preparar o aluno para fazer opções conscientes em relação ao seu projeto de 

vida, de tal forma que ele se realize como pessoa.  

* Proporcionar ao aluno instrumentação intelectual e tecnológica, preparando-o 

para o desempenho de funções e papéis que venham a exercer no campo profissional e 

no grupo social.  

* Desenvolver a percepção crítica do aluno em relação à realidade físico-social 

que o circunda, bem como em relação à sua realidade interior, preparando-o, para o 

exercício consciente da cidadania.  

Objetivos por níveis de ensino: 

- Educação Infantil  

* Dar condições para o desenvolvimento da criança em relação às áreas: 

sensório-motor, afetivo-social, psicomotora e cognitiva, respeitando as possibilidades e 

características de sua faixa etária.  

* Proporcionar à criança situações nas quais possa exercer confiança em si e 

independência, assim como sua integração no meio físico-social visando a sua 

adaptação. 

* Iniciar o processo de alfabetização com trabalhos visando ao desenvolvimento 
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da linguagem oral, escrita, leitura e raciocínio matemático instrumentos básicos para o 

exercício da cidadania.       

- Ensino Fundamental   

* Proporcionar condições para o desenvolvimento das habilidades individuais e 

potencialidades criativas, respeitando cada faixa etária, de modo a propiciar ao aluno o 

conhecimento de si mesmo, de suas capacidades e limitações. 

* Criar condições para a descoberta e a elaboração de novas experiências, 

desenvolvendo a capacidade de análise, síntese e aplicação dos conhecimentos 

adquiridos.  

* Orientar o aluno quanto ao estabelecimento de critérios de organização 

ambiental e do uso conveniente do material escolar, treinando-o para a aquisição de 

hábitos de estudo, pesquisa e trabalhos; assim como a aquisição de conceitos 

fundamentais que o orientem para uma atitude crítico analítica sobre a realidade do 

mundo e seus valores.  

- Ensino Médio  

* Promover a formação integral do jovem, dando continuidade ao trabalho 

desenvolvido no Ensino Fundamental, a partir da sistematização dos conhecimentos 

adquiridos nos anos anteriores.  

* Fornecer ao jovem um amplo e profundo conhecimento dos conceitos e 

informações necessárias ao seu futuro, assim como uma ampla visão das diferentes 

alternativas de trabalho que o mercado oferece.  

* Proporcionar ao jovem a compreensão dos fundamentos científicos e 

tecnológicos dos processos produtivos, tornando-o capaz de relacionar a teoria à prática 

no ensino das diversas disciplinas, capacitando-o para o exercício ético e consciente da 

cidadania. 

A escola campo de intervenção conta com uma estrutura física, material e de 

pessoal excelente. Atualmente possui 66 salas de aula funcionando; 4 salas de 

multimídia equipadas (data-show, DVD, som, climatizadas e com cadeiras estofadas); 

vários retroprojetores; 3 volantes com aparelho de TV e DVD; biblioteca com um vasto 

acervo e com acesso a internet; sala de informática; ginásio poliesportivo; 2 quadras 

externas; laboratórios de física, matemática, química, informática e biologia; sala de 

leitura; anfiteatro; banheiros; cantina; áreas verdes; 2 praças de convivência; secretaria; 

tesouraria; coordenação; direção; psicologia; sala de atendimento individualizado ao 

aluno e fonoaudiologia.  
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O aluno tem acesso a informações das mais variadas possíveis, acompanhamento 

psicológico e fonoaudiológico sempre que requisitar, além disso, a escola procurar 

desenvolver atividades que tragam a família ao ambiente escolar, colaborando para uma 

maior integração escola-família-aluno. 

O corpo docente tem acesso livre à informática sempre que necessário; podendo 

usar todo e qualquer espaço físico da escola sempre que requisitar; solicitar material 

didático que venha a melhorar sua prática e formação continuada por meio de cursos, 

palestras e oficinas que ocorrem mensalmente. 

A escola busca oferecer um ensino de excelente qualidade e, portanto, investe no 

material humano, no espaço físico e no recurso material. 

É importante salientar que na última avaliação do IDEB – Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica –,  a escola obteve pontuação 662,26, ficando na 

4ª colocação geral do Estado,  na 3ª, se levarmos em consideração somente o resultado 

das escolas particulares do Rio Grande do Norte e em 1º lugar geral na cidade de 

Mossoró. 

Esse resultado veio a confirmar que, embora existam falhas a serem corrigidas, a 

escola está no caminho certo na busca pela construção do conhecimento e da formação 

do cidadão crítico. 

 

 

3.4 O professor colaborador 

 

Inicialmente, a pesquisa ia ser desenvolvida com a professora P3, mas, por 

questões particulares, teve que  deixar o nível de ensino no qual nos propomos a realizar 

a intervenção. Então, o professor que assumiu as turmas, o professor P5, demonstrou 

interesse e disponibilidade de participar da intervenção, mas não de forma ativa. Ele se 

propôs a atuar como um ajudante. Dispôs-se a tirar dúvidas do conteúdo, mas não se 

interessou em participar da construção da proposta de intervenção. Ele queria ajudar, 

mas não se envolver, e de fato foi assim. Foi sempre solícito e presente, mas não se 

envolveu profundamente com a pesquisa.  
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P5 é um professor experiente (13 anos de atuação como professor de matemática 

da rede pública e particular de ensino), mas devido à própria formação recebida, ainda 

está muito arraigado ao ensino tradicional da matemática. Percebe-se que a atuação 

profissional do P5 está muito presa ao conteúdo do livro didático e que a relação do 

conteúdo matemático com o contexto do aluno ainda é feita de forma superficial.  

O professor-colaborador tem uma preocupação muito maior com o cumprimento 

do programa anual (ver anexo A) destinado a cada série, do que, necessariamente, com 

o tipo de aprendizagem que está sendo veiculada em suas aulas. Isso se deve, 

principalmente, às cobranças internas – direção e coordenação – e externas – pais. Pois 

são os pais que, em sua maioria, por não entenderem de educação, acreditam que 

quantidade é sinônimo de qualidade. Para muitos deles, quanto mais conteúdo é dado, 

melhor é o professor. Eles querem resultados (aprovação em olimpíadas de química, 

física, matemática, concurso de redação, vestibular etc.), não se importando muito com 

a aprendizagem significativa dos seus filhos.  

É importante ressaltarmos que o discurso dos pais prima pela qualidade, pela 

formação do cidadão consciente, mas tudo isso, para a maioria dos pais, é representado 

por um boletim cheio de boas notas. Daí porque os professores – não só o de 

matemática – têm tanta preocupação com o cumprimento do programa anual destinado a 

cada série. 

Durante a elaboração da intervenção, por diversas vezes, ao interpelar o 

professor-colaborador sobre questões matemáticas, ele afirmou que eu não poderia 

explorar determinado aspecto do conteúdo, pois o aluno não estava preparado para 

receber aquele tipo de informação, demonstrando, assim, que ele concebe o conteúdo 

fragmentado e que, provavelmente, subestima a capacidade dos alunos de ver adiante.  

Como exemplo, podemos citar que, quando nos deparamos com questões que 

envolviam as características do retângulo e do quadrado, por trabalhar o assunto ângulo, 

ele nos aconselhou a tirá-la, pois nós estaríamos antecipando um assunto que o aluno só 

poderia estudar mais adiante. Entretanto, o assunto ângulo já é tratado como conteúdo 

desde os anos iniciais do Ensino Fundamental, quando o aluno estuda as formas 

geométricas a partir do seu contexto, sem preocupar-se em denominá-las, mas apenas 

percebê-las e reconhecê-las em suas particularidades estruturais.  
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Isso demonstra não apenas uma prática fragmentada como também desatualizada 

sobre a necessidade de conhecimento curricular do conteúdo, que tem como 

consequência, muitas vezes, o uso linear do sumário do livro didático como regente do 

conteúdo que deve ser ensinado na sala de aula sem uma interlocução com o histórico 

curricular do aluno. Esse tipo de atitude impede um avanço natural do aluno, de ver os 

conteúdos matemáticos como algo entrelaçado, interligado. 

 

 

3.5 A turma – Os sujeitos da pesquisa 

 

A escola Y possui duas turmas de 6º ano – A e B – e a escolha pela turma B deu-

se de forma aleatória, pois ao interpelarmos o professor para sabermos sobre ambas as 

turmas, ele falou que não havia muita diferença no número de alunos, na questão 

disciplinas, no rendimento etc. Escolhemos a turma que possuía a maior quantidade das 

aulas de matemática em bloco, pois assim poderíamos ter um melhor aproveitamento da 

turma sem deixarmos conteúdos e atividades pendentes para os encontros seguintes, por 

acreditarmos que isso acontecendo poderia haver uma quebra na sequência de 

atividades que estávamos planejando desenvolver. 

Optamos pela turma do 6º ano B, composta por 35 alunos, sendo 18 meninos e 

17 meninas com idade entre 10 e 11 anos.  

 O 6º ano B é uma turma numerosa, barulhenta, inteligente, com algumas 

dificuldades disciplinares e também de concentração. Dos 35 alunos, um total de 33 

afirmou que não gosta de matemática, mas ao mesmo tempo afirmou gostar do 

professor de matemática. Quando perguntamos o porquê, eles disseram que era muito 

difícil e que não sabiam para que serviam muitas coisas que estudavam em matemática. 

Os alunos aceitam não aprender matemática e aparentam achar isso até normal, 

demonstrando o quão distante eles veem essa matéria. Esse distanciamento entre aluno e 

objeto de estudo é consequência da forma inacessível e enrijecida com que a 

matemática se apresenta desde os anos  iniciais e agravando-se a partir do 6º ano do EF 

II, quando os números começam a ser representados por letras, ou seja, a álgebra passa a 
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ser trabalhada de forma explícita. O aluno não vê a possibilidade de inferir, construir e 

interagir com a matemática.  

O professor seria o instrumento que poderia destruir essa visão do aluno. Mas 

como desconstruir concepções se ele, o professor, também a concebe dessa forma? O 

que resta ao aluno, muitas vezes nessa situação, é resignar-se, conformar-se com a 

impotência com que ele se vê diante da matemática. 

 

 

3.6 O conteúdo explorado – Geometria: sólidos geométricos, regiões planas e 

contornos   

 

Após definirmos a escola e a turma campo de intervenção, fomos para a 

definição do conteúdo a ser explorado. Nós tínhamos que escolher um conteúdo de 

forma que não prejudicasse o andamento do planejamento anual elaborado pelo 

professor, pois éramos conscientes de que não poderíamos prejudicá-lo no cumprimento 

do programa anual por motivos já apresentados no tópico 3.4. Após análise do 

planejamento anual, optamos pelo conteúdo Geometria: sólidos geométricos, regiões 

planas e contornos.  

A escolha pelo conteúdo de geometria foi ocasionada pela dificuldade dos 

alunos, segundo o professor-colaborador, de (re)conhecerem as figuras geométricas e as 

suas respectivas propriedades, chegando a confundir círculo com esfera, quadrado com 

retângulo etc., mesmo tendo estudado esse conteúdo nas séries anteriores e também por 

não perceberem o quanto a geometria é utilizada em suas vidas práticas e o quanto está 

presente em seus contextos. 

Acreditamos que o ensino da geometria, amparado na concepção intuicionista e 

numa prática de leitura, viria a corrigir eventuais falhas detectada no ensino desse 

conteúdo, tão pertinente à formação do indivíduo e à própria matemática.  

Há décadas o ensino da Geometria no Brasil é deficitário, embora o 

conhecimento geométrico seja fundamental para o aluno desenvolver uma consciência 

espacial, pois colabora para uma maior compreensão, descrição e representação do 
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mundo em que vive. 

Várias pesquisas apontam uma omissão ou abandono desse ensino em todos os 

níveis de escolarização, pois a geometria, segundo Itacarambi e Berton (2008), esteve 

relegada ao esquecimento por algum tempo nos guias curriculares, nas orientações da 

instituição, nos livros didáticos e nas escolas de formação de professores. Isso levou os 

professores a não deterem o conhecimento necessário de geometria para um trabalho 

consistente em sala de aula. 

Os PCN/M devolveram à geometria a importância que ela deve ter, pois de 

acordo com Itacarambi e Berton (p. 3, 2008): 

 

 

[...] por meio dela muitos problemas da humanidade foram resolvidos, 
utilizando noções simples do cotidiano, como o paralelismo e as 
medidas de comprimento de área, entre outros.  
As pesquisas psicológicas [...] apontam que a aprendizagem 
geométrica é necessária às crianças, pois desenvolve a capacidade de 
visualização espacial e de verbalização, além da intuição que é 
essencial na resolução de problemas. 
[...] 
[...] a Geometria está presente em múltiplos campos da nossa 
sociedade, como na produção industrial, no design, na arquitetura, na 
topografia, nas artes plásticas e na natureza. 
 

 

 

 

Assim, por ser o ensino de geometria de grande aplicabilidade e por também 

possibilitar o desenvolvimento da capacidade cognitiva da criança, os PCN/M propõem 

nos objetivos de matemática para o segundo ciclo (2001, p. 81,) “identificar 

características das figuras geométricas, percebendo semelhanças e diferenças entre elas, 

por meio de composição e decomposição, simetrias, ampliações e reduções.” Isso 

demonstra uma preocupação em devolver à geometria o lugar e a importância que ela 

sempre deveria ter tido. 

Portanto, na tentativa de priorizar um conhecimento que, ao longo do tempo, 

esteve relegado a um lugar de menos importância, e no intuito de oportunizar ao aluno 

um contato mais consistente e aprofundado com a geometria, desenvolveremos a nossa 

intervenção a partir do ensino dessa parte da matemática.  
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O professor-colaborador chegou a afirmar que se os alunos compreendessem 

geometria teriam muito mais facilidade para compreender o espaço em que habitam e 

alguns assuntos, como o estudo do ângulo, simetria, cálculo da área etc., que dependem, 

de certa forma, do conhecimento daquela para a compreensão destes. 

Porém, sabemos, de acordo com Lorenzato (1995), que os principais fatores que 

contribuem para o insucesso do ensino de geometria na escola é o não domínio do 

professor sobre esse assunto, devido a uma formação deficitária. Outro motivo é o fato 

de a geometria se apresentar nos livros didáticos de maneira superficial e apenas nos 

últimos capítulos dos livros, não dando tempo, muitas vezes, de os professores 

trabalharem-na da maneira como ela deveria ser trabalhada. O autor ainda afirma que 

“[...] apresentada aridamente, desligada da realidade, não integrada com as outras 

disciplinas do currículo e até mesmo não integrada com as outras partes da própria 

matemática [...]” (LORENZATO, 1995, pp. 3 - 4), dessa forma, fica claro o descaso 

com esse conteúdo matemático tão importante para a formação do ser matemático.  

 

 

3.6.1 A atividade de sondagem  

 

Antes de iniciar a introdução e mesmo elaborar as questões que iriam nortear a 

intervenção, elaboramos uma atividade de sondagem (ver apêndice A), que teve como 

objetivo detectar os conhecimentos que os alunos tinham sobre geometria e sobre a 

presença dessa em seus respectivos contextos (social, familiar, escolar etc.). A partir dos 

resultados da atividade de sondagem, realizarmos o desenvolvimento da sequência de 

atividades interventivas.  

A importância da atividade de sondagem vem ao encontro da necessidade de 

investigar o domínio do aluno frente ao conteúdo a ser explorado, já que, de acordo com 

os critérios de avaliação de matemática para o 3º ciclo (PCN/M, 2001b, p. 77), 

“analisar, classificar e construir figuras geométricas bidimensionais e tridimensionais, 

utilizando as noções geométricas como ângulos, paralelismo, perpendicularismo, 
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estabelecendo relações e identificando propriedades.” Portanto, torna-se fundamental 

essa investigação antes de realizarmos a intervenção. 

Assim, a atividade de sondagem foi aplicada no dia 22 de junho de 2010. O 

tempo disponibilizado para a atividade foi de duas horas/aula (100 min.), mas os alunos 

levaram pouquíssimo tempo para responder as questões propostas.  Entregamos a 

atividade e às 7h14 eles começaram a responder. Às 7h26 recebemos a 1ª atividade 

respondida e às 7h42 recebemos a última.  

Informamos aos alunos que a atividade seria individual e que eles não poderiam 

consultar nem o material, nem o colega e nem o professor. Deveriam responder de 

acordo com os seus conhecimentos e dentro do tempo disponibilizado.   

Inicialmente, eles ficaram preocupados com a atividade, achando que era uma 

prova. Aliás, demonstraram certo temor à prova. Depois que explicamos que se tratava 

de uma atividade de sondagem apenas para ver o conhecimento deles em matemática e 

que não valeria nota, ficaram menos assustados e se dispuseram a responder as 

questões. 

Fomos questionados algumas vezes para explicar o enunciado das questões, mais 

precisamente das seguintes questões: 4, pois alguns não sabiam o que era  “visualizar”, 

então explicamos o sentido do verbo, substituindo por “ver”, “enxergar”, assim eles 

tiveram uma melhor compreensão da questão; nas questões 7, 8, 9 e 10, a dúvida estava 

na segunda pergunta, presente em todas essas questões. A mesma pedia para eles 

identificassem as características das figuras selecionadas que as colocavam dentro das 

respectivas classificações.  

A atividade de sondagem colaborou para que nós construíssemos um perfil mais 

apurado dos alunos sujeitos da pesquisa no tocante ao domínio de conteúdo, 

envolvimento com as atividades e a capacidade de concentração e de interação com o 

objeto de estudo.  

Durante a aplicação da atividade de sondagem, dos 35 alunos da classe, 32 

estavam presentes. 

3.6.2  A análise das respostas dos alunos e as dificuldades detectadas 
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Observe a análise das respostas constituídas por eles em cada questão. 

Gráfico 1 – Informa saber de Geometria 

 

Fonte: Resultados da atividade de sondagem 

Observamos que a falta de uma complementação na questão do tipo 

“Especifique” fez com que surgissem respostas incompletas como “pouca coisa” dada 

por dois alunos que não especificam sobre a que se refere este “pouca”. 

Entretanto, na maioria das respostas, 27 alunos (84,35%), o que observamos foi 

a falta de um conhecimento específico que denominasse Geometria. Na maioria das 

respostas, os alunos associam a Geometria às formas/aparências de figuras, 

desconsiderando suas propriedades, como por exemplo: “Ageometria é composta de 

quadrados, paralelepípedos”; “São várias formas que se usam em várias coisas”; “São 

algumas figuras geométricas e suas características”. 

Gráfico 02 – A geometria e o contexto do aluno 

 

Fonte: Resultados da atividade de sondagem 

Observamos que, assim como na questão 1, os alunos associaram a geometria às 

figuras geométricas, relacionando-as aos objetos presentes em seus respectivos 

contextos. A maioria dos objetos por eles citados tinha formas quadradas, retangulares 

ou circulares, tais como pneu da bicicleta, porta, caixinha do suco, capa do livro etc. 

 

 

 

3,13% (01 aluno) - Associou à matemática, mas não escpecificou.

6,26% (02 alunos) - Afirmam não saberem nada.

6,26% (02 alunos) - Sabem "pouca coisa".

84,35% (27 alunos) - Associaram a geometria à formas geométricas.

100% (32 alunos) - Sim. Nos objetos e nos lugares.
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Gráfico 03 – Informa conhecer alguma figura geométrica 

 

Fonte: Resultados da atividade de sondagem 

Como vemos, 93,74% dos alunos afirmam conhecer alguma figura geométrica, e 

dentre as mais citadas estão o triângulo, o retângulo e o quadrado. A menos citada foi o 

pentágono.  

Observamos que dois alunos alegaram não conhecer nenhuma figura geométrica, 

o que contraria, de certa forma, a resposta dada à questão 2, quando 100% da turma 

afirmou que a geometria estava presente no contexto e ainda exemplificou. Nos gráficos 

de 4 a 7 que seguem, temos a visualização da geometria a partir da imagem. 

Gráfico  04 – Respostas referentes a Figura 1 

 

Fonte: Resultados da atividade de sondagem 

Gráfico 05 – Respostas referentes a Figura 2 

 

Fonte: Resultados da atividade de sondagem 

 

 

6,26% (02 alunos) - Afirmaram não conhecer nenhuma figura 
geométrica.

93,74% (30 alunos) - Sim.  Triângulo, quadrado, retângulo, 
cubo etc.

6,26% (02 alunos) - Outras respostas.

6,26% (02 alunos) - Nada.

25,04% (08 alunos) - Tabuleiro de dama ou xadrez.

62,44% (20 alunos) - Formas geométricas como quadrado, 
retângulo, triângulo etc.

3,13% (01 aluno) - Não respondeu.

6,26% (02 alunos) - Pentágono.

15,65% (05 alunos) - Triângulo.

74,96% (24 alunos) - Uma estrela.
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Gráfico 06 – Respostas referentes a Figura 3 

 

Fonte: Resultados da atividade de sondagem 

 

Gráfico 07 – Respostas referentes a Figura 4 

 

Fonte: Resultados da atividade de sondagem 

O objetivo dessa questão foi perceber se o aluno identificava a presença da 

geometria em seu contexto a partir de imagens/desenhos diversos, complementando e 

fortalecendo a resposta dada as questões 02 e 03. 

Em todas as quatro imagens apresentadas, os alunos identificaram figuras 

geométricas como quadrados, triângulos, retângulos, círculo e pentágonos. Uma média 

de dois alunos (6,26%) não conseguiu responder a questão, três alunos deram respostas 

que fugiram totalmente à lógica, como por exemplo, disseram que viam “um carro” e 

“uma árvore” (Fig. 01, questão 04 da atividade de sondagem), “uma mesa com pratos e 

o sal do lado” (Fig. 03, questão 04 da atividade de sondagem).  

Para as figuras 02, 03 e 04 (da questão 04 da atividade de sondagem), uma 

média de 18 alunos (56,34%), atribui respectivamente à estrela do mar, Congresso 

Nacional e Pirâmides do Egito. 

Dessa forma, concluímos que uma média de 12 alunos (37,56%) identificou 

somente figuras geométricas nas imagens apresentadas e nenhum aluno atribuiu, ao 

mesmo tempo, a mesma imagem, o que ela representava de fato e que ela também era 

12,52% (04 alunos) - Não responderam.

15,65% (05 alunos) - Congresso Nacional.

25,04% (08 alunos) - Objetos e paisagens.

46,79% (15 alunos) - Forma geométrica (Retângulo).

3,13% (01 aluno) - Não respondeu.

6,26% (02 alunos) - Montanhas e deserto.

15,65% (05 alunos) - Triângulo e círculo.

74,96% (24 alunos) - Pirâmides do Egito.
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composta por figuras geométricas. Deixando claro que ou ele vê a imagem retratada, ou 

ele vê a figura geométrica, mas, os dois, ao mesmo tempo, não consegue perceber. 

Gráfico 08 – Diferenciando corpos redondos de poliedros 

 

Fonte: Resultados da atividade de sondagem 

O objetivo dessa questão era identificar se os alunos sabiam a diferença entre 

corpos redondos e poliedros. Observamos que 26 alunos (81,22%) classificaram 

corretamente essas formas geométricas, enquanto 8 alunos (18,78%) erraram ou não 

responderam a questão. Isso demonstra que a turma, em geral, sabe a diferenciação 

entre esses dois aspectos geométricos explorados, cabendo a nós apenas fortalecer esse 

conhecimento ao longo da nossa intervenção. Quanto ao conhecimento de algumas das 

características dessas formas geométricas, serão observadas na análise da questão 6 da 

atividade, cujos resultados podem ser verificados no gráfico 9, apresentado a seguir. 

Gráficos 09 – Identificação de Faces, Arestas e Vértices das figuras 

 

Fonte: Resultados da atividade de sondagem 

Essa questão teve por objetivo saber se os alunos reconhecem e identificam as 

faces, arestas e vértices nas figuras geométricas. A escolha das figuras foi, de certa 

forma, aleatória, mas buscamos colocar as que acreditávamos serem mais conhecidas 

por eles. 

Observamos que os alunos tiveram muitas dificuldades para identificar tanto o 

número de faces como o de arestas e de vértices, alegando não saber diferenciar uma 

coisa da outra. Durante essa questão, a grande maioria perguntou muito, e percebemos 

que eles foram fazendo de forma aleatória, amparados nos conhecimentos de mundo 

6,26% (02 alunos) - Erraram.

12,52% (04 alunos) - Não responderam.

81,22% (26 alunos) - Acertaram.

0,00%

50,00%

100,00%

Acerto Erro Nº geral de 
acertos

Nº geral de 
erros

Faces

Vértices

Arestas

Nº  geral de acertos

Nº de erros
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que eles possuíam.  

Uma média de 4 alunos (12,48%) não respondeu a questão e disse “não sei o que 

é esse negócio de faces, vértices e arestas.”    

Observamos ainda que a incidência maior de acertos foi em relação ao número  

de faces das figuras, chegando ao total de 9 alunos (28,08%) que acertaram essa etapa 

da questão. Atribuímos isso ao fato de a palavra face ser mais conhecida e, portanto, 

mais fácil de estabelecer relações com a palavra “lado”, dessa forma, o aluno, por meio 

de associação com o sentido da palavra, conseguiu estabelecer a resposta. Mesmo 

assim, a incidência de erros foi muito alta, 23 alunos (71,92%). 

Já em relação ao número de arestas e vértices, a incidência de erros foi bem 

maior, sendo de 84,4% e 87,52% respectivamente. 

No geral, tivemos uma média de 18,72% de acertos e 81,28% de erros, o que 

demonstra que os alunos não sabem reconhecer as faces, vértices e arestas das figuras 

geométricas.  

Constatamos que a proximidade na quantidade de erros na identificação de 

vértices e arestas não poderia ser diferente, visto que esses dois aspectos estão 

relacionados. Portanto, verificamos que apesar de saber identificar as figuras, como 

observado nas questões 4 e 5 dessa avaliação, há um desconhecimento por parte dos 

alunos sobre as características/propriedades das formas geométricas. A análise dos 

resultados das questões de 7 a 10, apresentada a seguir, também visa a detectar o 

conhecimento das propriedades das figuras geométricas pelos alunos. 

 

Gráfico 10 – Identificação das figuras geométricas e suas particularidades 

 

Fonte: Resultados da atividade de sondagem 

No gráfico 10, que, como já mencionamos, apresentamos o resultado das 

respostas dadas pelos alunos nas questões de 7 a 10, quando informamos que os alunos 
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erraram, referimo-nos ao fato de eles não terem marcado nenhuma ou todas as figuras 

que representam as formas geométricas solicitadas em cada questão. Por conseguinte, 

quando informamos que eles acertaram, referimo-nos ao fato de assinalarem todas as 

figuras correspondentes às formas geométricas mencionadas. 

No que concerne à identificação do retângulo (questão 8), 24 alunos (74,88%) 

apontam apenas a primeira figura como aquela que representa o retângulo, desprezando 

a segunda figura que, como sabemos, também é um retângulo, pois esse para 

configurar-se como retângulo necessita de linhas paralelas iguais e ângulos de 90º, 

aspecto também encontrado na figura 2. 

Já em relação ao triângulo (questão 9), 20 alunos (62,4%) consideraram 

triângulo apenas a segunda figura, desprezando as propriedades da primeira e terceira 

figuras que também podem ser classificadas como triângulo.  

Quanto ao quadrado (questão 10) 26 alunos (81,12%) erraram a identificação da 

figura.  

Na identificação do trapézio, 30 alunos (93,74%) erraram.  

No que concerne às questões que solicitam a apresentação das características que 

classificam essas figuras (retângulo, quadrado, triângulo e trapézio), não foi apresentada 

nenhuma resposta pelos alunos. 

Os resultados relacionados às questões 8, 9, 10 e 11 vieram confirmar o que já 

tínhamos identificado em questões anteriores, a de que os alunos não reconhecem uma 

figura por suas propriedades, mas, unicamente, por seu formato/aparência/apresentação. 

Isso demonstra um desconhecimento substancial do conteúdo de geometria referente ao 

conhecimento das formas geométricas, visto que “[...] o trabalho com noções 

geométricas contribui para a aprendizagem de números e medidas, pois estimula o aluno 

a observar, perceber semelhanças e diferenças, identificar regularidades etc.” (BRASIL, 

1998b, p. 51), ou seja, o que faz um quadrado ser um quadrado, um triângulo ser 

classificado como triângulo e assim sucessivamente. O aluno necessita olhar para a 

figura e ver além do formato, necessita reconhecer as propriedades que envolvem cada 

uma das formas geométricas. 

De modo geral, ao analisarmos os resultados da avaliação aqui apresentada, além 

do já mencionado, ressaltamos a dificuldade, percebida durante a aplicação da 
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avaliação, para interpretar enunciados – pois as questões 2, 3, 6, 8, 9 10 e 11, vários 

alunos alegaram não terem entendido o que realmente a questão pedia. 

O nível de conhecimento dos alunos a respeito do conteúdo de geometria foi 

considerado na hora da elaboração da sequência de atividade que iremos apresentar no 

próximo capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A INTERVENÇÃO E A ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 

 

4  A INTERVENÇÃO E A ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo, apresentaremos no tópico 4.1, as atividades de intervenção, 

apresentando os gêneros discursivos trabalhados, descrevendo como ocorreu o processo 

de aplicação das atividades bem como os procedimentos e respostas dos alunos 

submetidos à intervenção.  No tópico 4.2 apresentaremos a atividade avaliativa que tem 

como objetivo diagnosticar o que foi aprendido e como foi aprendido, identificando as 

dificuldades dos alunos quanto ao assunto explorado.  

 

 

4.1 A sequência de atividades interventivas, a descrição da aplicação e a análise das 

respostas 

 

A nossa proposta interventiva tem com instrumento principal o texto. 

Buscaremos a partir dele explorar o assunto matemático já definido e exposto no tópico 

3.6. 

Como vimos no capítulo 2, tópico 2.3, o texto pode ser classificado quanto a 

sua tipologia – expressão usada para designar uma sequência teoricamente definida pela 

natureza linguística de sua composição (aspectos lexicais, sintáticos, tempos verbais, 

relações lógicas) e quanto ao gênero discursivo – noção vaga para se referir aos textos 

materializados que encontramos em nossa vida diária e que apresentam características 

sociocomunicativas definidas por conteúdos, propriedades funcionais, estilo e 

composição característica. 

A escolha dos textos que compõem as atividades interventivas não foi muito 

difícil, aliás, a nossa dificuldade foi justamente escolher, em um grande número de 

opções, apenas os textos para elaboração de três atividades, pois foi o que achamos 

necessário para o desenvolvimento da nossa intervenção. 

Dentre os gêneros discursivos escolhidos, foram selecionados o poema, a lenda, 

a tela e a receita. Todos esses gêneros possuem características diferenciadas que 
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apresentaremos a seguir e que possibilitaram a elaboração de atividades também 

diferenciadas a fim de cumprirem os objetivos por nós propostos. 

Ao definir quais gêneros utilizar nas atividades, preocupamo-nos com os 

seguintes aspectos: a variação dos gêneros de modo a fugir dos rotineiramente tratados 

nos materiais didáticos de matemática, bem como nos PCN/M (gráficos, fórmulas e 

tabelas); a opção por aqueles que fossem atrativos para o aluno, adequados ao contexto 

geral da turma, pois dessa forma teríamos uma maior possibilidade de  interação e, 

consequentemente, de  abrangência do conteúdo.  A seguir, apresentaremos as 

atividades e descreveremos como se deu a aplicação. 

É importante saber que todas as atividades interventivas foram elaboradas a 

partir de dificuldades, no conteúdo de geometria, detectadas na atividade de sondagem e 

durante a própria intervenção nos questionamentos dos alunos ou nas colocações feitas 

por eles durante as correções. 

As atividades foram planejadas de modo a considerarmos um tempo de 2h/a a 

4h/a (horas/aulas  -  com 50min. de duração cada hora/aula) para cada atividade, sendo 

aplicadas em dias diferentes, de acordo com o horário das aulas de matemática, 

possibilitando, assim, uma melhor organização do tempo e um sequenciamento das 

tarefas que pretendíamos propor. 

Para a aplicação das atividades, optamos por trabalhar com os alunos em grupo, 

de modo a possibilitar momentos de discussão e trocas que evidenciassem “diferentes 

modos de pensamento sobre as ideias surgidas nas discussões, o que permite o 

desenvolvimento de habilidades de raciocínio, como investigação, inferência, reflexão e 

argumentação” (CÂNDIDO, 2001, p. 27). A opção por duplas e não por outra estrutura 

de grupos deveu-se, também, ao fato de ser uma turma, embora participativa, bastante 

barulhenta, então imaginamos que quanto maior o grupo mais difícil seria conter os 

ânimos no momento das discussões e das construções do tangram (atividade 2) e do 

catavento (atividade 3). 

  As etapas de aplicação das atividades foram as mesmas para todos os gêneros 

discursivos e conteúdos abordados. Optamos por iniciar as atividades explorando as 

etapas de pré-leitura, leitura e pós-leitura, baseadas nas ideias proposta por Solé (1998) 

e já apresentadas no capítulo 2, subtópico 2.2.1, o qual fala da importância de se 

trabalhar o antes, o durante e o depois da leitura, pois a leitura é um ato que começa 
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antes do contato com o texto e se estende muito depois dele. 

Assim, na etapa de pré-leitura, buscamos identificar o conhecimento que os 

alunos tinham do assunto; se por meio do título eles conseguiriam antecipar o que seria 

discutido; se a partir das observações da estrutura do texto eles reconheceriam o gênero 

e suas respectivas características. Bucamos identificar os conhecimentos prévios dos 

alunos acerca da temática a ser explorada.  

Na etapa de leitura, definimos, junto com os alunos, o que não pode e não deve 

acontecer durante a realização da leitura (chamamos de contrato didático), a fim de que 

o aluno percebesse esse momento como muito importante. Esse contrato pode e deve 

ser mudado de acordo com o contexto de cada sala, com o tipo/gênero de cada texto e 

com os objetivos do professor frente a essa etapa de leitura. 

A etapa de pós-leitura foi onde ocorreu um fechamento de tudo o que foi feito 

até então. Foi uma forma de também prepararmos o aluno para a atividade, pois ele teve 

a oportunidade de perceber se suas previsões feitas se concretizaram ou não. Também 

teve a oportunidade de discutir com os colegas e professores sobre as previsões e 

conclusões deles, só que aqui com a leitura do texto já realizada. 

A aplicação das questões deu-se em dois momentos: o primeiro consistiu no 

desenvolvimento das questões pelas duplas que leram, discutiram e buscaram resolver; 

o segundo consistiu no compartilhamento e discussão das soluções dadas.  

No primeiro momento objetivamos que os alunos buscassem, autonomamente, 

criar hipóteses, discutir, tirar conclusões acerca do conteúdo tratado, de modo a 

mobilizar os conhecimentos já produzidos por eles. Assim, ao trabalhar o conteúdo de 

modo mais sistemático, no segundo momento, eles já teriam desenvolvido argumentos 

que possibilitassem uma intervenção mais pontual acerca do conteúdo abordado. 

O segundo momento consiste no uso da comunicação oral como recurso de 

exploração, organização dos pensamentos e manifestação e relação das representações 

dos diferentes pontos de vista sobre um dado conhecimento. Trata-se de um momento 

no qual os alunos/duplas manifestam as suas respostas e entendimentos para escolha de 

uma solução para as questões das atividades, ou seja, um momento de socialização. 

Neste, as diferentes soluções serão debatidas buscando a reflexão dos alunos sobre as 

atividades e a (re)significação das ideias e conceitos. 
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Nesse sentido, a mediação que pretendemos estabelecer está em coordenar as 

ações, propor discussões e estimular a exposição, de modo a garantir que todos tenham 

possibilidade de se manifestar, articulando o conhecimento escolar referente ao 

conteúdo trabalhado, possibilitando, assim, a evolução do aluno na construção dos 

significados e na utilização do vocabulário específico. 

Assim, para a avaliação dos resultados da proposta aqui apresentada, serão 

consideradas as diferentes situações de comunicação de respostas e pensamentos dos 

estudantes: escrita, observadas nas atividades entregues, e orais, através da observação 

das discussões das duplas, onde são manifestadas as primeiras formas de pensamento e 

compreensão, e das discussões no grande grupo.  

Para isso, além das nossas observações, utilizamos como instrumento auxiliar de 

coleta uma espécie de diário de bordo, onde realizávamos as anotações de tudo o que 

acontecia em cada uma das aulas, e em momento posterior, essas anotações e as 

observações feitas eram reavaliadas e reescritas por mim.    

Nos subtópicos a seguir, apresentaremos as atividades, bem como o processo de 

aplicação, as respostas apresentadas pelos alunos e as nossas observações.  

 

 

4.1.1  1ª atividade interventiva - O poema 

 

Nessa primeira atividade trabalharemos com um poema. O poema é um gênero 

textual que pode ser do tipo narrativo, descritivo, argumentativo, expositivo e/ou 

injuntivo.  

De acordo com Costa (2008, p. 150), o poema é uma “composição poética em 

verso, de tamanho muito variado”. Esse gênero textual é composto de estrofes 

(agrupamento de versos) e essas são formadas por versos (cada linha do poema). É 

importante diferenciarmos poema de poesia. O poema é a parte material, o texto 

propriamente dito; já a poesia compreende os aspectos metafísicos (no sentido de sua 

imaterialidade), está relacionada à musicalidade, ao subjetivo e à imaterialidade. De 

maneira bem metafórica, poderíamos dizer que o poema é o corpo e a poesia, a alma. 
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O poema é um gênero, atualmente, pouco explorado e, por esse motivo, também, 

pouco valorizado. Isso, em decorrência, muitas vezes, da ausência de um trabalho de 

leitura e interpretação, pois, assim como todo texto, o poema exige uma leitura 

diferenciada, justamente pela presença da rima, da musicalidade e da necessidade de se 

dar uma entonação certa a fim de conseguir o efeito melódico que o poema exige e 

possui. 

Já em relação à interpretação, o leitor tem que estar atento ao uso de uma 

linguagem metafórica que adquire significado aliando-se aos efeitos de sentido emitidos 

pela rima e pela musicalidade, já que esse texto é para ser lido e sentido, portanto, o 

professor deverá saber lê-lo e senti-lo e, assim, colaborar para um melhor e maior efeito 

de sentido por parte do aluno. 

 A primeira atividade (ver apêndice B) que propomos, foi elaborada a partir do 

seguinte poema: 

Atividade 01 
TÃO VISÍVEL E VIVENCIADA QUANTO DESPERCEBIDA 

 
A geometria se vê, 
No contorno da peneira, 
No formato da tv, 
No gingado da capoeira, 
Nas portas e nas janelas, 
Na forma do pãozinho, 
Nas tamancas e chinelas, 
Na xícara do cafezinho, 
Na fachada das casas, 
Nas curvas do caminho, 
Das borboletas, nas asas, 
E também no meu cantinho, 
Nos sólidos geométricos, 
Das rochas a beira mar, 
Ou nos cristais assimétricos, 
Que não flutuam no ar. 
A esfera que gira no espaço, 
Em movimento de rotação, 
Na translação está o passo, 
Para a sua evolução. 
E, então? 
Chegamos à conclusão, 
De a geometria estar, 
Em todo e qualquer lugar, 
Na beleza dos abrolhos, 
Nas estrelas do mar, 
Ou no formato dos olhos, 
Que nos enchem de amor sem par, 
Deus deu ao homem inteligência, 
Para aprender a contar, 
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E evoluindo na ciência, 
Sua vida melhorar, 
Da geometria a importância, 
Levou-o a compreender, 
E diante das circunstâncias 
Seus cálculos desenvolver. 

http://www.somatematica.com.br/poemas/p61.html 
Ruth Nunes Dualibi 

 

Os nossos objetivos com essa atividade foram, por meio da leitura realizada pelo 

aluno, levá-lo a identificar as características que compõem o gênero textual proposto e a 

perceber que a matemática pode e deve ser trabalhada a partir de uma prática de leitura 

do gênero poema. Objetivamos, também, explorar a geometria em diferentes contextos, 

a diferença entre figuras planas e não-planas e entre esfera, círculo e circunferência. 

Essa primeira etapa da intervenção foi aplicada no dia 30/08/10, dàs 7h às 8h40. 

(2 aulas), e foi organizada da seguinte forma: organização da turma em duplas (5min); 

entrega de uma cópia do texto para cada aluno (5min.); desenvolver a etapa de pré-

leitura, leitura e pós-leitura (25min.); trabalhar as questões, propondo primeiramente 

que a turma reflita sobre o texto e os questionamentos respondendo-os (25min.); após 

cada dupla responder as questões, será feito um grande grupo para apresentar e 

confrontar as respostas e esclarecer  possíveis dúvidas (35min.); organização da sala 

para a aula seguinte (5min.). O tempo destinado a cada etapa foi cumprido e não 

tivemos problemas quanto a tempo em nenhum momento da realização das etapas.  

Iniciamos propondo à turma a divisão em duplas. Os alunos gostaram da ideia 

das duplas e eles mesmos definiram os grupos, sem que nós interviéssemos em nenhum 

momento. Dessa forma, eles ficaram à vontade para agrupar-se com o colega  com 

quem eles tivessem mais afinidade. Foram formadas 16 duplas. 

Durante essa atividade, fizemos uso dos seguintes recursos: cópia do texto para 

cada aluno; folhas de ofício; lápis grafite, borracha e caneta; lápis coloridos; régua.  

Fizemos a distribuição do material para cada aluno e demos início à etapa de 

pré-leitura. Pedimos aos alunos que dessem uma olhada no texto, observando a 

estrutura. Eles observaram e disseram que era uma poesia. Nós perguntamos como eles 

chegaram a essa conclusão e eles disseram que: “o texto estava estruturado em versos 

que formavam estrofes e não parágrafos.” Eles também destacaram o nome do autor e 

observaram que o texto foi retirado de um site, afirmando: “esse texto foi tirado da 

internet”.  

Com a observação da estrutura e do título, o aluno pôde, de certa forma, antever 
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o assunto do qual o texto trata o que facilitou a etapa de leitura. Os alunos sabiam se 

tratar de um conteúdo matemático, já que estávamos no horário da aula de matemática e 

acompanhados pelo professor-colaborador, no caso o professor de matemática deles. 

Porém eles não conseguiram antever o conteúdo que seria explorado somente por meio 

do título, até porque o título “Tão visível e vivenciada quanto despercebida” não dá 

muitas pistas do assunto geometria. Alguns alunos disseram: “eu sei que é sobre 

matemática, mas o conteúdo só se eu ler o texto”. 

No caso dessa atividade, pedimos bastante silêncio e, principalmente, que eles se 

concentrassem nas rimas e nas palavras que eles desconheciam ou que acreditavam 

manter relações com a matemática. Primeiramente pedimos para que fizessem uma 

leitura silenciosa do texto, o que atenderam prontamente. Após a leitura silenciosa, 

fizemos a leitura oral do texto e depois propusemos que a leitura fosse feita de forma 

compartilhada. Na leitura compartilhada propusemos que os versos fossem lidos 

alternadamente, ou seja, as meninas liam um verso e os meninos o seguinte. Eles 

gostaram muito da proposta e fizeram a leitura, cada grupo, tentando superar um ao 

outro. 

Na etapa de pós-leitura, perguntamos aos alunos se o que eles tinham 

imaginado a respeito do texto na etapa de pré-leitura se confirmou na leitura. A maioria 

disse que sim. Eles disseram ser interessante ter poesia “misturada” com matemática e, 

mais ainda, ter ficado “legal”. Os alunos observaram os inúmeros elementos do nosso 

dia-a-dia presentes no texto e destacaram que todos lembravam formas geométrica, 

como quadrado, triângulo, círculo etc.  

Após a realização dessas três etapas, fizemos a aplicação da atividade (ver 

apêndice B ou Quadro 1) que consta de 8 questões distribuídas nos seguintes grupos: 

• Questão introdutória: tem o objetivo de sondar se o aluno gostou do texto, 

pois, a partir da resposta dada por ele a essa questão saberemos que o entendimento do 

texto poderá ter sido ruim, razoável ou bom. Pertence a esse grupo a questão 1. 

• Questão investigativa quanto ao gênero trabalhado: objetiva saber se o 

aluno reconhece o gênero explorado e as características. Pertence a esse grupo a questão 

2. 

• Questões investigativas quanto ao conteúdo de geometria que 

subdividimos, aqui, em dois subgrupos: 

  Questão de contextualização da geometria: busca saber se o aluno reconhece 
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que a geometria está presente em sua vida e de que forma ela se faz presente. 

Também procura levar o aluno a estabelecer relações entre palavras utilizadas no 

texto e a matemática. Pertencem a esse grupo as questões 3, 4, 5 e 8. 

Questão investigativa do assunto sólidos geométricos, figuras planas, 

círculo, circunferência e esfera: objetiva saber se o aluno reconhece as 

características dos sólidos, das figuras planas, do círculo, da circunferência e da 

esfera e, ao mesmo tempo, percebe que elementos do nosso contexto podem se 

enquadrar numa dessas categorias. Pertencem a esse grupo as questões 6 e 7. 

Quadro 01 

01 Você gostou do texto? Por quê?    

02 Por que podemos afirmar que esse texto é um poema?    

03 Você acha que a geometria está presente na sua vida? De que forma? 

04 Quais palavras no texto têm relação com a matemática? 

05 Qual relação há entre a geometria e os elementos citados no texto (Ex.: peneira, 

TV, janelas, estrela-do-mar etc.) 

06 Nos versos 

      “Nos sólidos geométricos,   

       Das rochas a beira mar,” 

Por que as rochas são classificadas como sólidos geométricos e não como 

figuras planas?  

07 Observe os versos abaixo: 

       “No contorno da peneira,” e “A esfera que gira no espaço.”   

 A partir das palavras destacadas nos versos, podemos estabelecer uma diferença 

entre círculo, circunferência e esfera? Qual(s)? 

08 Associe alguns elementos citados no texto à figuras geométricas que você 

conhece. 

 

Para a questão 01 os alunos foram unânimes em responder, tanto na discussão 

no grande grupo, quanto nas atividades escritas, que gostaram do texto devido a ele 

mostrar que a matemática está presente no seu dia-a-dia. Como por exemplo, uma dupla 
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respondeu  “Sim,  porque fala que a matemática e a geometria se encontram em todos 

os lugares”. 

 Na questão 02, ao serem indagados sobre o que justifica o texto ser 

denominado poema. As respostas orais e escritas, também foram unânimes sobre ser o 

texto um poema, já que era composto de versos e possuía rimas. O que mostra que os 

alunos conhecem as características desse gênero textual, um conteúdo que, como a 

geometria, também já foi abordado em anos anteriores, mas que, por algum motivo foi 

melhor assimilado.   

Para a questão 03, os alunos também foram unânimes em responder que a 

geometria apresenta-se em nossa vida na forma dos objetos que povoam a natureza e 

ambientes que nos rodeiam. Mais uma vez, percebemos que a geometria está resumida a 

observação das figuras geométricas, apesar de o texto contemplar palavras como espaço 

e movimento, que também são objetos de estudo da Geometria. Durante a mediação, 

chamamos a atenção para esse aspecto, entretanto, sem ênfase, visto que não faziam 

parte dos conteúdos que pretendíamos abordar nesta e nas demais atividades. 

As questões 04 e 05 todos acertaram, afirmando que no texto as palavras que 

possuem relação com a matemática são “geometria, sólidos geométricos, cálculos, 

assimétricos, esfera, par, curvas, rotação e translação” e que a relação entre os 

elementos citados no texto e a geometria “é porque todos têm formas geométricas”.  

No que concerne a questão 06, ao serem indagados sobre o porquê de as rochas 

serem classificadas como sólidos geométricos e não como figuras planas, 56,25% dos 

grupos (09 duplas) acertaram, justificando que “são sólidos por terem três dimensões” 

e “porque é um objeto tridimensional, ou seja, que tem altura, largura e base”. Na 

discussão da questão, no grande grupo, verificamos que a dúvida estava em saber “o 

que é um sólido geométrico?”. Procuramos, comparando objetos presentes na sala – a 

folha de papel representando os planos, e uma bolinha de papel amassado imitando uma 

rocha representando os sólidos – mostrar as diferenças entre eles. Com a observação das 

folhas e a ajuda dos colegas que sabiam a diferença, os demais entenderam serem 

sólidos geométricos objetos com três dimensões. A partir dessa explicação, eles 

disseram “agora eu entendi”, e alguns até lamentaram não poder corrigir a resposta 

dada na atividade escrita.  



105 

 

Na questão 7, por sua vez, 100% dos grupos responderam que é possível 

estabelecer diferenças entre círculo, circunferência e esfera. Entretanto, ao serem 

indagados sobre quais as diferenças, 56,25% (9 duplas) mencionaram que é porque 

“círculo é uma figura plana, circunferência é um contorno e esfera é um sólido 

geométrico com três dimensões”. A resposta dada pelas 9 duplas à questão 7 ratifica a 

resposta dada à questão 6, que também envolvia sólidos geométricos.  

Na tentativa de esclarecer as diferenças entre círculo, circunferência e esfera, nos 

utilizamos de um cadarço para formar a circunferência, de uma bola de futebol 

representando a esfera e desenhamos o círculo no quadro. Os alunos observaram a 

estrutura de cada figura e assim puderam estabelecer a diferença. 

A questão 8 também foi realizada sem problemas para os alunos, pois todos 

associaram corretamente os elementos citados no texto a figuras geométricas.   

De modo geral, durante as discussões do grande grupo para compartilhamento 

das respostas e solucionar possíveis dúvidas, houve, inicialmente, uma euforia dos 

alunos que queriam responder todos ao mesmo tempo. Para contornar isso, 

estabelecemos que quem quisesse falar deveria levantar o braço e aguardar a vez, 

respeitando o coleguinha que estivesse respondendo. Procuramos, na medida do 

possível, deixar que todos apresentassem suas respostas e justificativas. Também 

deixamos claro que eles não deveriam alterar as respostas já dadas nas atividades, por 

ocasião das discussões, pois nosso objetivo era saber que compreensão eles conseguiam 

ter do assunto a partir do desenvolvimento das etapas até aqui descritas e eles 

respeitaram essa orientação, tanto que muitas vezes eles disseram: “se eu pudesse 

apagar a resposta e fazer de novo aí eu acertava”.  

Durante a resposta das atividades, os alunos utilizaram-se tanto da linguagem 

materna como da linguagem matemática, sendo observado, em algumas raras ocasiões, 

a utilização de palavras como “coisa”, “negócio”, “aquilo” etc., em substituição à 

“geometria”, “matemática”, “sólidos geométricos” etc. esse tipo de ocorrência se deu 

apenas na oralidade no momento da correção e discussão ao final da atividade. 

Atribuímos essa troca de termos a ansiedade de falar, já que eles ficavam muito agitados 

querendo responder primeiro que o colega.  
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Percebemos já na primeira atividade que não teríamos muita dificuldade quanto 

à utilização da linguagem matemática de forma adequada.  

 

 

4.1.2  2ª atividade interventiva - A lenda 

 

A lenda, de acordo com Costa (2008), é um gênero textual narrativo que 

apresenta seres maravilhosos e encantatórios, de origem humana ou não, existente no 

imaginário popular. As lendas são narrativas de origem muito antiga e foram e são 

usadas para explicar fenômenos oriundos de causas desconhecidas, podendo também se 

referir a um herói ou a determinado fato histórico. 

Por seu aspecto encantatório, esse gênero possui uma forte aceitação do público 

infantil, possibilitando a apreensão do ouvinte/leitor, por ter sempre a possibilidade de 

surpreendê-lo com algum fato inusitado. 

A lenda escolhida foi uma das que procuram explicar a origem do tangram. 

Embora existam outras lendas com esse mesmo fim, todas possuem uma grande 

semelhança o que vai variar de uma para outra são alguns personagens ou a presença de 

objetos, mas a essência é a mesma. 

A segunda atividade (ver apêndice C) que propomos foi elaborada a partir da 

seguinte lenda:  

A  ORIGEM DO TANGRAM 

Diz a lenda que um jovem chinês, ao despedir-se de seu mestre para uma grande viagem 
pelo mundo, recebeu um espelho de forma quadrada e ouviu: 

- Com esse espelho, você registrará tudo o que você verá durante a viagem, para 
mostrar-me na volta.  

O discípulo, surpreso, indagou: 

- Mas mestre, como, com um simples espelho, poderei eu lhe mostrar tudo o que 
encontrar durante a viagem?  



 

No momento em que fazia esta pergunta, o espelho caiu

sete peças com formatos variados (dois triângulos grandes, um triângulo médio, dois triângulos 

pequenos, um losango/quadrado e um paralelograma). Então 

- Agora, você poderá com essas sete peças construir figuras para ilustrar o que verá 

durante a viagem. Vamos dar ao conjunto dessas figuras o nome de TANGRAM. 

E, assim, o jovem foi ilustrando as figuras que foi vendo. Com essa descoberta o

chineses passaram o Tangram para todo o mundo tornando

Veja algumas imagens que o jovem construiu a partir do TANGRAM.

                                

                               TANGRAM                                            IMAGEM

 

http://ensinoassim.blogspot.com/2009/03/tangram.html

Com o intuito de possibilitar uma maior 

realizamos algumas alterações no texto (ver original / anexo B).

Nessa segunda atividade exploramos as características do gênero textual lenda e 

os conteúdos matemáticos e a geometria em diferentes contextos; figuras

(contornos,  polígonos, não

quadrado, paralelogramo e retângulo); figuras não

prisma e pirâmide e outras figuras não

Com a exploração desses conteúdos, ob

leitura e matemática, a partir do gênero lenda, explorando suas características e 

particularidades. Também objetivamos identificar as características de algumas figuras 

geométricas planas e não-planas, identificar o que 

reconhecer a diferença entre prisma e pirâmide.

Essa segunda etapa da intervenção foi aplicada no dia 1º/09/10, das 7h às 8h40 

(2 aulas) e no dia 2/09/10 das 8h40 às 10h40 (2 aulas intercaladas por um intervalo de 

20min.). Adotamos como procedimento metodológico a divisão da turma em duplas, 

por motivos explicitados no 

No momento em que fazia esta pergunta, o espelho caiu-lhe das mãos, quebrando

sete peças com formatos variados (dois triângulos grandes, um triângulo médio, dois triângulos 

pequenos, um losango/quadrado e um paralelograma). Então o mestre disse: 

Agora, você poderá com essas sete peças construir figuras para ilustrar o que verá 

durante a viagem. Vamos dar ao conjunto dessas figuras o nome de TANGRAM. 

E, assim, o jovem foi ilustrando as figuras que foi vendo. Com essa descoberta o

chineses passaram o Tangram para todo o mundo tornando-o um objeto famoso.

Veja algumas imagens que o jovem construiu a partir do TANGRAM. 

                                                                   

TANGRAM                                            IMAGEM 

http://ensinoassim.blogspot.com/2009/03/tangram.html

Com o intuito de possibilitar uma maior relação com o conteúdo a ser explorado, 

realizamos algumas alterações no texto (ver original / anexo B). 

Nessa segunda atividade exploramos as características do gênero textual lenda e 

os conteúdos matemáticos e a geometria em diferentes contextos; figuras

(contornos,  polígonos, não-polígonos e região poligonal, triângulo equilátero, 

quadrado, paralelogramo e retângulo); figuras não-plana (poliedro: diferença entre 

prisma e pirâmide e outras figuras não-planas). 

Com a exploração desses conteúdos, objetivamos estabelecer relação entre 

leitura e matemática, a partir do gênero lenda, explorando suas características e 

particularidades. Também objetivamos identificar as características de algumas figuras 

planas, identificar o que é o contorno  em figura geométrica e 

reconhecer a diferença entre prisma e pirâmide. 

Essa segunda etapa da intervenção foi aplicada no dia 1º/09/10, das 7h às 8h40 

(2 aulas) e no dia 2/09/10 das 8h40 às 10h40 (2 aulas intercaladas por um intervalo de 

.). Adotamos como procedimento metodológico a divisão da turma em duplas, 

por motivos explicitados no tópico 4.1 (5min.); entrega de uma cópia do texto para cada 
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lhe das mãos, quebrando-se em 

sete peças com formatos variados (dois triângulos grandes, um triângulo médio, dois triângulos 

Agora, você poderá com essas sete peças construir figuras para ilustrar o que verá 

durante a viagem. Vamos dar ao conjunto dessas figuras o nome de TANGRAM.  

E, assim, o jovem foi ilustrando as figuras que foi vendo. Com essa descoberta os 

o um objeto famoso. 

 

                          

http://ensinoassim.blogspot.com/2009/03/tangram.html - Texto adaptado 

relação com o conteúdo a ser explorado, 

Nessa segunda atividade exploramos as características do gênero textual lenda e 

os conteúdos matemáticos e a geometria em diferentes contextos; figuras planas 

polígonos e região poligonal, triângulo equilátero, 

plana (poliedro: diferença entre 

jetivamos estabelecer relação entre 

leitura e matemática, a partir do gênero lenda, explorando suas características e 

particularidades. Também objetivamos identificar as características de algumas figuras 

é o contorno  em figura geométrica e 

Essa segunda etapa da intervenção foi aplicada no dia 1º/09/10, das 7h às 8h40 

(2 aulas) e no dia 2/09/10 das 8h40 às 10h40 (2 aulas intercaladas por um intervalo de 

.). Adotamos como procedimento metodológico a divisão da turma em duplas, 

(5min.); entrega de uma cópia do texto para cada 
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aluno (5min.); desenvolver a etapa de pré-leitura, leitura e pós-leitura (25min.); 

trabalhar as questões, propondo primeiramente que a turma refletisse sobre o texto e os 

questionamentos respondendo-os (25min.). 

Posteriormente, iniciamos a construção, por cada dupla, de um tangram (50 

min.). Esse recurso ajudou os alunos a compreenderem melhor as demais questões. 

Após a construção do tangran cada dupla montou figuras utilizando as peças do jogo 

(40 min.),  e cada dupla responder as questões, a turma voltou a se reunir em grande 

grupo para apresentar e confrontar as respostas e aprofundar o conhecimento dos 

conteúdos trabalhados (50min.). Ao final de cada aula, deixávamos 5 minutos para 

organização da sala para a aula seguinte. 

Para o desenvolvimento dessa atividade organizamos a turma em duplas, 14, e 

utilizamos uma cópia do texto para cada aluno; folhas de ofício; lápis grafite, borracha e 

caneta; lápis coloridos; régua e tesoura e cartolina cartão de cores variadas.  

A atividade de pré-leitura teve como objetivo sondar o aluno acerca do 

conhecimento que ele tem sobre o assunto geometria e o gênero textual lenda, e da 

capacidade dele de fazer predições. Partindo desse objetivo, fizemos questionamentos 

do tipo: Quem sabe o que é uma lenda?; Se alguém já tinha ouvido falar no tangram?; 

Sobre o que eles achavam que o texto falava... Os alunos sabiam o que era uma lenda, 

mas quase nenhum sabia o que era o tangram. Apenas dois alunos disseram tratar-se de 

um jogo. Eles também responderam que achava que o texto contaria a história de como 

surgiu o tangram. Essa etapa de pré-leitura possibilitou uma maior e melhor 

contextualização para o aluno do gênero textual lenda e dos conteúdos matemáticos 

explorados a partir da apresentação de um tangram. 

Na etapa de leitura fizemos o estabelecimento dos contratos a fim de que o 

aluno percebesse que o momento de realização da leitura deveria ser de total dedicação. 

Foi estabelecido que o aluno não poderia interromper a leitura nem conversar com o 

colega, e questionamentos só ao final da leitura. Eu não li o texto, contei a história da 

origem do tangram e em seguida solicitei que eles lessem individualmente e em silêncio 

o texto. Eles ouviram a história com bastante atenção e a leram em seguida 

silenciosamente. 

Na etapa de pós-leitura percebermos o nível de compreensão/interpretação do 

aluno frente à leitura do texto. Observamos que nessa etapa os alunos apenas disseram 
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que achavam que o texto contava a história da origem do tangram, e acertaram. Os 

alunos consideraram mais interessante no texto o personagem da história ter a 

criatividade de mostrar o que via por meio das peças do tangram e disseram que tinham 

aprendido que podemos formar muitas coisas a partir das figuras geométricas.  

As perguntas que realizamos nas etapas de pré-leitura e pós-leitura tiveram como 

objetivo instigar o aluno para que ele refletisse sobre o texto. 

Após realizadas as etapas de pré-leitura, leitura e pós-leitura, aplicamos a 

segunda atividade (ver apêndice C ou Quadro 2) que está estruturada da seguinte forma:  

•  Questões investigativas quanto ao gênero trabalhado: essas questões têm 

por objetivo observar o nível de conhecimento do aluno sobre o gênero trabalhado, 

possibilitando-lhe perceber as características e particularidades do gênero textual 

explorado. Pertence a esse grupo a questão 1. 

•  Questões introdutórias: essa questões objetivam levar o aluno a estabelecer 

uma interação entre a vida dele e o texto, possibilitando uma aproximação entre o objeto 

e o sujeito. Pertencem a esse grupo as questões 2, 3 e 4. 

•  Questões investigativas quanto à temática do texto e o conhecimento que 

os alunos têm sobre a mesma: essas questões objetivam reconhecer se o aluno possui 

algum conhecimento sobre o tangram, sua origem, características e particularidades. 

Pertencem a esse grupo as questões 5 e 6. 

•  Questão de contextualização da geometria: essas questões objetivam levar o 

aluno a identificar e reconhecer no texto termos geométricos, propiciando uma interação 

entre o texto e o conhecimento que o aluno já possui sobre o assunto e/ou que construiu 

ao longo das etapas de pré-leitura, leitura e pós-leitura. Pertence a esse grupo a questão 

7. 

•  Questão investigativa do assunto figuras planas, figuras não-planas e 

outras figuras: essas questões objetivam, a partir da construção e manuseio do 

tangram, levar o aluno a perceber as características  das figuras planas, estabelecendo 

um paralelo com as não-planas. Possibilita também uma maior interação do aluno com 

as figuras geométricas e com a linguagem matemática, pois na hora da construção do 

tangram ele se valerá de vários elementos matemáticos e uma maior interação dele com 
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o outro, já que a construção de toda a atividade é em dupla. Pertence a esse grupo a 

questão 8. 

Quadro 02    

01 O texto que você leu é do tipo narrativo e do gênero lenda. Que elementos 

presentes do texto podem caracterizá-los como narrativo e como uma lenda? 

02 Na lenda, o jovem chinês recebeu um espelho para registrar o que ele veria 

durante a viagem. Quando você viaja, como faz para registrar as coisas que você 

acha interessante? 

03 Você gosta de viajar?  

04 Qual a viagem que você fez que achou mais interessante? Por quê? 

05 De acordo com o texto, qual o significado da palavra TANGRAM? 

06 O que você achou do TANGRAM? 

07 No texto há o nome de várias figuras geométricas. Identifique essas figuras e 

desenhe-as. 

 

 

 

 

08 

Vamos construir um TANGRAM. 

- Após a construção do TANGRAM responda as questões abaixo propostas: 

A. As figuras geométricas presentes no  TANGRAM são de natureza planas 

ou não-planas? Justifique. 

B. Para construir o TANGRAM você teve que desenhá-lo. Na construção 

desse desenho você utilizou linhas abertas ou fechadas? Justifique. 

C. Os contornos podem ser classificados em polígonos (formados apenas 

por segmentos de retas) e não-polígonos (formado por retas, curvas etc.). A partir 

dessa informação como podemos classificar os contornos das figuras geométricas 

que compõem o TANGRAM? Desenhe esses contornos. 

D. O quadrado pode ser classificado como um retângulo? Explique. 

E. O TANGRAM  possui 5 triângulos. Quais as diferenças básicas entre  o 

triângulo  e a pirâmide?  

F. Forme figuras com as peças do TANGRAM. Não esqueça que, ao formar 

uma figura, você terá que usar todas as peças e que uma não pode estar 

sobreposta a outra. Escreva abaixo o nome das figuras que você conseguiu 
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formar. 

G.  A partir das figuras formadas e relacionadas, crie uma história em que 

apareçam os nomes de todas elas. 

 

 Organizados em duplas, os alunos, após cumpridas  as etapas de pré-leitura, 

leitura e pós-leitura, demos início a realização da atividade.  

Os alunos, nesse 1º momento, responderam a atividade até a questão 07, pois as 

questões seguintes dependiam da construção do tangram que só iria acontecer em um 

segundo momento. Recolhemos as atividades para que os alunos não alterassem as 

respostas já dadas e assim prejudicassem a nossa análise quanto à aprendizagem deles e 

para não acontecer de algum aluno esquecer ou perder a atividade. 

No dia 2/09/10, realizamos o 2º momento. Primeiro reorganizamos os grupos, 

entregamos a atividade e o material para a construção de um tangram (régua, tesoura, 

cartolina-cartão de cores variadas). Apresentamos um modelo de um tangram, 

construído por nós, afixamos no quadro e demos as orientações – Que todas as peças do 

tangram unidas corretamente formassem um quadrado e que se alguma fosse medida 

errada o quadrado não se formaria, portanto eles teriam que ter muito cuidado ao medir 

as peças. Os alunos adoraram esse momento de construir o tangram. Houve um 

envolvimento total da turma e cada dupla tentava caprichar na confecção do trabalho.  

Observamos que a maior dificuldades deles foi transformar a cartolina que é um 

retângulo – em um quadrado, mas após vencer essa etapa, eles conseguiram construir as 

outras peças. Tivemos que dar duas novas cartolinas a duas duplas, pois elas não 

conseguiram em uma primeira tentativa formar o tangram nos moldes que a atividade 

solicitava. 

No momento de formar as figuras, a turma ficou eufórica, pois além de querer 

formar figuras, cada um queria ver as dos colegas. Houve uma espécie de competição 

para ver quem formava mais figuras. Procuramos não alimentar o instinto competitivo, 

mas a criatividade.  

Após construir o tangram e formar diversas figuras – isso levou 

aproximadamente 40min. – passamos à etapa seguinte que era responder a questão 8. 
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Nessa etapa da atividade, os alunos tiveram bem mais dúvidas do tipo: “O que 

são figuras planas e não-planas?”, “Qual a diferença entre linhas abertas e fechadas?” e 

“O que são polígonos e não-polígonos?” e “qual a diferença entre o triângulo e a 

pirâmide?.”   

Mesmo com tantas dúvidas, orientamos para que os alunos tentassem solucionar 

essas dúvidas discutindo-as com seu colega de grupo e amparando-se em 

conhecimentos que eles já possuíam e/ou em informações presentes no texto e/ou 

questionamentos da atividade. 

Após a conclusão da atividade, organizamos a sala em um grande grupo para 

discutirmos as respostas dadas por eles aos questionamentos. As questões que 

suscitaram mais dúvidas foram a 1 e a 8.  

Para esclarecimento da questão 1 buscamos as informações dos grupos que 

haviam acertado a questão. Perguntamos se a história era verídica, os alunos 

prontamente responderam que não, que era “inventada”, contando algo impossível de 

acontecer na realidade. Perguntamos o que a história contava, e eles responderam  que o 

texto falava da origem do tangram. Essas respostas dadas por eles foram anotadas no 

quadro, de modo que ao final do questionamento tínhamos as seguintes frases no 

quadro: história inventada / algo impossível de acontecer na vida real / explica a origem 

do tangram. Pedimos para que, principalmente os alunos que achavam que não tinham 

acertado a resposta observassem as frases e tirassem uma conclusão; assim, a turma 

concluiu que lenda é uma história inventada para explicar algum fato que aconteceu. 

Já para esclarecimento da questão 8, partimos para exemplos mais objetivos. 

Para fazê-los perceber a diferença entre figuras planas e não-planas trabalhamos com 

objetos presentes em sala. Dessa vez pegamos um lápis de quadro branco, uma régua, 

um papel, o apagador, depositamos sobre o birô e pedimos para a turma observá-los e 

enumerar suas características. Após algumas indicações, retomamos o que foi discutido 

na aula anterior em relação à “pedra”. Após algumas discussões, eles concluíram que as 

figuras não-planas têm a terceira dimensão, enquanto as planas não têm. A partir desse 

exemplo eles disseram ter compreendido bem a diferença entre elas. 

Para explicar a diferença entre linha aberta e fechada, pedimos que nos fosse 

dado dois cadarços de tênis. Os meninos prontamente tiraram os cadarços e dispusemos 
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sobre o birô um cadarço totalmente estirado e o outro nós, ao dispormos, tivemos o 

cuidado de estabelecer o encontro das duas extremidades. Quando eles viram o exemplo 

compreenderam logo a diferença, alguns até disseram: “como não pensei nisso antes? 

Uma coisa tão fácil.” 

Para a explicação do que são polígonos e não-polígonos, apresentamos os 

conceito – polígono é um contorno formado apenas por seguimento de retas; e não-

polígonos aquelas que apresentam curvas – e a partir deles pedimos para os alunos 

observarem algumas figuras geométricas desenhadas no quadro (círculo, meio círculo e 

quadrados) e em seguida procurar explicar quais eram polígonos e quais eram não-

polígonos e depois justificar a classificação. Alguns tiveram dúvida ao analisarem o 

meio círculo, então pedimos para eles lerem o conceito em voz alta. Após lerem o 

conceito perceberam que no meio círculo há uma curva e que portanto não poderia ser 

classificado como polígono. A partir disso os alunos disseram ter entendido a diferença. 

Uma das questões mais difíceis de explicar aos alunos foi a letra “D” da questão 

8. Essa questão pede para os alunos explicarem se um quadrado pode ser classificado 

como retângulo. Explicamos a eles da seguinte maneira: afixamos no quadro um 

quadrado e um retângulo. Pedimos para eles observarem ambas e identificarem suas 

semelhanças. Após a observação que durou aproximadamente 6 min., eles chegaram à 

conclusão de que o ângulo era o mesmo em ambas as figuras. Então dissemos que em 

uma figura geométrica eles devem observar, principalmente as propriedades que elas 

possuem; no caso do quadrado, ele poderá ser um retângulo por ser formado por quatro 

ângulos retos e que uma figura é chamada de retângulo sempre que apresentar essa 

característica. Observamos que a dificuldade em compreender essa informação foi, 

principalmente, pelo fato de os alunos conhecerem uma dada forma por sua aparência e 

não por sua(s) propriedade(s). A letra “E” da questão 8 também suscitou alguns 

questionamentos, pois metade da turma não soube identificar (na atividade escrita) as 

diferenças entre triângulos e pirâmides. Entretanto, na discussão no grande grupo, todos 

mencionaram o fato de a pirâmide ser tridimensional, uma característica óbvia.  

Após as explicações, perguntamos se havia alguma dúvida e a turma falou que 

tinha entendido. Alguns alunos lamentaram não poder fazer as alterações nas respostas. 

Recolhemos as atividades e tocou para a aula seguinte. 

Segue abaixo o percentual de acertos dos alunos às questões dessa 2ª atividade. 
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A questão 1 buscava saber as caracterísitcas do gênero lend, e 64,26% dos 

alunos acertaram respondendo “porque a narração fala de acontecimentos  

maravilhosos”, “É uma lenda por que é uma história imaginária” e “É uma lenda porque 

tem fatos que não podem acontecer na vida real”. Os alunos que erraram, souberam 

explicar por que o texto era narrativo, mas não souberam justificar por que ele se 

enquadra no gênero lenda.  

As questões 2, 3 e 4 não objetivavam explorar conhecimentos matemáticos e 

nem as características do gênero explorado – lenda. Elas tinham como objetivo 

contribuir para que os alunos falassem um pouco deles, colaborando, assim, para uma 

maior interação entre os grupos.   

Na questão 5, 71,4%  dos alunos disseram saber o que significa tangram.  4 

duplas responderam que “tangram são peças que podem ser montadas formando 

diferentes figuras”, 5 duplas responderam que “tangram é um conjunto de figuras 

geométricas” e  1 dupla respondeu que “Tangram é conjunto de peças com um tipo de 

quebra-cabeça.  

Na questão 6, ao serem indagados sobre o que acharam do tangram, todos 

responderam que acharam bom, divertido, interessante e desafiador, dizendo que o 

tangram era “um objeto divertido que se aprende e se diverte”. 

A questão 7 busca saber que figuras geométricas estão presentes no texto. 50% 

dos alunos identificaram e desenharam o triângulo, quadrado, losango e paralelograma; 

e 50% identificaram triângulo, quadrado e losango. Esses disseram, durante a correção, 

“esquecemos de desenhar” e “tive preguiça de desenhar”. O fato de o paralelograma ter 

sido identificado por apenas 50% da turma, atribuímos ao fato de ser uma figura menos 

conhecida e de nome mais complexo. 

A questão 8 envolve a construção de um tangram e objetiva levar o aluno a 

reconhecer as características e particularidades de cada uma das figuras geométricas que 

o compõe, bem como também levá-lo a perceber as diferenças entre linhas abertas e 

fechadas e polígonos e não-polígonos. Busca-se, a partir da construção e do manuseio 

do tangram, colaborar para uma melhor reflexão frente às propriedades do quadrado, 

losango e do triângulo. Após a construção do tangram, o aluno é convidado a responder 

7 questões distribuídas de A a G. 
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A letra A busca saber se o aluno, a partir da observação, consegue identificar se 

as figuras geométricas que compõem o tangram são de natureza plana ou não-plana, ao 

mesmo tempo em que pede para que ele justifique a resposta dada. 100% dos grupos 

acertaram, respondendo que o tangram é composto de figuras planas. O melhor é que 

desse percentual, 64,26% utilizaram, para justificar a resposta dada a questão, uma 

linguagem muito característica da matemática ao dizerem que “são planas porque não 

possem três dimensões: altura, largura, comprimento”, deixando claro serem 

conhecedores das características básicas de uma figura tridimensional; 14,28% 

utilizaram-se da expressão “figura reta” para referir-se a plana. Não consideramos essa 

associação prejudicial ao entendimento, até porque as palavras, de certa forma, 

pertencem ao mesmo campo semântico. 

21,46% dos grupos utilizaram-se da justificativa “Planas, porque ela só tem duas 

medidas”. O termo medidas foi utilizado no lugar de dimensões, também não 

consideramos a substituição indevida. 

Isso nos faz observar que, muitas vezes, o aluno recorre, ou por não saber, ou 

por falta de atenção, ou por não considerar importante o uso de termos, de certa forma, 

mais apropriados, a utilizarem termos de sentido semelhante para expressar a ideia que 

ele deseja. 

Procuramos, na correção do grande grupo, sempre chamar a atenção deles para a 

utilização de termos mais apropriados, mas não desconsideramos as respostas dadas por 

eles quando percebemos a troca de alguns termos, desde que essa substituição fosse por 

temos de sentido semelhante.  

A letra B busca saber se o aluno, ao desenhar o tangram para poder cortá-lo, 

utilizou linhas abertas ou fechadas. 71,4% dos grupos acertaram, utilizando-se das mais 

diversas justificativas como: “[...], pois o fim se encontra com o começo”, “[...], pois 

uma ponta se encontra com a outra” e “[...] o fim termina no começo”. Embora, 

utilizando-se de uma linguagem simples, demonstraram ter compreendido o significado 

de linhas abertas e fechadas. 

Os 28,6% que erraram, por meio de suas justificativas (“Linhas abertas – porque 

não usamos circunferências” e “Linhas abertas – porque são muito grandes e linhas 

abertas, lados abertos”) demonstraram desconhecer a diferença entre linhas abertas e 

fechadas. Consideramos isso preocupante, por considerarmos que essa parte do 

conteúdo é muito simples, podendo o aluno deduzir, a partir de observações que ele 

viesse a realizar de forma mais atenta às próprias figuras geométricas do tangram.  
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A letra C trabalha com o assunto polígonos e não-polígonos. A partir das 

observações feitas às figuras que compõem o tangram, o aluno teria que classificar os 

contornos. 64,26% acertaram a respostas e justificaram corretamente ao dizerem: “São 

polígonos  porque as linhas são retas”. 

7,14% não responderam essa questão, alegando, na correção oral, não saber o 

que era polígono e não-polígono. Já 28,60% classificaram as figuras como não-

polígonas e alguns ainda justificaram dizendo: “Pois ele não é totalmente reto”. 

A letra D busca saber se o quadrado pode ser classificado como um retângulo e 

pede para o aluno explicar a resposta. O objetivo dessa questão é levar o aluno a 

perceber que a classificação de uma figura não está restrita a sua forma, mas às suas 

propriedades. No caso do quadrado, também possui as mesmas propriedades do losango 

perfeito. Observamos que 57,2% dos grupos que responderam o quadrado utilizaram-se 

de justificativas tais como: “O quadrado, que se virar , vira um losango” e “O quadrado 

que se eu colocar virado ele será um losango”, demonstrando que eles classificam as 

figuras baseados no aspecto e não nas propriedades que elas possuem.  

42,8% dos grupos erraram, atribuindo ao triângulo a possibilidade de enquadrar-

se em outra denominação. Percebemos que a escolha do triângulo foi pelo fato de o 

tangram possuir três triângulos de tamanhos diferentes. Esses grupos, na hora da 

correção, demonstraram não ter compreendido a pergunta e ainda desconhecerem as 

propriedades do quadrado.  

A letra E também busca explorar as propriedades das figuras geométricas, mas 

nesta as figuras exploradas são o triângulo e a pirâmide. 50% dos alunos que acertaram 

justificaram dizendo que “a pirâmide é tridimensional e o triângulo só tem duas 

medidas” e “a pirâmide tem três dimensões e o triângulo só duas”. Percebemos que 

esses alunos que acertaram são conscientes de que o triângulo e a pirâmide, embora 

tenham uma aparência semelhante, possuem particularidades que os diferem. 

O fato de 50% dos alunos errarem essa questão foi surpresa para nós, pois a letra 

A da questão 8 pergunta se as figuras que compõem o tangram são de natureza plana ou 

não-plana, e nessa questão nós tivemos 100% de acertos, com justificativas que 

demonstram ser os alunos conhecedores das particularidades das propriedades das 

figuras planas e não-planas.  
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Na correção oral, perguntamos o porquê de eles terem colocado respostas como: 

“Porque a pirâmide é maior que o triângulo” e “As duas figuras têm três pontas e por 

isso são iguais”; alguns atribuíram ao fato de não terem imaginado bem a pirâmide e de 

ela, a pirâmide, ser parecida com o triângulo. 

Atribuímos o erro à dificuldade do aluno de abstrair, a partir de imagens 

mentais, as propriedades das figuras geométricas. Lembramos que não foi apresentada a 

eles, no momento dessa atividade, nenhuma imagem de pirâmide, mas que todos, 

provavelmente, já tinham visto a imagem não apenas no livro didático de matemática 

como também no livro de história, ou até mesmo em outras fontes.  

Numa tentativa de fazê-los compreender melhor, lembramos que a pirâmide é 

uma figura tridimensional, ou seja, tem três dimensões; já a pirâmide e bidimensional. 

Pedimos para eles se lembrarem das pirâmides do Egito e do triângulo presente no 

tangram. Eles disseram perceber as diferenças. 

A letra F solicita que os alunos, a partir das peças do tangram, construam 

imagens diversas. Esse momento foi de grande euforia, já que os alunos se empolgaram, 

sentaram-se no chão e as duplas estabeleceram uma espécie de competição. Cada dupla 

desejou fazer a maior quantidade de figuras e as mais diferentes. Antes de eles iniciarem 

a construção das figuras, informamos que na figura criada deveriam ser utilizadas todas 

as peças do tangram e que uma não deveria estar sobreposta à outra.  Eles formaram 

tartaruga, samurai, barco, árvore, robô, pássaro, menino etc. Observe abaixo as imagens 

de algumas figuras formadas pelos alunos:  

 

 

       Fig. 03                                           Fig 04                                          Fig. 05 

                                                 

         Gato                                           Cachorro                                      Pássaro 
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  Fig. 06                                          Fig. 07                                       Fig. 08 

                                                                    

        Coelho                                 Menino                                       Galinha 

A letra G solicita que a partir das figuras formadas os alunos criem histórias na 

qual todas as figuras aparecessem. Veja algumas histórias criadas por eles: 

“Era uma noite de natal uma família comemorando muito feliz e quando de 

repente... Aparece um gato em cima da árvore de natal e uma pessoa sobe na árvore  

para pegar mais o gato foge.”  

“Era uma vez uma fazenda que tinha muitos bichos. Lá tinha um gato, uma 

galinha e um cachorro. Um dia o dono da fazenda foi passear de barco e levou os três 

bichos com eles, o gato, a galinha e o cachorro adoraram o passeio.”  

“Um menino viu um coelho na árvore, ele viu que o coelho estava com medo 

pois não sabia descer dar árvore. Ele pediu ajuda a um pássaro e o pássaro ajudou o 

coelho a descer.” 

 

 

4.1.3  3ª atividade Interventiva -  A Tela e a  receita 

 

Vimos no tópico 2.3 que um texto pode apresentar-se nas mais diferentes formas 

e utilizando-se da linguagem verbal, não-verbal ou de ambas simultaneamente. 

Portanto, a nossa terceira atividade foi desenvolvida a partir de três textos, sendo dois 

de natureza não-verbal e um de natureza verbal e não-verbal simultaneamente. 

Um texto utiliza-se da linguagem verbal quando seu conteúdo vem expresso por 

meio da palavra oral ou escrita. Já a linguagem não-verbal utiliza-se de imagens, cores, 

desenhos, símbolos etc., ou seja, tudo o que não seja a palavra nem oralizada e nem 
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escrita. Portanto, uma imagem (fotografia, desenho, pintura etc.), pode se configurar 

como um texto. 

A terceira atividade foi estruturada a partir de dois textos do gênero tela e de um 

texto do gênero receita.  

As obras de arte geralmente utilizam-se apenas da linguagem não-verbal. Elas 

são consideradas manifestações artísticas, uma criação humana para representar uma 

ideia, um conceito pré-concebido pelo artista. Mesmo possuindo, muitas vezes, um 

conceito pré-concebido, as obras de arte possibilitam interpretações diversas por parte 

daqueles que as leem. 

Já o gênero receita, de acordo com Costa (2008, p. 157), “[...] são instruções que 

orientam a preparação de uma iguaria. Em todos os casos, predomina uma linguagem 

instrucional com uso de formas verbais (imperativo, infinitivo) de valor imperativo ou 

impessoal.” 

A linguagem utilizada nesse gênero é bem clara e precisa para que não haja 

nenhuma dúvida quando da construção do prato (se for uma receita culinária); na 

administração da medicação (se for uma receita médica); e, no nosso caso 

especificamente, na construção de algo (se for uma receita que ensine a fazer algum 

objeto).  

O vocabulário deve ser apropriado ao público-alvo, utilização de verbos no 

modo imperativo ou impessoal e, em geral, não se utiliza adjetivos. Esse gênero, 

necessariamente, deverá conter o nome da receita, o material necessário e o modo de 

fazer. 

Na construção da nossa terceira atividade interventiva, utilizamos esses dois 

gêneros discursivos (tela e receita) e os seguintes textos: 

Texto 01 

  Catavento de Luciana Teruz, 1961. 

http://peregrinacultural.wordpress.com/2008/09/23/cancao-da-primavera-poema-de-
mario-quintana/ 
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Texto 02 

      Alfredo Volpi, meados de 1950. 
http://www.fotolog.com.br/danielvinhas/20753965 

Texto 03  
COMO FAZER UM CATAVENTO DE PAPEL 

 
MATERIAL NECESSÁRIO: 
1 canudo grosso ou 
1 espetinho de churrasquinho 
Cartolina  
Régua de 30 cm 
Lápis 
Tesoura 
Cola 
Alfinete ou tachinha 
 
MODO DE FAZER: 
1) Primeiro, nós vamos desenhar, pintar ou fazer uma colagem na nossa cartolina para que o 
nosso catavento fique bem colorido e bonito. Depois, vamos cortar um quadrado com lados de 
23cm cada. 
2) Agora, nós vamos dobrar o nosso quadrado, de forma a termos as 
marcas diagonais, conforme a figura ao lado. Daí, nós cortamos uma reta nestas marcas, mas 
tomando o cuidado de só cortar até um pouco mais do que um quarto do quadrado. 
3) Agora, nós vamos colocar as pontas do nosso quadrado no meio da figura, sempre prestando 
atenção na orientação que se segue. Daí, vamos colar as pontas nomeio do quadrado. 

 
 
4) Para termos mais estabilidade no nosso catavento, vamos colar um pedacinho de cartolina no 
meio do nosso catavento e, com ajuda de um alfinete, fazer um furo exatamente no meio, onde 
está o pedacinho da cartolina. 
5) Por fim, nós vamos colocar o catavento no canudinho ou espetinho de churrasquinho, 
prendendo com o alfinete ou tachinha. Agora o nosso cata-vento está pronto para nós 
brincarmos com ele. 

 
Se você quiser, também pode fazer uma guirlanda de cataventos. Para isso, você não irá prender 
no canudo ou espetinho de churrasco, mas vai colocar os cataventos em um barbante. Depois é 
só pendurar em um lugar para enfeitar. Se tiver bastante vento neste lugar, você vai ver como os 
cataventos ficam satisfeitos. 

http://www.luteranos.com.br/101/infantil/atividades1.htm 
 

Nessa 3ª atividade interventiva buscou-se resgatar conhecimentos construídos ao 

longo do desenvolvimento das outras duas atividades e trabalhar as características do 

gênero discursivo tela e receita e os seguintes conteúdos: a geometria em diferentes 
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contextos e figuras planas (contornos, polígonos, não-polígonos e região poligonal), 

triângulo equilátero, quadrado, paralelogramo e retângulo. 

Tivemos como objetivos norteadores para o desenvolvimento dessa atividade 

interventiva o aprimoramento no nível de leitura do aluno, levá-los a perceber que um 

texto pode apresentar-se sob as mais diversas linguagens; possibilirar que os alunos 

reconheçam as diferenças entre linguagem verbal e não-verbal; colaborar para que eles 

consigam identificar as características que compõem os gêneros discursivos tela e 

receita; percebam a presença da geometria em diferentes contextos; conheçam e/ou 

reconheçam nas figuras planas os contornos, polígonos, não-poligonos, região poligonal 

e identifiquem as características do triângulo equilátero, quadrado, paralelograma e 

retângulo. 

Essa terceira etapa da intervenção foi aplicada no dia 8/09/10, das 7h às 8h40 (2 

aulas) e no dia 9/09/10 das 8h40 às 10h40 (2 aulas intercaladas por um intervalo de 

20min.). Essa atividade teve os seguintes procedimentos metodológicos: a organização 

da turma em duplas (5min.); entrega de uma cópia de cada um dos textos para cada 

aluno (5min.); desenvolvimento das etapas de pré-leitura, leitura e pós-leitura com cada 

texto respectivamente e em seguida com os três simultaneamente (40min.); trabalhar as 

questões, propondo primeiramente que a turma refletisse sobre os textos e os 

questionamentos, respondendo-os (40min.); construir um catavento (60min.); após cada 

dupla responder as questões, foi feito um grande grupo para apresentar e confrontar as 

respostas e esclarecer  possíveis dúvidas (45min.); organização da sala para a aula 

seguinte (5min.). 

Para o desenvolvimento dessa atividade fizemos uso dos seguintes recursos: 

cópia do texto para cada aluno; folhas de ofício; lápis grafite, borracha e caneta;  lápis 

coloridos; régua e tesoura; cola; cartolina de cores variadas; palitos de churrasco e 

tachinhas para prender o catavento. 

A turma também foi organizada em duplas, formando um total de 17 duplas.  

Nessa atividade, assim como nas anteriores, desenvolvemos as atividades de 

pré-leitura, onde falamos da vida e obra dos artistas plásticos produtores dos textos 1 e 

2, lançando mão de comentários do tipo: onde nasceram, principais obras, 

particularidades da vida pessoal e das obras produzidas, se estão vivos ou não etc. 
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Fizemos questionamento do tipo: “O que vocês acham que os autores quiseram 

representar com essa imagens? Existe algum elemento comum nas duas imagens? 

Alguém já viu um catavento? Alguém sabe para que serve um catavento? Alguém sabe 

para que serve uma receita? E se alguém já fez algo seguindo os passos dados em uma 

receita. 

Respondendo aos questionamentos feitos, os alunos disseram que acharam as 

duas imagens – textos 1 e 2 – muito bonitas, mas que a primeira era mais bonita, pois 

tinha cores mais fortes. Eles também falaram que o autor do texto 1 quis mostrar o 

carinho entre mãe e filho e que no texto 2 o autor quis retratar apenas formas 

geométricas. Somente três alunos souberam dizer para que serve um catavento. 

Após ouvir as respostas dos alunos, demos início à etapa de leitura dos textos. 

Primeiramente, estabelecemos o acordo didático – “enquanto o professor estiver lendo, 

não deve ser interrompido, deixando as perguntas para o momento da discussão” – 

pedimos para que eles observassem as imagens retratadas nos textos 1 e 2 e anotassem o 

que achassem interessante. Quanto ao texto 3, fizemos primeiro a leitura silenciosa, 

depois a leitura oral do texto. 

Na etapa de pós-leitura buscamos saber se as previsões feitas na etapa de leitura 

se confirmaram e o que nos textos lidos mais chamou a atenção do aluno. Observamos 

que as previsões feitas na etapa de pré-leitura se confirmaram e que os textos não 

suscitaram dúvidas. 

Após a realização das etapas de pré-leitura, leitura e pós-leitura, aplicamos a 

terceira atividade interventiva (ver apêndice D ou Quadro 3), que está estruturada da 

seguinte forma: 

• Questões investigativas quanto ao gênero trabalhado, a linguagem 

empregada nos textos: essas questões objetivam trabalhar as características dos dois 

gêneros discursivos explorados – tela e receita – e a linguagem empregada em ambos. 

Pertencem a esse grupo as questões 1, 2, 3 e 4. 

• Questão descritiva: essa questão objetiva demarcar características 

individuais presente nos textos. Pertence a esse grupo a questão 5. 

• Questão introdutória: essa questão objetiva estabelecer a relação entre o 

texto e o conteúdo matemático que se pretendeu explorar a partir dele. Pertence a esse 

grupo a questão 6. 

• Questão investigativa do conteúdo figuras planas (contornos, polígonos, 
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não-polígonos  e região poligonal),  triângulo equilátero e  quadrado: essas questões 

objetivam por meio dos questionamentos e da construção de um catavento levar os 

alunos a refletir sobre o conteúdo explorado elaborando, assim, suas próprias 

conclusões e construindo seu próprio conhecimento. Pertence a esse grupo a questão 7, 

que tem as alternativas “A”, “B” e “C”. 

Quadro 03 

01 Os texto 01, 02 e 03 possuem algo em comum? O quê? 

02 Qual a linguagem utilizada nos textos 01 e 02? 

03 E no texto 03, existe a utilização de qual linguagem? 

04 Quanto ao gênero como poderíamos classificar o texto 03? Qual a principal 

função desse gênero textual? 

05 Qual dos textos apresenta personagens?  Descreva-as? 

06 É possível identificar a presença de figuras geométricas no texto 02? Qual(is)? 

 

07 

 

A. Vamos seguir as orientações dadas no texto 03 para construir um 

catavento.Ao construir o catavento você utilizou algum recurso matemático? 

Qual? 

B. No catavento, há a presença de figuras geométricas? Qual(is)? 

C. Essas figuras são classificadas em planas ou não-planas? Justifique. 

 

  
Após a leitura dos textos, os alunos, organizados em duplas, deram início à 

primeira etapa da atividade que correspondia às questões de 01 a 06. 

 Eles responderam as questões sem fazer perguntas, restringindo a discussão 

apenas ao próprio grupo. Levaram aproximadamente 40 min., para responder. 

Recolhemos a atividade para darmos continuidade no momento seguinte. 

No dia seguinte, demos início à aula reorganizando os grupos e entregando as 

respectivas atividades aos alunos. Após a entrega da atividade, distribuímos a cada 

aluno o material para a construção do catavento (lápis coloridos; régua e tesoura; cola; 

cartolina de cores variadas; palitos de churrasco e tachinhas para prender o catavento). 
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Os alunos vibraram com essa etapa da atividade que demorou aproximadamente 

1h. 

Após a construção do catavento, os alunos responderam a 2ª etapa da atividade 

que correspondia à questão 07, letras “A”, “B” e “C”. Eles responderam essas 

rapidamente (aproximadamente 10 min.), pois estavam ansiosos para brincarem com os 

novos brinquedos. 

Abaixo apresentamos os erros e acertos dos grupos, amparados em nossas 

observações e constatações. 

Na questão 01 busca saber se os 3 textos que compõem a atividade possuem 

algo em comum e o que seria esse algo em comum. 76,4% dos grupos acertaram 

respondendo que “Sim, todos falam sobre geometria e falam sobre catavento.” 23,6% 

dos grupos erraram, embora tenham respondido “sim” à  primeira pergunta, eles não 

conseguiram dar a resposta esperada a segunda questão, apresentando respostas como; 

“Sim, porque todos falam de algo que tem haver com tangram”,  “Sim, todos têm falas 

não verbais e verbais” e “Sim, que todos têm figuras”. Essa última resposta, embora 

seja verdade, não é a que esperava ser dada à questão.  

A questão 02 pede para que os alunos identifiquem a linguagem que o texto 01 e 

02 utilizam. 88,2% dos grupos acertaram respondendo que “Os textos usam linguagem 

não-verbal”(14 grupo)  e “Usam linguagem das imagens” (01 grupo). Embora essa 

dupla tenha utilizado a termo “linguagem das imagens”, e não “Linguagem não-verbal”, 

consideramos correta. 

Os 11,8% que erraram responderam  que “O 1º fala do catavento e o 2º fala do 

Tangram” e “A linguagem verbal e linguagem não verbal”. O grupo que deu a primeira 

resposta, pensou que estávamos tratando do texto da atividade anterior que envolvia o 

Tangram e o grupo que deu a segunda resposta alegou que pensou que os textos 01 e 02 

correspondiam a um único texto, então eles estavam analisando os textos 01 e 02 em 

comparação com o texto 03 da atividade. Consideramos o erro a falta de atenção na hora 

de ler a questão, já que ela estava clara e os textos com as respectivas indicações, além 

do que explicamos no início da atividade que esta seria composta por 03 textos e eles 

foram avaliados isoladamente, para só então, passarmos a trabalhá-los em conjunto.   
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A questão 03, ainda trabalha com a linguagem presente nos textos, só que esta 

envolve a linguagem empregada no texto 03. 82,3% dos grupos acertaram ao 

responderem: “Verbal e não verbal”. Os três grupos que erraram, 17,7%, dois erraram a 

questão 02 e um, embora tenha acertado a questão 02, foi o que utilizou a expressão 

“linguagem das imagens”, o que demonstra uma certa dificuldade para identificar o que 

é linguagem verbal e linguagem não-verbal.  

A questão 04 busca saber o gênero ao qual pertence o texto 03 e qual a função 

social que o gênero cumpre. Todos responderam que era a  “Receita e nos ensina a 

fazer algo”. Sabíamos que esse gênero já havia sido explorado nas aulas de português e 

atribuímos a isso o fato de todos identificarem rapidamente não só o gênero, mas 

também, sua função social.  

A questão 05, que busca demarcar características individuais presente no texto, 

pede para os alunos identificarem qual dos textos apresentam personagem e pede 

também para descrevê-la. 100% dos grupos acertam a questão respondendo: “O texto 

01 que tem uma mulher segurando um bebê em um dos braços e no outro um 

catavento” (15 grupos), “O texto 1, uma mulher segurando um bebê na mão e na outra 

segurando um catavento, ela utilizava um lenço e estava com um vestido” (01 grupo) e 

“O texto 1 que tem uma mulher provavelmente mãe negra segurando seu filho (bebê). 

Eles estão observando um catavento” (01 grupo). 

A questão 06 introduz o conteúdo que buscamos explorar a partir do texto. Ela 

procura saber se é possível identificar a presença de figuras geométricas no texto 02 e 

quais figuras são essas. 100% responderam “Sim” a primeira pergunta, mas na segunda, 

onde eles teriam que identificar “Quais?”, 29,6% dos grupos identificaram “triângulo, 

quadrado, paralelograma, losango e retângulo”, 17,7% dos grupos só identificaram 

“triângulos”, 5,8% identificaram “triângulos, quadrados e todo o conjunto forma um 

catavento”, 17,7% identificaram “triângulos e quadrados”, 5,8% identificaram 

“triângulo, quadrado e retângulo”, 5,8% identificaram “losango, triângulo e 

quadrado”, 5,8% responderam “Bom, a maioria é um triângulo, mas se nós olharmos 

bem, quatro triângulos formam um quadrado” e 11,8% identificaram “triângulo, 

quadrado e paralelograma”.   

Observamos que ao mencionarem “losango” e “quadrado”, os alunos (06 duplas) 

diferenciam esses dois, como se um quadrado não pudesse ser um losango – ao 
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classificarmos um quadrilátero considerando as medidas de seus lados, ele pode ser 

denominado losango, quando possui os quatro lados de mesmo tamanho, ou não-

losango, todos os demais –. Isso foi algo que também buscamos trabalhar na discussão 

no grande grupo, ou seja, a classificação dos quadriláteros pelo tamanho dos lados 

(losango e não-losango), pelas medidas dos seus ângulos (retângulo e não-retângulo) e 

pelo paralelismo dos seus lados (trapézio, paralelogramo e quadriláteros). 

A questão 07 solicita para que os alunos construam um catavento e depois pedia 

para que eles respondessem uma sequência de questões organizadas nas letras “A”, “B” 

e “C”. 

A letra “A” pede para que os alunos identifiquem se eles utilizaram algum 

recurso matemático e quais recursos foram eles. 100% dos grupos responderam que 

“sim” ao uso dos recursos matemáticos na construção do catavento e identificaram esses 

recursos com “medição do quadrado”, “usamos medidas e figuras geométricas”, “as 

medidas” e “a gente cortou um quadrado, dividiu ele em quatro triângulos e medimos”. 

Os alunos adoraram realizar a construção do catavento e vê-los funcionando foi, 

para muitos, um momento de alegria. Os cataventos que não ficaram com a forma 

perfeita e funcionavam mal ou não funcionavam, despertaram nas respectivas duplas 

uma sensação de fracasso. Desmontamos esses objetos, medimos novamente e 

identificamos o que tinha sido feito errado. Alguns foram possíveis recuperar, outros, os 

alunos tiveram que reiniciar com uma nova folha de cartolina.  

A construção dos cataventos, envolveu o estudo do quadrado e das propriedades 

que faz uma figura ser um quadrado – 4 lados iguais e 4 ângulos retos. Trabalhamos 

também as propriedades do triângulo equilátero – lados iguais e ângulos internos 

congruentes de 60º.  

Os alunos observaram que se o quadrado fosse medido errado, por menor que 

fosse o erro na medição, comprometeria a construção e/ou funcionamento do catavento. 

Exploramos, também, mais uma vez, as diferenças entre figuras planas e não-

planas, mostramos que a geometria pode estar presente nas construção dos mais 

diferentes objetos que nos cercam, como um simples catavento de brinquedo e, por fim, 

trabalhamos com as caracterísitcas  do triângulo equilátero, quadrado, paralelogramo e 

retângulo. 
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Ao final da aula, todos os alunos se divertiram bastante com os respectivos 

brinquedos. 

A letra B buscava saber se no catavento, havia a presença de figuras 

geométricas e quais eram elas. 100% reponderam “Sim” e apontaram o quadrado e o 

triângulo. Observamos na correção no grande grupo, que essa questão torna-se 

desnecessária, pois essa informação ja foi, de certa forma, tratada na questão “A”. Na 

discussão no grande grupo, apenas reafirmamos o que já tinhamos dito na letra “A” 

quanto as propriedades do triângulo e do quadrado.  

A letra “C” explora a classificação das figuras geométricas presente no 

catavento em planas ou não-planas e solicita que o aluno justifique a classificação dada. 

 Ao contrário do que ocorreu na 2ª atividade, questão 08, letra “A”, em que 

100% dos alunos responderam corretamente a questão, atribuindo a caracterísitca de 

planas a todas as figuras geométricas que compunham o Tangram; nessa questão 

tivemos 70,56%  de acerto, ou seja, 12 grupos disseram que as figuras geométricas que 

compõem o catavento são planas e justificaram usanto as seguintes justificativas; “São 

planas, pois só tem duas dimensões” e “São planas pois não possuem 3 dimensões”. 

29,44% dos grupos erraram, dizendo que as figuras são não-planas e justificaram 

dizendo: “São não-planas pois possuem 3 dimensões” (03 grupos) e “São não-planas” 

(02 grupos). 

Constatamos, na discussão e correção no grande grupo, que os alunos, na hora de 

responder, confundiram. Eles observaram o catavento pronto e viram que o triângulo é 

dobrado, observe a figura 03, formando as palhetas que compõem o catavento.   

                          

 

Figura 07 

Os grupos que erraram a resposta, disseram que observaram essa imagem e que 

não pensaram que a questão tratava das figuras bases que compõem o objeto. 

Observamos, assim, que a questão deve ser reelaborada, a fim de evitar confusão na 
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hora de responder. A alteração proposta para evitar essa confusão está presente no 

produto apresentado no final desse trabalho. 

 

 

4.2  Atividade Avaliativa 

 

A atividade avaliativa (ver apêndice E), tem como objetivo maior apresentar um 

diagnóstico do que foi aprendido e como foi aprendido, identificando as dificuldades 

dos alunos quanto ao conteúdo explorado. Ela foi elaborada nos moldes da atividade de 

sondagem, em que algumas questões se repetiram na íntegra – observe que as questões 

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 e 08 da atividade avaliativa, são respectivamente as questões 

01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, e 09 da atividade sondagem.  Somente as questões 09 e 10 da 

atividade avaliativa não fazem parte da atividade de sondagem. 

A atividade foi individual e participaram 32 alunos. Ela foi aplicada em uma 

aula (50 min.). Esclarecemos aos alunos a importância deles responderem com atenção, 

procurando ler cuidadosamente a pergunta e refletir antes de responder e que,  também, 

não poderiam perguntar nada ao professor e nem aos colegas.  

Eles foram informados do tempo que estávamos dispondo para a realização da 

atividade, mas deixamos claro que se caso não desse tempo, ao final dos 50min., para 

eles responderem as questões, disporíamos de mais 15 min. Não houve nenhuma 

reclamação por parte deles quanto a essas observações. 

A organização da turma durou aproximadamente 5min e a distribuição e 

esclarecimentos duraram aproximadamente 6min. Após, foi dado a autorização e eles 

começaram a responder a atividade. O primeiro aluno a entregar o fez em  22 minutos 

após o início da aplicação e o último, após  31minutos.  

A questão 01 da atividade quer saber o que o aluno, após todo o estudo já 

descrito aqui anteriormente, sabe sobre geometria. 100% dos alunos, ao responderem 

relacionaram a geometria ao estudo das figuras geométrica, à matemática e que a 

geometria está presente no nosso dia-a-dia. Veja algumas respostas: 
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– “É parte da matemática e nela existem figuras geométricas como: círculo, 

triângulo, losango, quadrado.” 

–  “É o estudo das formas geométricas, que existem figuras planas e não planas 

e existe a diferença entre círculo e circunferência.”  

–  “Que a geometria está presente no nosso dia-a-dia e que com ela podemos 

aprender novas formas geométricas. Através dela podemos assimilar figuras 

geométricas com coisas do nosso dia-a-dia.” 

Na questão diagnóstico, 84,40% dos alunos associaram a geometria a 

matemática, 12,48% afirmaram não saber nada ou saber pouca coisa e 3,12% relacionou 

a geometria a matemática, mas não especificou nada do assunto que a engloba. 

Observamos que, de certa forma, após o estudo realizado em sala, todos os 

alunos são capazes de relacionar a geometria não só a matemática, mas também as 

figuras geométricas e ao fato dela estar presente em nossas vidas. 

A questão 02 busca sabe se o aluno acha que a geometria está presente no seu 

dia-a-dia e de que forma ela se faz presente. 100% dos alunos responderam que sim e 

deram explicações como: “Sim, nas aulas de matemática, na forma e no contorno das 

coisas”, “Sim, em tudo; no retângulo do quadro, no triângulo das placas de trânsito, o 

quadrado das mesas”, “Sim, em tudo que nos cerca tem forma, algumas conhecidas, 

outras não” e “Sim, pois os objetos podem na forma de triângulos, quadrado, círculo, 

etc.” 

Assim, nessa questão, todos acertaram, o que foi diferente foram as explicações 

que se apresentaram mais especificadas. Na atividade de sondagem eles apenas 

disseram “nos objetos e lugares”, na atividade avaliativa eles foram mais detalhistas, 

expondo o nome de figuras e especificando objetos. 

A questão 03 busca saber se os alunos conhecem alguma figura geométrica e 

pedem para que eles especifiquem qual(is). Diferentemente da atividade de sondagem, 

na qual 6,26% dos alunos disseram não conhecer nenhuma figura geométrica, aqui, 

100% disseram conhecer alguma figura geométrica. Oito alunos (24,96%) afirmaram 

conhecer “quadrado, triângulo, círculo, cilindro, paralelogramo”, doze (37,58%) 

alunos conhecem “retângulo, quadrado, triângulo, losango e cilindro”, quatro 
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(12,48%) alunos “cubo, quadrado, triângulo, cone, trapézio etc.”, seis alunos (18,72%) 

conhecem “cubo, quadrado, círculo, cilindro, triângulo, pirâmide, paralelogramo, 

cone” e dois (6,26%) conhecem “triângulo, quadrado, retângulo, esfera e 

paralelogramo.” 

Observa-se que as figuras mais conhecidas por eles são o quadrado e o triângulo 

– 100% conhecem –, seguidos pelo cilindro – 81,25% – e pelo paralelograma – 50%. As 

figuras menos conhecidas foram a esfera – 6,25% – e o trapézio – 12,50%.  

Consideramos ter havido um progresso, pois todos já conhecem, de alguma 

forma, algumas figuras geométricas. Nenhum aluno citou menos de 3 figuras. 

A questão 04 trabalha com corpos redondos, poliedros e outros sólidos 

geométricos. 93,74% dos alunos acertaram essa questão, classificando a figura “a” 

poliedro, “b” corpo redondo, “c” poliedro, “d” corpo redondo e “e corpo redondo. Os 

6,26% que erraram, disseram que não entenderam o teriam que fazer e ambos 

denominaram as figuras em cubo, cilindro, pirâmide, cone e cilindro. Embora tenham 

denominado as figuras corretamente, eles não fizeram o que a questão solicitava. 

Esta mesma questão na atividade de sondagem, nós tivemos um índice de 

81,24% de acerto, 6,26% de erro e 12,50% deixaram em branco. Assim, constatamos 

uma melhora no nível de compreensão do assunto explorado nessa questão. 

A questão 05 explora o número de faces, vértices de arestas de 3 figuras 

geométricas sequenciadas da seguinte forma: pirâmide, cubo e paralelepípedo que 

possuem, respectivamente 5, 6 e 6 faces; 5, 8, e 8 vértices e 8, 12 e 12 arestas. 

Tivemos uma média de 78,12% de acerto. A figura que gerou mais dificuldade 

foi a pirâmide. Os 21,88% que não acertaram essa questão, demonstraram reconhecer o 

que eram arestas, vértices e faces, mas na hora de identificar cada uma, atrapalharam-se, 

confundindo uma com a outra. Na correção no grande grupo, eles alegaram “falta de 

atenção” e muitos justificaram com a frase “Eu confundi”. 

A resposta a esta questão, demonstrou uma grande compreensão do aluno ao 

assunto que ela envolve, pois na atividade de sondagem só obtivemos uma média de 

18,72% de acerto, sendo o que eles mais erraram foi o número de vértices (87,52%). Já 

na atividade avaliativa, o que eles mais erraram foi o número de arestas (12,48%). 

Mesmo assim consideramos que houve um grande progresso no domínio do número de 

vértices, arestas e faces que uma figura venha a possuir. 
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A questão 06 trabalha com as propriedades que faz uma figura ser classificada 

como retângulo. Foram apresentas as seguintes figuras geométricas: 

                                a)                  b)             c)            d)  

                                                                

93,60% dos alunos marcaram a figura “a” e “b”. Esse percentual demonstra que 

os alunos não ficaram limitados ao aspecto visual de uma figura geométrica, mas as 

propriedades que elas possuem.  

A questão 07, explora as propriedades do triângulo. Busca levar o aluno a 

refletir, frente a um grupo de figuras, qual(is) a(s) figura(s) que pode(m) ser 

classificada(s) como triângulo. Observe as figuras dadas: 

                   a)                            b)                              c)                        d)  

 

 

93,60% dos alunos acertaram, ao escolherem as alternativas “a”, “b” e “c”. 

A questão 08 explora as propriedades do losango. Assim como as questões 06 e 

07, ela busca levar o aluno a refletir sobre as propriedade das figuras geométrica, 

levando-os a reconhecer uma figura não apenas pela aparência, mas, principalmente, por 

suas propriedades. 

Ela traz as seguintes figuras geométricas: 

                         a)                                             b)                            c)  

 

 

Assim como nas questões 06 e 07, 93,60% dos alunos acertaram ao escolherem 

as alternativas “b” e “c”. 

As questões 06, 07 e 08, apresentam um alto índice de acerto. Isso demonstra 

que os alunos não classificam uma figura somente a partir do seu aspecto visual, mas 
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que procuram ver as propriedades que elas possuem, o que é fundamental para a 

aprendizagem da geometria. 

A questão 09 explora os conhecimentos dos alunos no assunto linhas abertas e 

fechadas. A questão traz um conjunto de cinco imagens organizadas na sequência de “a” 

a “e” e que devem receber a seguinte classificação:  

a)                     b)                     c)                      d)                     e)  

 

        aberta            fechada         fechada               aberta                 fechada 

A letra “a” teve 100% de acerto, a letra “b”, “c”  e “e” 93,60% de acerto e a letra 

“d”, foi a que teve o menor índice de acerto, 87,36%. Atribuímos ao fato de a imagem 

que compõe essa alternativa possuir curvas. Essa suspeita confirmou-se durante a 

correção, pois os próprios alunos disseram que pelo fato delas serem arredondadas 

lembravam círculos e isso os confundiu. 

A questão 10 tem como objetivo sabe o que os alunos acharam de estudar 

matemática a partir de atividades introduzidas por textos. 96,88% dos alunos disseram 

que gostaram da maneira como propomos o estudo do conteúdo de geometria e 

justificaram de várias formas. Vejamos algumas;  

“– Sim, pois com os textos é mais fácil se entender.” 

“– Sim, porque é uma forma diferente de aprender matemática.” 

“– Sim, porque com os textos e a leitura entendemos mais.”  

“–Sim, porque através da leitura de textos a gente aprende um pouco mais e é 

uma forma divertida de se aprender.”  

 “– Sim, porque é interessante, explicam melhor os assuntos, dar exemplos e 

etc.”  

“– Sim, porque é um modo novo de estudar matemática sem ser só cálculos e 

números.” Todos os 31 alunos que disseram ter gostado da maneira como realizamos o 

estudo, deixaram claro em sua resposta escrita e na oralidade que acharam mais fácil e 

divertido aprender matemática lendo textos. 
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3,13% dos alunos – 01 aluno – disse que não gostou “[...] porque parece aula de 

português e eu não gosto de português.”, ou seja, o problema não foi exatamente a 

nossa  proposta, mas a repulsa dele à disciplina de Língua Portuguesa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Partindo da questão propostas na introdução deste trabalho – “Em que medida 

um processo de intervenção, com práticas de leitura, a partir de gêneros discursivos 

variados, nas aulas de matemática do 6º ano do Ensino Fundamental, pode contribuir 

para a compreensão da geometria?”; e das hipóteses levantadas: “O uso da leitura e 

interpretação de gêneros discursivos diversificados funcionaria como instrumento 

dinamizador no ensino da geometria” e “A leitura aliada à matemática colabora para 

a criação de estratégias prazerosas de ensino/aprendizagem da geometria, bem como 

proporciona melhor contextualização da prática da leitura na vida do aluno”; 

buscaremos, através das análises dos resultados obtidos durante a realização desta 

pesquisa, apresentar alguns pontos-de-vista que objetivam contribuir para a 

continuidade de práticas de leituras em aulas de matemática. 

Ao longo desse trabalho enfrentamos inúmeras dificuldades, dentre elas, a 

resistência em encontrar um professor de matemática ou que ensina matemática 

disposto a desenvolver um trabalho que propusesse o ensino da matemática a partir da 

prática de leitura. Essa dificuldade atrasou o desenvolvimento da pesquisa e, devido a 

isto, tivemos que fazer algumas modificações, como por exemplo, a nossa proposta 

inicial era a de que o professor colaborador iria participar da elaboração das atividades 

interventivas e as aplicaria, mas, tivemos que modificar esta proposta, pois o único 

professor que se dispôs a participar da pesquisa, não quis colaborar na criação das 

atividades interventivas e nem se dispôs a aplicá-las, como já explicamos no tópico 3.4, 

cabendo a mim, pesquisadora, desenvolver este papel. 

Devido a minha formação – Letras com habilitação em Língua Portuguesa e 

respectivas literaturas – foi desafiador o estudo do conteúdo a que nós propomos em 

nossa intervenção e apropriar-me de conhecimentos e de uma linguagem, de certa 

forma, incomuns à minha formação. Entretanto, os caminhos que percorri foram 

substanciais para entender, ainda mais, o quanto a leitura realmente pode colaborar para 

uma melhor compreensão. 

Lia os textos matemáticos, ou da área das ciências em geral, que, só pelo título, 

já metiam medo aos matemáticos, imaginem a mim. Sofri rejeição de alguns colegas de 

sala e até de pessoas de outras áreas, inclusive da minha, pois muitos não aceitavam, e 

ainda não aceitam, a relação estreita, comprovada e necessária, entre Leitura e 

Matemática. Não sei quantas vezes tive e tenho que explicar o porquê da minha 
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pesquisa. Tive que me acostumar a indagações furtivas e olhares de desaprovação, mas 

eles só fortaleceram a certeza de que algo deve ser feito para que a leitura seja algo 

realmente trabalhado além dos muros de LP, já que ela tem muito a contribuir na 

formação do cidadão pensante, crítico, coerente e capaz de perceber que as áreas de 

conhecimentos, em geral, possuem linhas tênues.  

Nesse sentido, ressalto, primeiramente, que ingressar no PPGECNM –Programa 

de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática – foi  enriquecedor e 

de considerável valia para diversos aspectos da minha formação, mas, principalmente, 

para o enriquecimento no conhecimento de conteúdos e tendências de pesquisa em outra 

área. Dessa forma, não economizo em ressaltar que, para um professor, formar-se em 

uma dada área de conhecimento não deve ser sinônimo de desprezar os conhecimentos 

que norteiam outras áreas e, também, que a leitura e os benefícios que ela traz são 

importantes não só para o aluno, mas também para o professor de toda e qualquer área 

de conhecimento. 

Procurando responder as questões já apresentadas no início desse tópico, 

começarei respondendo ““Em que medida um processo de intervenção, com práticas de 

leitura, a partir de gêneros discursivos variados, nas aulas de matemática do 6º ano do 

Ensino Fundamental, pode contribuir para a compreensão da geometria?” 

A resposta a essa pergunta seria contextualização. A matemática precisa ser 

contextualizada, pois o aluno necessita percebê-la como algo presente no seu dia-a-dia. 

Não podemos mais tratá-la como algo intocável e impassível de interação. A 

contextualização aflorará a matemática que rodeia o aluno e que está presente na forma 

das coisas, no consumo de água, no preço do pãozinho, na receita do bolo, no jogo de 

futebol etc. Percebê-la assim, contextualizada, de certa forma, humaniza a matemática, 

aproximando-a do aluno.  

Nesse processo de contextualização a leitura poderá desempenhar um papel 

fundamental, pois a partir da leitura de textos veiculados no cotidiano – uma tela, a 

conta de água, a receita, normas do jogo de futebol etc. – pode-se estudar a matemática, 

tornando sua aprendizagem muito mais simples e concreta. 

As atividades interventivas aplicadas foram desenvolvidas a partir do contexto 

do aluno. Buscamos reconhecer a turma, o material didático adotado, consultamos o 
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professor de língua portuguesa para saber que gêneros discursivos ele exploraria com os 

alunos até o momento em que se daria a nossa intervenção. Dessa forma ficou mais fácil 

escolhermos gêneros discursivos que os alunos conhecessem e que abordassem assuntos 

do interesse deles. 

Por ser uma turma agitada, fomos informadas disso ao consultar o professor 

colaborador, buscamos introduzir atividades em que eles tivessem que construir algo, se 

movimentar, pois se propuséssemos atividades que não possibilitassem essa 

movimentação, eles teriam muito mais dificuldades de concentração. Também 

buscamos informações sobre o nível de aprendizagem e concentração dos alunos, pois 

sabemos a importância de conhecer o aluno sujeito da pesquisa, ter uma noção dos 

conhecimentos que eles já possuem e das expectativas deles frente ao novo, para que se 

possa propor atividades que venham mais ao encontro do interesse deles. 

Com a contextualização da matemática o aluno poderá, a partir de 

conhecimentos que já possui, adquirir novos conhecimentos, construir e reconstruir 

conceitos e a leitura pode e deve funcionar como uma ponte entre esses conhecimentos. 

Diante das atividades propostas, percebemos o quão a contextualização contribui 

para o fortalecimento do conhecimento, pois nas três atividades, procuramos introduzir 

perguntas que exploram e que buscam contextualizar o assunto abordado no texto com o 

conteúdo matemático que desejamos trabalhar na respectiva atividade.  

Tivemos a preocupação de colocar questões contextualizas nas atividades 

escritas e/ou na hora de realizar as etapas de pré-leitura, leitura e pós-leitura (observe os 

questionamentos feitos nestas etapas nas pp. 99, 105, 106 e 118). Observamos que o uso 

dessas questões facilitou a introdução do conteúdo, assim como, também, levou o aluno 

a perceber que o assunto ali abordado, de certa forma, faz parte da vida dele, e não só 

porque ambos estão inseridos no contexto escolar, mas por estarem inseridos no 

cotidiano de cada um.  

As questões que buscavam contextualizar o assunto – Na 1ª temos a questão 03 

e na 2ª atividade as questões 03, 04 e 05 – foram respondidas por todos os alunos e na 

hora da discussão no grande grupo, foram as que obtivemos o maior número de 

respostas. 
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Na atividade escrita, por exemplo, a segunda atividade que explora o gênero 

lenda e fala de uma viagem que uma das personagens principais faria, temos, a partir 

desse fato, as questões 02, 03 e 04 que exploraram as experiências vivenciadas pelo 

aluno durante alguma viagem que ele fez.  

Com a contextualização, observamos que os alunos tiveram uma maior 

facilidade para responder e interagir com o conteúdo explorado nas atividades, fazer 

inferências e perceber a matemática sob um novo olhar. Os alunos fizeram colocações 

do tipo: “Poesia e matemática, como é possível?”, “É bom aprender matemática 

ouvindo histórias” ou “Agora toda tela que eu ver, vou procurar formas geométricas”. 

Essas colocações deixam claro que eles não foram indiferentes aos textos e que 

acharam surpreendente essa exploração do conteúdo matemático a partir da leitura dos 

diversos gêneros discursivos. Isso está comprovado nas colocações feita na atividade 

avaliativa questão 10 e já apresentadas no tópico 4.2. 

Concluímos, num primeiro momento, que a aceitação do aluno à atividades de 

leitura nas aulas de matemática foi imediata. Atribuímos isso, principalmente, por 

termos procurado desenvolver essas atividades de formas contextualizadas e interativas. 

Em relação à primeira hipótese levantada que, também, motivou esta pesquisa – 

““O uso da leitura e interpretação de gêneros discursivos diversificados funcionaria 

como instrumento dinamizador no ensino da geometria.”. A grosso modo, poderíamos 

dizer que sim, mas reafirmamos que somente a leitura não propicia a aprendizagem nem 

da matemática nem de qualquer outra área de conhecimento. Ela deve ser utilizada 

como ferramenta, como um instrumento motivador, como estímulo, a fim de desafiar, 

inquietar o aluno frente ao objeto de estudo. 

Observamos que a introdução do conteúdo feita a partir de textos contribuiu 

muito para que o aluno não rejeitasse o conteúdo antes de ter um contato com ele. O 

próprio professor colaborador, em determinado momento disse estar impressionado com 

o envolvimento da turma com as atividades. 

O aluno também, na atividade avaliativa, questão 10, deixou claro o quanto 

tinham achado bom o estudo da matemática a partir do texto. Alguns até colocaram que 

“É bom estudar matemática sem fazer só conta, agente aprende mais”. 
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A inserção do conteúdo a partir de determinados gêneros discursivos, e a 

realização da leitura e exploração desses textos, colaboraram para que o aluno 

percebesse a matemática como algo possível de interação, discussão e inferências.  

Outro fator que possibilitou o desenvolvimento da proposta foi o fato do nosso 

aluno ver, nas atividades, a possibilidade de experimentar na prática os textos, ou seja, 

ele pode construir o Tangram, brincar com ele; do mesmo modo foi com o catavento. O 

aluno não ficou só na leitura da receita ou na observação dos modelos, seguiu essa 

receita e esse modelo e, a partir daí, construiu esses objetos, observando os erros 

cometidos quando não saia do jeito esperado, corrigindo esses erros, observando, 

testando etc. Essa atuação do aluno frente ao objeto de estudo e atuando como sujeito 

ativo frente ao texto, deu a ele a possibilidade de intervir, se ver como construtor do 

conhecimento, de interagir com o texto; e isso foi muito gratificante para ele e para nós 

pesquisadores.  

Constatamos que realmente a leitura funciona sim como um instrumento 

dinamizador do ensino da matemática, desde que seja desenvolvida de forma dinâmica e 

prazerosa, levando em consideração o contexto do aluno, seus anseios, dificuldades e 

necessidades. 

A segunda hipótese motivadora dessa pesquisa é “e “A leitura aliada à 

matemática colabora para a criação de estratégias prazerosas de ensino/aprendizagem 

da geometria, bem como proporciona melhor contextualização da prática da leitura na 

vida do aluno”. A resposta é sim. Lógico que a matemática suporteada por uma prática 

de leitura de gêneros discursivos diversos exigirá do professor uma maior dedicação e 

estudo, principalmente por que em sua formação, em geral, o professor de matemática 

não é estimulado a trabalhar a matemática a partir de uma prática de leitura, às vezes a 

leitura não faz parte nem da vida deles, nem enquanto professores nem enquanto 

cidadãos. 

O professor de matemática ao fazer esse entrelaçamento, deverá ter o hábito de 

leitura, conhecimento sobre a estrutura e função social dos gêneros discursivos a serem 

explorados e saber usá-los não como pretexto para se introduzir conceitos e fórmulas, 

mas que o texto seja usado como um elemento enriquecedor do conhecimento a ser 

discutido e como veículo de contextualização da matemática.    
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Os próprios alunos, em seus inúmeros comentários realizados em sala ao longo 

do desenvolvimento da nossa intervenção colocaram que nunca tiveram aulas de 

matemática tão “legais”, aí nós perguntamos o porquê deles estarem achando a aula 

“legal”, e eles responderam: “É mais fácil aprender assim, com textos. Só conta, cansa 

muito.” 

Buscando compreender a relação entre leitura e aprendizagem matemática, 

constatamos que essa relação é necessária e possível. Isso é comprovado pela excelente 

aceitação do aluno a cada uma das atividades interventivas proposta, no interesse deles 

em lerem os textos e, principalmente, no envolvimento na hora de responder as questões 

e debatê-las ao final de cada atividade, quando realizávamos as discussões a fim de 

esclarecer dúvidas e confirmar a compreensão do assunto trabalhado. 

Em nenhum momento sentimos, por parte dos alunos, rejeição ao trabalho com a 

leitura. Receávamos que eles, acostumados a uma didática em que o ensino da 

matemática só envolve cálculos, rejeitassem os textos. Mas ocorreu o contrário. Eles 

cumpriam de forma prazerosa as etapas de pré-leitura, leitura e pós-leitura, cumprindo 

os acordos didáticos estabelecidos e participando ativamente. Em alguns momentos, 

como por exemplo na 2ª atividade, quando solicitamos que eles falassem de algum lugar 

que eles tinham conhecido e gostado, todos, sem exceção, tinham algo para contar, 

compartilhando suas experiências. 

Ao realizarmos a atividade de sondagem, apresentada no subtópico 3.6.1, 

observamos que os alunos relacionaram geometria ao estudo das formas geométricas e 

fizeram o reconhecimento daquelas mais presentes no seu dia-a-dia (quadrado, círculo, 

triângulo e retângulo) e todos os alunos afirmaram que a geometria está presente no seu 

contexto. 

Com exceção a atividade de sondagem, a 1ª atividade interventiva foi a única 

que apresentava questões que relacionavam a geometria ao contexto do aluno de forma 

mais direta – questões 03, 04, 05 e 08. Observamos que em todas essas questões obteve-

se 100% de acerto, ou seja, o aluno, como já havíamos constatado na atividade de 

sondagem, demonstrou ser consciente do quanto a geometria está presente em sua vida. 

Nas questões em que o aluno deveria identificar a diferença entre figuras- planas 

e sólidos-geométricos – questões 06 (1ª atividade), questão 08, letra “A” (2ª atividade) e 
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questão 07, letra “C” (3ª atividade) – obtivemos, respectivamente, 56,25%, 100% e 

70,56% de acerto. Aproximadamente, 24% dos alunos apresentaram dificuldades para 

identificar a diferença entre sólidos geométricos e figuras planas. Buscamos, nas 

análises das respostas, esclarecer a diferenciação apresentando exemplos a partir de 

objetos presentes no contexto da sala, objetos citados nos textos ou os objetos 

construídos a partir dos textos (Tangram e Catavento). Após a correção da questão 07, 

letra C, da 3ª atividade, em que pegamos, mais uma vez, uma régua para exemplificar 

figuras planas e uma bolinha de papel representando os sólidos geométricos, todos 

disseram ter, finalmente, entendido a diferença. 

As questões que envolviam características dos textos – questões 01 e 02 (1ª 

atividade), questão 01 (2ª atividade) e questões 01, 02, 03, 04 e 05 (3ª atividade) – os 

alunos obtiveram 88,89% de acerto, demonstrando que os alunos reconhecem os 

gêneros discursivos trabalhados, não apresentando grandes dificuldades para identificar 

as características e particularidades dos mesmos. O texto que mais suscitou dúvidas e 

erros quanto às suas características foi a lenda. Boa parte dos alunos (35,74%) não 

conseguiram explicar por que o texto de caracteriza como uma lenda. Muitos que 

erraram justificaram dizendo entendia a lenda, mas não sabiam dizer o que faz um texto 

ser uma lenda. 

 Embora o gênero lenda seja sempre explorado em sala, até mesmo nos anos 

iniciais, os alunos demonstraram desconhecê-lo. Não consideramos isso um erro grave, 

pois a lenda é semelhante ao conto e de certa forma não comprometeu o entendimento 

do conteúdo de matemática que propomos na realização da atividade. Percebemos que 

ao explicarmos as características da lenda, os alunos que haviam errado, disseram ter 

compreendido e ainda citaram exemplos de outras lendas, principalmente do nosso 

folclore como: Curupira, Vitória-Régia, Iemanjá, Boi Tá-ta etc. 

As questões que apresentaram maior grau de dificuldade foram as que o aluno 

teve, de certa forma, de identificar as características específicas de determinadas figuras 

geométricas – questão 07 (1ª atividade) e questão 08, letra “E” (2ª atividade). Essas 

questões, respectivamente, tratavam das diferenças entre círculo, circunferência e 

esfera; e da diferença entre triângulo e pirâmide.  

Nessas questões a margem de acerto foi de 53,12%. Na nossa tentativa de 

explicar a diferença entre circulo, circunferência e esfera, partimos de exemplos, 



141 

 

práticos já descritos na p. 100, a fim de que o aluno, observando o exemplo, pudesse 

chegar a uma conclusão. O mesmo caminho foi trilhado para demonstrar a diferença 

entre triângulo e pirâmide, descrito na p. 112. Os alunos afirmaram ter compreendido a 

diferença entre essas figuras. 

A dificuldade do aluno em responder este tipo de questão, provavelmente advém 

da dificuldade de conjecturar. Às vezes ele sabe o que é, mas não consegue se fazer 

entender, não consegue organizar, externar as ideias. Como no caso da questão 01 da 

segunda atividade. Muitos sabiam identificar uma lenda, mas não sabiam explicar por 

que é uma lenda, o que faz um texto ser classificado como lenda. Essa dificuldade, 

talvez seja consequência do fato de a escola não incentivá-los a pensar, refletir a 

abstrair. A escola, de certa forma, prioriza um retorno imediato, tem pressa no 

cumprimento do programa e na coleta de resultados. 

Destacamos o uso de materiais concretos para ilustrar as situações e ajudá-los a 

observar melhor as diferenças e semelhanças entre formas geométricas, como algo 

importante para que os alunos pudessem buscar soluções e tirar conclusoes. Entretanto, 

ressaltamos que nos fez falta a utilização dos sólidos geométricos construídos na sala de 

aula. Esta pode ser uma atividade a ser acrescentada, a construção dos sólidos 

geométricos pelos alunos, ou pode ser um material que o professor deve dispor em suas 

aulas, ao tratar de formas geométricas,  

Após a etapa de intervenção, aplicamos uma atividade avaliativa que foi 

desenvolvida nos mesmos moldes da atividade interventiva. Observamos na análise das 

respostas dadas as perguntas dessa atividade o progresso do aluno frente ao objeto de 

estudo, ver tópico 4.2. 

Observamos que os alunos passaram a associar a geometria não somente a 

matemática, mas também ao própria vida, destacando a presença da geometria em seus 

respectivos contextos, seja num objeto ou em um determinado ambiente. 

Todos apresentaram-se capazes de reconhecer algumas figura geométricas, ao 

contrário da atividade interventiva em que 6,26% – 02 alunos – disseram não conhecer 

nenhuma. Isso é um índice pequeno, mas para um aluno do 6º ano é um 
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desconhecimento preocupante, pois as formas geométricas, de certa forma, são 

exploradas desde as séries iniciais.  

Outro ponto interessante constatado na atividade interventiva foi o fato dos 

alunos apresentarem uma enorme competência de identificar uma figura, não por seu 

aspecto visual, mas pelas suas propriedades. Na atividade de sondagem os alunos 

classificavam uma figura somente amparados no aspecto visual, tanto é que na 

identificação de determinadas figuras como retângulo, triângulo,quadrado e trapézio, 

tivemos uma média de 78,03% de erros. E na parte da questão que pede para o aluno 

justificar porque a figura pode ter determinada classificação, 100% dos alunos erraram 

ou não responderam. 

Já na atividade avaliativa, demonstrando competência em classificar uma figura  

a partir das propriedades, os alunos obtiveram uma média de 93,6% de acerto. Esse 

conhecimento foi construído nas discussões em sala, durante a realização das atividades 

interventivas e nos momentos de correção, onde eles, a partir das respostas 

compartilhdas iam esclarecendo sua dúvidas.  

Ao final da nossa intervenção e avaliando, não só as respostas dadas pelos 

alunos as questões das atividades avaliativas, mas também todo o envolvimento deles 

durante as etapas de pré-leitura, leitura e pós-leitura, a realização das atividades, a 

construção do Tangram e do atavento, as discussões na hora das correções, a atenção 

deles nos exemplos que íamos apresentado em sala para explicar ou esclarecer alguns 

pontos; concluimos que o ensino da matemátifca amparado numa prática de leitura 

torna-se significativo e compensador para o aluno e professor, pois a leitura é, não o 

único e melhor instrumento, mas um recurso importante na construção do saber 

matemático, principalmente porque dá ao aluno uma maior possibilidade de 

intervenção, reflexão e informação.  

A aula torna-se menos cansativa, pois existe a possibilidade de estabelecer 

discussões que envolvem a matemática, mas que não a descontextualizam, apresentando 

a matemática mais próxima do aluno. Ouvimos de vários alunos a afirmação de que 

“estudar matemática assim é muito melhor”. Eles se interessaram pelos textos, pelas 

leituras, pelas atividades.  
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Quando concluimos o trabalho e pedimos para os alunos dizerem o que acharam 

dos nossos encontros, ouvimos afirmações como “nunca mais esquecerei esse assunto”, 

ou o que achamos mais surpreendente, um dos alunos nos apresentou um texto que 

ensinava a fazer bichos utilizando a arte do origami e mostrou em uma flor que ele 

havia construído, as figuras geométricas que a compunham. 

Nessa perspectiva, contemplamos nosso objetivo geral – geral elaborar, aplicar e 

avaliar uma estratégia de ensino de geometria embasada na realização de leituras de 

diversos gêneros discursivos com a finalidade de analisar a contribuição da leitura como 

recurso que potencializa a compreensão de conceitos matemáticos por alunos do 6º ano 

do Ensino Fundamental e, para este, todos os mencionados como específicos também 

foram cumpridos. 

Constatamos que as atividades propostas poderiam ter sido mais exploratórias, 

de modo a contemplar questões que exigissem do aluno uma atitude mais investigativa 

das propriedades das formas geométricas e avaliamos que isso, de certa forma, deve-se 

a ausência de um olhar mais matemático. Buscamos suprir essa falta com 

questionamentos orais durante as discussões dos pequenos grupos e no grande grupo.  

Portanto, é importante dizermos que as atividades aqui propostas não esgotam 

nem a leitura e nem o conteúdo matemático aqui explorado. Elas podem ser 

reformuladas e adaptadas a novos contextos desde que o professor esteja disposto a 

realizar um ensino de matemática amparado em uma prática de leitura.  

Esperamos ter colaborado, de forma a fortalecer a relação entre a leitura, a 

matemática e a aprendizagem e, assim, contribuir para que no futuro a leitura venha a 

fazer parte de forma intensa e significativa de todo o processo de ensino-aprendizagem 

de todas as áras de conhecimento, inclusive da matemática. 

Por isso, propomos, para um futuro próximo, um aprofundamento da pesquisa 

aqui realizada, buscando, principalmente, desenvolver um estudo frente ao professor de 

matemática, a fim de perceber suas concepções e práticas de leitura, como ele lida com 

os gêneros discursivos em suas aulas e como um trabalho ampardo na exploração dos 

gêneros pode ser pertinenete à aprendizagem matemática. 

Somos consciente de que um ensino de matemática amparado, também,  em uma 

prática de leitura propicia uma aprendizagem mais significativa e sendo o professor um 
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dos principais mediadores dentro desse processo de ensino/aprendizagem, torna-se 

fundamental conhecê-lo e colaborar para a mudança e/ou aperveiçoamento de sua 

prática.  

Portanto, a experiência aqui retratada  nos levou a concluir que a leitura pode ser 

um – não o único, até porque não objetivávamos isso – instrumento favorável à 

construção do conhecimento matemático, isso pela possibilidade de interação que ela 

propicia. 
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APÊNDICES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE A – Atividade de Sondagem 

ATIVIDADE  DE SONDAGEM 
 
 
COMPONENTES: _______________________________________________ 
                                  _______________________________________________ 
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ANO: _____  TURMA: _____  TURNO: _____ DATA: ___/___/___ 
 

 
 
LEIA COM ATENÇÃO AS QUESTÕES ABAIXO E RESPONDA: 
 
1. O que você sabe de geometria?  
 
 
 
 
2. Você acha que a geometria está presente no seu dia-a-dia? De que forma? 
 

 

 

 
3. Você conhece alguma figura geométrica? Qual (is)? 
 

 

 

4. Escreva ao lado de cada imagem o que você consegue visualizar: 
 
Figura 1 

(  
  Alfredo Volpi, sem título, meados de 1950 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2 
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Figura 3 
 

 
 
 
 
Figura 4 

 
 
 
 
5. Classifique as figuras abaixo em corpos redondos ou poliedros: 

 

                   ______________________________________ 

 

__              ______________________________________ 

 

 

                  _______________________________________ 

                     

                    

                 _______________________________________ 

                     

6. Identifique nas figuras abaixo o número  de faces, arestas e vértices que elas 
possuem: 

FIGURA FACES ARESTAS VÉRTICES 
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7.  Marque um (x) na(s) figura(s) que representa um retângulo?  

 

 

Qual (s)  a(s) característica(s) desta(s) figura(s) que a(s) classifica(m) como 
retângulo? 
 
 
 
8. Marque um (x) na(s) figura(s) que representa um triângulo?  

 

 

Qual (s)  a(s) característica(s) desta(s) figura(s) que a(s) classifica(m) como 
triângulo? 
 
 
 
 
9. Marque um (x) na(s) figura(s) que representa um quadrado?  
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Qual (s)  a(s) característica(s) desta(s) figura(s) que a(s) classifica(m) como 
quadrado?  
 
 
 
 
10.  Marque um (x) na(s) figura(s) que representa um trapézio?  
 
 
 
 
 
 
Qual (is) as características dessas figuras que as classificam como trapézio?  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE B – 1ª Atividade Interventiva 

 
 

1ª ATIVIDADE INTERVENTIVA 
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COMPONENTES: _______________________________________________ 
                                  _______________________________________________ 
  
ANO: _____  TURMA: _____  TURNO: _____ DATA: ___/___/___ 
 
 
Leia o texto abaixo: 
 

TÃO VISÍVEL E VIVENCIADA QUANTO DESPERCEBIDA 
 
geometria se vê,   
No contorno da peneira, 
No formato da tv, 
No gingado da capoeira, 
Nas portas e nas janelas, 
Na forma do pãozinho, 
Nas tamancas e chinelas, 
Na xícara do cafezinho, 
Na fachada das casas, 
Nas curvas do caminho, 
Das borboletas, nas asas, 
E também no meu cantinho, 
Nos sólidos geométricos, 
Das rochas a beira mar, 
Ou nos cristais assimétricos, 
Que não flutuam no ar. 
A esfera que gira no espaço, 
Em movimento de rotação, 
Na translação está o passo, 
Para a sua evolução. 
E, então? 
Chegamos à conclusão, 
De a geometria estar, 
Em todo e qualquer lugar, 
Na beleza dos abrolhos, 
Nas estrelas do mar, 
Ou no formato dos olhos, 
Que nos enchem de amor sem par, 
Deus deu ao homem inteligência, 
Para aprender a contar, 
E evoluindo na ciência, 
Sua vida melhorar, 
Da geometria a importância, 
Levou-o a compreender, 
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E diante das circunstâncias 
Seus cálculos desenvolver. 
 

http://www.somatematica.com.br/poemas/p61.html 
            Ruth Nunes Dualibi 

 
Vamos estudar o texto e aprender geometria: 

1. Você gostou do texto? Por quê?    

 
 
 
 

2. Por que podemos afirmar que esse texto é um poema?    

 
 
 

3. Você acha que a geometria está presente na sua vida? De que forma? 

 
 
 
 

4. Quais palavras no texto têm relação com a matemática? 

 
 
 

5. Que  relação há entre a geometria e os elementos citados no texto (Ex.: peneira, 
TV, janelas, estrela-do-mar etc.) 

 
 
 
 

6. Nos versos 

      “Nos sólidos geométricos,   
       Das rochas a beira mar,” 
 Por que as rochas são classificadas como sólidos geométricos e não como figuras 
planas?  
 

 

 
7. Observe os versos abaixo: 

  “No contorno da peneira,” e “A esfera que gira no espaço.”   
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  A partir das palavras destacadas nos versos, podemos estabelecer uma diferença 
entre círculo, circunferência e esfera? Qual(s)? 

 
 
 
 
 
8.  Associe alguns elementos citados no texto à figuras geométricas que você conhece. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE C – 2ª Atividade Interventiva 

2ª ATIVIDADE INTERVENTIVA 
 
 



 

COMPONENTES: _______________________________________________
                                  _______________________________________________
  
ANO: _____  TURMA: _____  TURNO: _____ DATA: ___/___/___

Leia o texto abaixo: 
 

 

Diz a lenda que um jovem chinês, ao despedir
viagem pelo mundo, recebeu um espelho de forma 

- Com esse espelho, você registrará tudo o que você verá durante a viagem, para 
mostrar-me na volta.  

O discípulo, surpreso, indagou:
- Mas mestre, como, com um simples espelho, poderei eu lhe mostrar tudo o que 

encontrar durante a viagem? 
No momento em q

quebrando-se em sete peças com formatos variados (dois 
triângulo médio, dois 
paralelograma). Então o mestre disse:

- Agora, você poder
verá durante a viagem. Vamos dar ao conjunto dessas figuras o nome de 

E, assim, o jovem foi ilustrando as figuras que foi vendo. Com essa descoberta 
os chineses passaram o Tangram para 

Veja algumas imagens que o jovem construiu a partir do TANGRAM.
 
 

                                                                         
            TANGRAM                                       
 

http://ensinoassim.blogspot.com/2009/03/tangram.html

 
 
 
 
 
Vamos estudar o texto e aprender geometria:
 

1. O texto que você leu é do tipo narrativo e do 
presentes do texto podem caracterizá

COMPONENTES: _______________________________________________
_______________________________________________

ANO: _____  TURMA: _____  TURNO: _____ DATA: ___/___/___ 
 

A  ORIGEM DO TANGRAM 

Diz a lenda que um jovem chinês, ao despedir-se de seu mestre para uma grande 
viagem pelo mundo, recebeu um espelho de forma quadrada e ouviu: 

Com esse espelho, você registrará tudo o que você verá durante a viagem, para 

O discípulo, surpreso, indagou: 
Mas mestre, como, com um simples espelho, poderei eu lhe mostrar tudo o que 

encontrar durante a viagem?  
No momento em que fazia esta pergunta, o espelho caiu

se em sete peças com formatos variados (dois triângulos 
médio, dois triângulos pequenos, um losango/quadrado

). Então o mestre disse: 
Agora, você poderá com essas sete peças construir figuras para ilustrar o que 

verá durante a viagem. Vamos dar ao conjunto dessas figuras o nome de 
E, assim, o jovem foi ilustrando as figuras que foi vendo. Com essa descoberta 

os chineses passaram o Tangram para todo o mundo tornando-o um objeto famoso.
Veja algumas imagens que o jovem construiu a partir do TANGRAM.

                                                                          
TANGRAM                                                  IMAGEM 

http://ensinoassim.blogspot.com/2009/03/tangram.html - Texto adaptado

Vamos estudar o texto e aprender geometria: 

O texto que você leu é do tipo narrativo e do gênero lenda. Que elementos 
presentes do texto podem caracterizá-los como narrativo e como uma lenda?

160 

COMPONENTES: _______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 

se de seu mestre para uma grande 

Com esse espelho, você registrará tudo o que você verá durante a viagem, para 

Mas mestre, como, com um simples espelho, poderei eu lhe mostrar tudo o que 

ue fazia esta pergunta, o espelho caiu-lhe das mãos, 
triângulos grandes, um 

losango/quadrado e um 

á com essas sete peças construir figuras para ilustrar o que 
verá durante a viagem. Vamos dar ao conjunto dessas figuras o nome de TANGRAM.  

E, assim, o jovem foi ilustrando as figuras que foi vendo. Com essa descoberta 
o um objeto famoso. 

Veja algumas imagens que o jovem construiu a partir do TANGRAM. 

               

Texto adaptado 

gênero lenda. Que elementos 
los como narrativo e como uma lenda? 
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2. Na lenda, o jovem chinês recebeu um espelho para registrar o que ele veria 
durante a viagem. Quando você viaja, como faz para registrar as coisas que você 
acha interessante? 

 
 
 
 

3. Você gosta de viajar?  
 
 
 
 

4. Qual a viagem que você fez que achou mais interessante? Por quê? 
 
 
 
 

5. De acordo com o texto, qual o significado da palavra TANGRAM? 
 
 
 
 

6. O que você achou do TANGRAM? 
 
 
 

7. No texto há o nome de várias figuras geométricas. Identifique essas figuras e 
desenhe-as. 

 
 
 
 
 
 
 

8. Vamos construir um TANGRAM. 
- Após a construção do TANGRAM responda as questões abaixo propostas: 

A) AS figuras geométricas presentes no  TANGRAM são de natureza planas ou 
não-planas? Justifique. 
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B) Para construir o TANGRAM você teve que desenhá-lo. Na construção desse 

desenho você utilizou linhas abertas ou fechadas? Justifique. 
 
 
 
 
 
C) Os contornos podem ser classificados em polígonos (formados apenas por 

segmentos de retas) e não-polígonos (formado por retas, curvas etc.). A partir dessa 
informação como podemos classificar os contornos das figuras geométricas que 
compõem o TANGRAM? Desenhe esses contornos. 

 
 
 
 
D) Existe uma figura no TANGRAM que se enquadra em duas denominações. 

Qual é essa figura e por que ela pode enquadrar-se em duas denominações? 
 
 
 

 
E) O TANGRAM  possui 5 triângulos. Quais as diferenças básicas entre  o 

triângulo  e a pirâmide?  
 
 
 
 
 
F) Forme figuras com as peças do TANGRAM. Não esqueça que, ao formar 

uma figura, você terá que usar todas as peças e que uma não pode estar sobre-posta a 
outra. Escreva a baixo o nome das figuras que você conseguiu formar. 

 
 
 
 
 
G) A partir das figuras formadas e relacionadas, crie uma história em que 

apareçam os nomes de todas elas. 
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APÊNDICE D – 3ª Atividade Interventiva 

 
 

3ª ATIVIDADE INTERVENTIVA 
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COMPONENTES: _______________________________________________ 
                                  _______________________________________________ 
  
ANO: _____  TURMA: _____  TURNO: _____ DATA: ___/___/___ 
 

 
Leia os textos abaixo: 
TEXTO 01 

 
Catavento de Luciana Teruz, 1961.  

http://peregrinacultural.wordpress.com/2008/09/23/cancao-da-primavera-poema-de-
mario-quintana/ 

 
TEXTO 02 

 
 

Alfredo Volpi, meados de 1950. 
http://www.fotolog.com.br/danielvinhas/20753965 

 
TEXTO 03 
 

COMO FAZER UM CATAVENTO DE PAPEL 
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MATERIAL NECESSÁRIO: 
1 canudo grosso ou 
1 espetinho de churrasquinho 
Cartolina  
Régua de 30 cm 
Lápis 
Tesoura 
Cola 
Alfinete ou tachinha 
 
MODO DE FAZER: 
01) Primeiro, nós vamos desenhar, pintar ou fazer uma colagem na nossa cartolina para 
que o nosso cata-vento fique bem colorido e bonito. Depois, vamos cortar um quadrado 
com lados de 23 cm cada. 
02) Agora, nós vamos dobrar o nosso quadrado, de forma a termos as marcas diagonais, 
conforme a figura ao lado. Daí, nós cortamos uma reta nestas marcas, mas tomando o 
cuidado de só cortar até um pouco mais do que um quarto do quadrado. 
03) Agora, nós vamos colocar as pontas do nosso quadrado no meio da figura, sempre 
prestando atenção na orientação que se segue. Daí, vamos colar as pontas nomeio do 
quadrado. 

 
04) Para termos mais estabilidade no nosso cata-vento, vamos colar um pedacinho de 
cartolina no meio do nosso cata-vento e, com ajuda de um alfinete, fazer um furo 
exatamente no meio, onde está o pedacinho da cartolina. 
05) Por fim, nós vamos colocar o cata-vento no canudinho ou espetinho de 
churrasquinho, prendendo com o alfinete ou tachinha. Agora o nosso cata-vento está 
pronto para nós brincarmos com ele... 

 
Se você quiser, também pode fazer uma guirlanda de cata-ventos. Para isso, você não 
irá prender no canudo ou espetinho de churrasco, mas vai colocar os cata-ventos em um 
barbante. Depois é só pendurar em um lugar para enfeitar. Se tiver bastante vento neste 
lugar, você vai ver como os cata-ventos ficam satisfeitos... 
 

http://www.luteranos.com.br/101/infantil/atividades1.htm 

Vamos estudar o texto e aprender sobre geometria: 
 
A) Os texto 01, 02 e 03 possuem algo em comum? O quê? 
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B) Qual a linguagem utilizada nos textos 01 e 02? 
 

 

 

 
C) E no texto 03, existe a utilização de qual linguagem? 
 

 

 

 
D) Quanto ao gênero como poderíamos classificar o texto 03? Qual a principal 

função desse gênero textual? 
 

 

 

 
 
E) Qual dos textos apresenta personagens?  Descreva-as? 
 

 

 

 
F) É possível identificar a presença de  figuras geométricas no texto 02? Qual(s)? 
 

 

 

 
G) Vamos seguir as orientações dadas no texto 03 para construir um cata-vento. 
 

 

 

 

• Construção do cata-vento. 
H) Ao construir o cata-vento você utilizou algum recurso matemático? Qual? 
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I) No cata-vento, há a presença de figuras geométricas? Qual(s)? 
 

 

 
J) Essas figuras são classificadas em planas ou não-planas? Justifique. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE E – Atividade Avaliativa 

 

ATIVIDADE AVALIATIVA 
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COMPONENTES: _______________________________________________ 
                                  _______________________________________________ 
  
ANO: _____  TURMA: _____  TURNO: _____ DATA: ___/___/___ 
 
 
LEIA COM ATENÇÃO AS QUESTÕES ABAIXO E RESPONDA: 
 

1. O que você sabe de geometria?  
 
 
 

2. Você acha que a geometria está presente no seu dia-a-dia? De que forma? 
 

 

 
3. Você conhece alguma figura geométrica? Qual (s)? 
 

 

 
4. Classifique as figuras abaixo em corpos redondos ou poliedros ou outros sólidos 

geométricos: 

 

 

              a)                            ____________________________________ 

 

 

                b)                          _____________________________________ 

 

 

          c)                                ______________________________________ 

 

                           

        d)                                   _______________________________________ 
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       e)                                   _______________________________________ 

 

5. Identifique nas figuras abaixo o número  de faces, arestas e vértices que elas 
possuem:  

FIGURA FACES ARESTAS VÉRTICES 

  

   

   

 

   

 

 

   

 

06.  Marque um (x) na(s) figura(s) que representa um retângulo?  

              a)                     b)              c)                 e)  

 

 

Qual (is)  a(s) característica(s) desta(s) figura(s) que a(s) classifica(m) como retângulo? 
 
 
 
07. Marque um (x) na(s) figura(s) que representa um triângulo?  

                a)                     b)                        c)                   d)  



170 

 

 

 

Qual (is)  a(s) característica(s) desta(s) figura(s) que a(s) classifica(m) como triângulo? 
 
 
 

08. Marque um (x) na(s) figura(s) que podem representa um losango?  

 

 

Qual (is)  a(s) característica(s) desta(s) figura(s) que a(s) classifica(m) como losango?  
 
 
 
 
 
09. Classifique as linhas abaixo em linhas abertas ou fechadas: 
 

a)   
 
 
 

b)       
 
 

c)     
 
 
 
 

d)     
 
 

e)     
 
 
 
10. Você gostou de estudar matemática a partir de textos? Por quê? 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A – Programa anual do professor-colaborador 

 

 1.   IDENTIFICAÇÃO: 
 

Disciplina: Matemática Código:  
Pré-requisito:  Código:   

Carga Horária Série Turma(s) Turno Semestre 
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 6º Ano A e B  Matutino  
Professor:   

 

2. EMENTA: 
 

 
       A Matemática é uma das mais importantes ferramentas da sociedade moderna. Apropriar-se dos 
conceitos e procedimentos matemáticos básicos contribui para a formação do futuro cidadão, que se 
engajará no mundo do trabalho, das relações sociais, culturais e políticas. A matemática está presente 
em praticamente tudo que nos rodeia, com maior ou menor complexidade. Perceber isso é 
compreender o mundo à nossa volta e poder atuar nele. A matemática vista como uma maneira de 
pensar, como um processo em permanente evolução (não sendo algo pronto e acabado que apenas 
deve ser estudado), permite, dinamicamente, por parte do aluno, a construção e a apropriação do 
conhecimento. Permite também vê-la no contexto histórico e sociocultural em que ela foi desenvolvida 
e continua desenvolvendo. 
 

 

3. OBJETIVO GERAL: 
 

 
• Adotar uma atitude positiva em relação à Matemática, ou seja, desenvolver sua capacidade de 

“fazer matemática” construindo conceitos e procedimentos, formulando e resolvendo 
problemas por si mesmo e, assim, aumentar sua autoestima e perseverança na busca de 
soluções para um problema; 

• Perceber que os conceitos e procedimentos matemáticos são úteis para compreender o mundo 
e, compreendendo-o, poder atuar melhor nele; 

• Pensar logicamente, relacionando idéias, descobrindo regularidades e padrões, estimulando 
sua curiosidade, seu espírito de investigação e sua criatividade na solução de problemas; 

• Observar sistematicamente a presença da matemática no dia-a-dia (quantidades, números, 
formas geométricas, simetrias, grandezas e medidas, tabelas e gráficos, “previsões”, etc.); 

• Integrar os vários eixos temáticos da Matemática (Números e operações, geometria, álgebra, 
grandezas e medidas, raciocínio combinatório) entre si e com outras áreas do conhecimento; 

• Comunicar-se de modo matemático, argumentando, escrevendo e representando de várias 
maneiras (com números, tabelas, gráficos, diagramas, etc.) as idéias matemáticas; 

• Interagir com os colegas cooperativamente, em dupla ou em equipe, auxiliando-os e 
aprendendo com eles, apresentando suas idéias e respeitando as deles, formando, assim, um 
ambiente propício à aprendizagem. 

  

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

 
• O pensamento numérico, ampliando e construindo novos significados para os números e as 

operações; resolvendo situações-problema que envolvam os vários tipos de números e 
operações; identificando e utilizando diferentes representações para esses números; 

• O pensamento algébrico, procurando generalizar propriedades das operações aritméticas; 
traduzindo situações-problema na linguagem matemática; generalizando regularidades; 
traduzindo tabelas e gráficos em leis matemáticas que relacionem duas grandezas variáveis; 

• O pensamento geométrico, trabalhando primeiro as figuras tridimensionais, depois as figuras 
planas (ou bidimensionais) e, em seguida, os contornos de figuras planas (ou figuras 
unidimensionais), classificando essas figuras, observando semelhanças e diferenças entre 
elas; construindo representações planas das figuras tridimensionais sob diferentes pontos de 
vista; compondo, decompondo, ampliando e reduzindo figuras geométricas planas;  

• O raciocínio proporcional, observando a variação entre as grandezas e estabelecendo relações 
entre elas; resolvendo situações-problema que envolvam proporcionalidade; representando a 
variação entre duas grandezas em um plano cartesiano e identificando se elas são direta ou 
inversamente proporcionais ou se não são proporcionais; 

• A competência métrica, ampliando e aprofundando o conceito de medida de uma grandeza; 
utilizando unidades adequadas de medidas em cada situação e resolvendo situações-problema 
que envolvam grandezas e medidas; utilizando vários instrumentos de medida; 

• As conexões e integração dos conceitos matemáticos estudados em cada eixo temático 
(números e operações, geometria, grandezas e medidas, raciocínio combinatório) e investigar 
sua presença em outras áreas do conhecimento; 

• A atitude positiva em relação à Matemática, valorizando sua utilidade, sua lógica e sua beleza 
em cada conceito estudado. 

• A comunicação das idéias matemáticas de diferentes formas: oral, escrita, por tabelas, 
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diagramas, gráficos, etc. 
    

5. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 

1º
 

 T
ri

m
es

tr
e 

 

 

1 - Números naturais e sistemas de numeração; 

2 - Operações fundamentais com números naturais; 

3 - Potenciação, raiz quadrada e expressões numéricas; 

 

2º
 

 T
ri

m
es

tr
e 

 

 

4 – Geometria: sólidos geométricos, regiões planas e contornos; 

5 – Divisores e múltiplos de números naturais; 

6 – Frações e porcentagens; 

7 – Números decimais; 

3°
 

 T
ri

m
es

tr
e 

   
     

8 – Geometria: ângulos, polígonos e circunferências; 

9 – Grandezas e medidas; 

10 – Perímetros, áreas e volumes. 

6. METODOLOGIA: 
 

 

• Sondagem de Conhecimento; 
• Relação com o cotidiano;  
• Aula Expositiva; 
• Aula Dinâmica (Uso de jogos matemáticos);  
• Estimular o raciocínio lógico; 
• Discussão em grupo; 
• Atividades: individual e em grupo. 

                      

7. RECURSOS: 
 

 

• Livro didático; 
• Livro paradidático 
• Jornais, revistas e folhetos de propaganda; 
• Quadro branco; 
• Pincel; 
• Internet; 
• Jogos, divertimentos e quebra-cabeças; 
• Computador (Programas específicos); 
• Vídeos. 
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8. AVALIAÇÃO: 
 

 
• Pontualidade e assiduidade; 
• Observação e registro; 
• Trabalhos extras em sala de aula; 
• Atividades para casa; 
• Avaliações parciais e globais; 
• Auto-avaliação. 
 

9.  BIBLIOGRAFIA: 
 

 8.1. BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
 

Dante, Luiz Roberto, 

Tudo é Matemática/  

Ensino Fundamental - ed. Reformulada - São Paulo: 

Ática, 2009. 

 

8.2. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
 

• “Projeto Araribá” – Matemática 6, 7, 8 – Ensino Fundamental – Editora Moderna. 

• CASTRUCCI, Benedito eT all. A conquista da Matemática: 5ª a 8ª Séries. São Paulo: Ática, 
2004. 

• IMENES, Luiz Márcio & LELLIS, Marcelo. Matemática: Imenes e Lellis 5ª a 8ª Séries. São Paulo: 
Scipione, 2000. 

• Jornais e revistas – Leitura e interpretação de informações veiculadas. 

 

 
APROVADO PELA DIREÇÃO E COORDENAÇÃO EM  ______/______/______. 

 

 
 

 DIRETORIA 

 
 

 COORDENADOR(A) 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B – Lenda Tangram 
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Lenda da origem do Tangram 

 

 

Diz a lenda que um jovem chinês, ao despedir-se de seu mestre para uma grande 

viagem pelo mundo, recebeu um espelho de forma quadrada e ouviu: 

- Com esse espelho, você registrará tudo o que você verá durante a viagem, para 

mostrar-me na volta. 

O discípulo, surpreso, indagou: 

- Mas mestre, como, com um simples espelho, poderei eu lhe mostrar tudo o que 

encontrar durante a viagem? 

No momento em que dizia esta pergunta, o espelho caiu-lhe das mãos, 

quebrando-se em sete peças. Então o mestre disse: 

- Agora, você poderá com essas sete peças construir figuras para ilustrar o que 

verá durante a viagem. 

E assim o jovem foi ilustrando as figuras que foi vendo e formou o Tangram.Com essa 

descoberta os chineses passaram o Tangram para todo o mundo e com isso ficou muito 

famoso. 
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A leitura tornou-se um instrumento que possibilita a inclusão do indivíduo no 

mundo letrado, tornando-o capaz de conhecer, descobrir, redescobrir, aprender e 

reaprender sempre a cada texto.  

Conscientes da importância da leitura e do quão significativa ela é para o 

processo de aprendizagem, não só da Língua Materna (No nosso caso a Língua 

Portuguesa), mas de todas as áreas de conhecimento, procuramos, a partir da inserção de 

textos dos mais diversos gêneros, explorar o conteúdo matemático Geometria, sólidos 

geométricos, regiões planas e contornos, com o objetivo  de contribuir para o ensino da 

matemática de forma mais contextrualizada, a partir de uma visão interdisciplinar, pois 

somos conhecedores de que o conhecimento visto fragmentado limita o aluno, 

impedindo-o de perceber que um mesmo conhecimento pode ser aplicado nas mais 

diversas situações e variados contextos. 

Por isso,  apresentamos aqui um conjunto de três atividades  que exploram a 

geometria a partir de textos. As atividade aqui disponibilizadas podem e devem ser  

utilizadas como modelo para que o professor utilize-as aprimorando sua prática.  
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1ª ATIVIDADE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conteúdos: 
- Características do gênero textual Poema; 

Texto é todo enunciado verbal ou não-verbal, 
oral ou escrito, que transmite uma informação. 

O texto pode ser classificado quanto a sua 
tipologia - Conforme Marcuschi (2007, p. 22-23), 
“Usamos a expressão tipo textual para designar uma 
espécie de sequência teoricamente definida pela 
natureza linguística de sua composição (aspectos 
lexicais, sintáticos, tempos verbais, relações lógicas). 
Em geral, os tipos textuais abrangem cerca de meia 
dúzia de categorias conhecidas como: narração, 
argumentação, exposição, descrição, injunção. – E 
quanto ao gênero – Usamos a expressão gênero 
textual como uma noção propositalmente vaga para 
referir os textos materializados que encontramos em 
nossa vida diária e que apresentam características 
sócio-comunicativas definidas por conteúdos, 
propriedades funcionais, estilo e composição 
característica. Se os tipos textuais são apenas meia 
dúzia, os gêneros são inúmeros. Alguns exemplos de 
gêneros textuais seriam: telefonema, sermão, carta 
comercial, carta pessoal, romance, bilhete, reportagem 
jornalística, aula expositiva, reunião de condomínio, 
notícia jornalística, horóscopo, receita culinária, bula 
de remédio, lista de compras, cardápio de restaurante, 
instruções de uso, outdoor, inquérito policial, resenha, 
edital de concurso, piada, conversação espontânea, 
conferência, carta eletrônica, bate-papo por 
computador, aulas virtuais e assim por diante.” 

 Nesta primeira atividade, trabalharemos com 
um texto do gênero poema. O poema é um gênero 
textual que pode ser do tipo narrativo, descritivo, 
argumentativo, expositivo e/ou injuntivo. É 
importante você professor reconhecer esse gênero e 
identificar as características. 
 

Um pouco de informação: 
De acordo com Costa (2008, p. 150), o poema “É uma composição poética em verso , de 

tamanho muito variado”. Esse gênero textual é composto de estrofes (agrupamento de versos)  e estas 
são formadas por versos (cada linha do poema). É importante diferenciarmos poema de poesia. O 
poema é a parte material, o texto propriamente dito; já a poesia compreende aos aspectos metafísicos 
(no sentido de sua imaterialidade), está relacionada a musicalidade, ao subjetivo a imaterialidade. De 
maneira bem metafórica, poderíamos dizer que o poema é o corpo e e a poesia é a alma. 
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- A Geometria em diferentes contextos; 
- Diferença entre figuras-planas e não-planas; 
- Esfera, círculo e circunferência.  
 
Objetivos: 
- Aprimorar o nível de leitura do aluno; 
- Identificar as características que compõem o gênero textual Poema; 
- Perceber a presença da Geometria em diferentes contextos; 
- Identificar a diferença entre figuras-planas e não-planas; 
- Identificar a diferença entre esfera, círculo e circunferência.  
 
Tempo para desenvolvimento da atividade:  
- 2 aulas (100min.) 
 
Procedimentos metodológicos: 
- Organização da turma em duplas ( 05min.); 
- entrega de uma cópia do texto para cada aluno(05min); 
- Desenvolver a etapa de pré-leitura, leitura e pós-leitura(25min); 
- Trabalhar as questões, propondo primeiramente que a turma reflita sobre o texto e os 
questionamentos respondendo-os em seguida (30min); 
-  Após cada dupla responder as questões, será feito um grande grupo para apresentar e 
confrontar as respostas e esclarecer  possíveis dúvidas (30min); 
- Organização da sala para a aula seguinte (05min). 
 
Recursos utilizados: 
- Cópia do texto para cada aluno; 
- Folhas de ofício; 
- Lápis grafite, borracha e caneta; 
- Lápis coloridos; 
- Régua. 

 
 
As etapas de pré-leitura, leitura e pós-leitura, serão desenvolvidas  

oralmente com  os alunos. 
 
 

Pré-leitura        

 
 
 
 
 
 

• Observar a estrutura do texto; 

• Indagar a respeito do título do texto; 

• Buscar identificar sobre o que o texto fala; 

Só você, professor, tem acesso a estas 
questões. 

A atividade de pré-leitura é essencial para que o aluno 
estabeleça previsões sobre o texto que vai ser lido, a partir 
de observações dos elementos como; estrutura do texto, 
título, ilustrações, suporte, autor, ano da publicação, local 
da publicação etc. Observando esses elementos o aluno 
poderá antever o assunto do qual o texto trata, obtendo, 
assim, uma melhor leitura. O aluno terá a oportunidade de 
discutir com os colegas e professores sobre as previsões 
que ele fez do texto, a partir da impressão que ele teve da 
estrutura textual, do gênero, do título etc. 
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• Indagar a respeito dos vários elementos presentes no nosso dia-a-dia  e 

relacionados no texto. 

 
 

Leitura                                

 

 

 

• Estabelecer o contrato-didático (enquanto o professor estiver lendo, não ser 
interrompido e eles não devem ler  outra história. Perguntas somente ao final da leitura). 

• Leitura oral pelo professor acompanhado pelos alunos, em que os mesmos 
sublinharão as palavras desconhecidas.  

 
 
 

 
 
 
 

TÃO VISÍVEL E VIVENCIADA QUANTO DESPERCEBIDA 
 
 
 
A geometria se vê,   
No contorno da peneira, 
No formato da tv, 
No gingado da capoeira, 
Nas portas e nas janelas, 
Na forma do pãozinho, 
Nas tamancas e chinelas, 
Na xícara do cafezinho, 
Na fachada das casas, 
Nas curvas do caminho, 
Das borboletas, nas asas, 
E também no meu cantinho, 
Nos sólidos geométricos, 
Das rochas a beira mar, 
Ou nos cristais assimétricos, 
Que não flutuam no ar. 

Nesta etapa, o professor define junto com os alunos o que não 
pode e não deve acontecer durante a realização da leitura 
(Chamamos de contrato-didático), assim, o aluno perceberá 
esse momento como muito importante. Esses acordos podem e 
devem ser mudados de acordo com o contexto de cada sala,  
com o tipo/gênero de cada texto e com os objetivos do 
professor frente à etapa de leitura. 

O professor poderá propor outras formas de realizar a leitura. Ele pode solicitar leitura 
silenciosa, em grupo, compartilhada, individual etc. O importante é que ele busque formas de 
ler o texto que se ajustem ao gênero trabalhado, pois não podemos ler um poema da mesma 
forma que lemos uma entrevista. Cada gênero requer uma dinamicidade na hora em que é lido. 

Professor,  
Quando trabalhar o texto 

observar:  
• As rimas. Ex.: Vê / Tv; 

janelas / chinelas; casas / asas etc.;  
• Que um poema se estrutura 

em estrofes e versos. Esse no caso 
possui uma estrofe e  26 versos. 
Lembrá-los que estrofe é um 
agrupamento de versos e verso é 
cada linha do poema. 
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A esfera que gira no espaço, 
Em movimento de rotação, 
Na translação está o passo, 
Para a sua evolução. 
E, então? 
Chegamos à conclusão, 
De a geometria estar, 
Em todo e qualquer lugar, 
Na beleza dos abrolhos, 
Nas estrelas do mar, 
Ou no formato dos olhos, 
Que nos enchem de amor sem par, 
Deus deu ao homem inteligência, 
Para aprender a contar, 
E evoluindo na ciência, 
Sua vida melhorar, 
Da geometria a importância, 
Levou-o a compreender, 
E diante das circunstâncias 
Seus cálculos desenvolver. 

                                       Ruth Nunes Dualibi 
http://www.somatematica.com.br/poemas/p61.html 

 
 

 

Pós-leitura                                 

 
 
 
 
 
 

• Observar se as previsões feitas sobre a temática, na etapa de pré-leitura se 

confirmaram. 

• O que, no texto, você achou mais interessante? 

• O que você aprendeu com esse texto e quer compartilhar com seus colegas? 

• Que palavras no texto você não sabe o significado? 

 
Vamos estudar o texto e aprender geometria: 
 
 

Professor,  
Nesta etapa ocorre um fechamento de tudo que foi feito 
até então. É uma forma de também preparar o aluno  
para a atividade, pois ele terá oportunidade de perceber 
se as previsões feitas por ele se concretizaram ou não. 
Também terá a oportunidade de discutir com os colegas 
e professores sobre as previsões e conclusões deles, só 
que aqui com a leitura do texto realizada. 
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1. Você gostou do texto? Por quê?    

2. Por que podemos afirmar que esse texto é um poema?   Na resposta a essa questão é 
interessante que o professor observe se o aluno reconhece as principais características 
do gênero trabalhado. 

3. Você acha que a geometria está presente na sua vida? De que forma? 

4. Quais palavras no texto têm relação com a matemática? 

5. Qual relação há entre a geometria e os elementos citados no texto (Ex.: peneira, TV, 
janelas, estrela-do-mar etc.) 

6. Nos versos 

“Nos sólidos geométricos,   
Das rochas a beira mar,” 
 
 
 
Por que as rochas são classificadas como sólidos geométricos e não como figuras 
planas?  
7. Observe os versos abaixo: 
 “No contorno da peneira,” e “A esfera que gira no espaço.”   
 A partir das palavras destacadas nos versos, podemos estabelecer uma diferença entre 
círculo, circunferência e esfera? Qual(s)? 

 

 

 

 

 

8.  Associe alguns elementos citados no texto à figuras geométricas que você conhece. 

 

 

Professor,  
Antes de explorar o texto é importante buscar essa 
resposta do aluno, pois o fato de não ter gostado 
pode levá-lo a não identificar informações 
fundamentais para a compreensão/ interpretação 
do texto. 
 

É importante destacar que para ser um sólido geométrico, a 
figura não precisa ter uma forma bem definida, como é o 
caso das pirâmides, esferas etc.,  ela pode ser simplesmente 
uma figura tridimensional, sem um nome matemático 
definido.   
 

Nesse momento, os conceitos de círculo, circunferência e 
esfera podem ser trabalhados a partir das respostas e 
conhecimentos que os alunos já trazem, destacando a 
diferença entre uma figura plana e outra não-plana ou 
tridimensional ou sólida 
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2ª ATIVIDADE 

  
 
Conteúdos:  
- Características do gênero textual lenda; 
- A Geometria em diferentes contextos; 
- Figuras-planas:  

* Contornos. 
* Polígonos, não-polígonos  e região poligonal. 
* Triângulo equilátero, quadrado, paralelogramo e retângulo. 

- Figuras não-plana 
* Poliedro: diferença entre prisma e pirâmide.   
* Outras figuras não-planas. 

 
Objetivos: 
- Estabelecer relação entre leitura e matemática; 
- Identificar as características que compoem o gênero textual lenda; 
- Identificar as características de algumas figuras geométricas planas e não-planas; 
- Identificar o que é ocontorno  em figura geométrica; 
- Identificar a diferença entre prisma e pirâmide;  
- Conhecer e/ou reconhecer outras figuras geométricas não-planas 
 
 
Tempo para desenvolvimento da atividade:  
- 4 aulas (50min. cada) 

Nesta atividade, 
estudaremos as 
figuras planas e 
as não planas e 
suas 
particularidades. 
Esse estudo será 
norteado por um 
texto do gênero 
lenda. A lenda, de 
acordo com Costa 
(2008), é um 
gênero textual 
narrativo que 
apresenta seres 
maravilhosos e 
encatatórios, de 
origem humana 
ou não, existente 
no  imaginário 
popular.  
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Procedimentos metodológicos: 
- Organização da turma em duplas ( 05min.); 
- Entrega de uma cópia do texto para cada aluno(05min); 
- Desenvolver a etapa de pré-leitura, leitura e pós-leitura(25min); 
- Trabalhar as questões, propondo primeiramente que a turma reflita sobre o texto e os 
questionamentos respondendo-os (30min); 
- Produção de um Tangram (50 min.); 
- Formar figuras com o Tangram (40 min.) 
- Após cada dupla responder as questões, será feito um grande grupo para apresentar e 
confrontar as respostas e esclarecer  possíveis dúvidas (40min); 
- Organização da sala para a aula seguinte (05min). 
 
Recursos utilizados: 
- Cópia do texto para cada aluno; 
- Folhas de ofício; 
- Lápis grafite, borracha e caneta; 
- Lápis coloridos; 
- Régua e tesoura; 
- Cartolina cartão de cores variadas. 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

A  ORIGEM DO TANGRAM 
Diz a lenda que um jovem chinês, ao despedir-se de seu mestre para uma grande 

viagem pelo mundo, recebeu um espelho de forma quadrada e ouviu: 
- Com esse espelho, você registrará tudo o que você verá durante a viagem, para 

mostrar-me na volta.  
O discípulo, surpreso, indagou: 
- Mas mestre, como, com um simples espelho, poderei eu lhe mostrar tudo o que 

encontrar durante a viagem?  
No momento em que fazia esta pergunta, o espelho caiu-lhe das mãos, 

quebrando-se em sete peças com formatos variados (dois triângulos grandes, um 

Professor,   
 
  O quebra-cabeça Tangram pode ter até mais de 4000 anos de idade, dependendo de qual 
fonte você consultar: várias correntes de pesquisa debatem-se até hoje nesta controvérsia. Até 
mesmo a origem do nome "Tangram" não é muito clara, mas todas as correntes concordam num 
ponto: a origem chinesa do Tangram. Sam Lloyd (um especialista americano em quebra-
cabeças) produziu uma versão adulterada para a origem do Tangram na qual declarava que o 
quebra-cabeças tinha sido criado há 4000 anos atrás pelo deus Tan. Uma outra versão diz que 
um chinês chamado Tan deixou cair uma tábua quadrada de argila, a qual teria se partido em 
sete pedaços. Enquanto tentava juntá-los para formar novamente o quadrado, teria composto 
várias outras formas. Independentemente de qual versão para a origem do Tangram é a 
verdadeira, desde há muito tempo centenas e centenas de formas têm sido registradas em vários 
livros. O desafio do quebra-cabeças é recompor estas formas mudando as sete peças de posição. 
O quebra-cabeça Tangram e muitos outros quebra-cabeças bidimensionais similares tornaram-
se bastante populares no final do século XVIII e no início do século XX. 
 



 

triângulo médio, dois 
paralelograma). Então o mestre disse:

- Agora, você poderá com essas sete peças construir figuras para ilustrar o que 
verá durante a viagem. Vamos dar ao conjunto dessas 

E, assim, o jovem foi ilustrando as figuras que foi vendo. Com essa descoberta 
os chineses passaram o Tangram para todo o mundo tornando

Veja algumas imagens que o jovem construiu a partir do TANGRAM.

                   
                            TANGRAM                                                  IMAGEM

 
http://ensinoassim.blogspot.com/2009/03/tangram.html

 
 
 

                                
   

 
 
 
 
 
As etapas de pré-leitura, leitura e pós

com  os alunos 

 

Pré-leitura:  

 

                                                                       

 

 

1. Mostrar um TANGRAM 

 
 
 
 
 
 
 

Essa história sofreu algumas adaptações a fim de facilitar a exploração de alguns 
conceitos. A original pode ser  lida no seguinte  endereço eletrônico:

ttp://ensinoassim

Professor, 
Leve um TANGRAM para que os alunos apenas observem. Não deve ser dito nem o 
nome e nem para que serve o TANGRAM.
 

Aqui você poderá enaltecer as características do gênero lenda, procurando saber se o aluno: 
Leu  outras lendas? Quais? O que achou? e

médio, dois triângulos pequenos, um losango/quadrado
). Então o mestre disse: 

Agora, você poderá com essas sete peças construir figuras para ilustrar o que 
verá durante a viagem. Vamos dar ao conjunto dessas figuras o nome de 

E, assim, o jovem foi ilustrando as figuras que foi vendo. Com essa descoberta 
os chineses passaram o Tangram para todo o mundo tornando-o um objeto famoso.

Veja algumas imagens que o jovem construiu a partir do TANGRAM.

                                                      
TANGRAM                                                  IMAGEM

http://ensinoassim.blogspot.com/2009/03/tangram.html - Texto adaptado

leitura, leitura e pós-leitura, serão desenvolvidas oralmente 

 

                                                                        

Mostrar um TANGRAM e perguntar se eles sabem o que é? 

Essa história sofreu algumas adaptações a fim de facilitar a exploração de alguns 
conceitos. A original pode ser  lida no seguinte  endereço eletrônico: 

ttp://ensinoassim.blogspot.com/2009/03/tangram.html

Esta etapa só deverá constar no material do 
professor. 

Professor, 
 
 Na atividade de pré-leitura você tem oportunidade 
de sondar o aluno a cerca do conhecimento que ele 
tem sobre o assunto e da capacidade dele de fazer 
predições. As questões presentes aqui são só 
sugestões, você poderá modificá
ao contexto da turma.  
 

Leve um TANGRAM para que os alunos apenas observem. Não deve ser dito nem o 
nome e nem para que serve o TANGRAM. 

Aqui você poderá enaltecer as características do gênero lenda, procurando saber se o aluno: 
Leu  outras lendas? Quais? O que achou? etc. 
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losango/quadrado e um 

Agora, você poderá com essas sete peças construir figuras para ilustrar o que 
figuras o nome de TANGRAM.  

E, assim, o jovem foi ilustrando as figuras que foi vendo. Com essa descoberta 
o um objeto famoso. 

Veja algumas imagens que o jovem construiu a partir do TANGRAM. 

 
TANGRAM                                                  IMAGEM 

Texto adaptado 

leitura, serão desenvolvidas oralmente 

Essa história sofreu algumas adaptações a fim de facilitar a exploração de alguns 

.blogspot.com/2009/03/tangram.html 

Esta etapa só deverá constar no material do 

leitura você tem oportunidade 
de sondar o aluno a cerca do conhecimento que ele 
tem sobre o assunto e da capacidade dele de fazer 
predições. As questões presentes aqui são só 
sugestões, você poderá modificá-las adequando-as 

Leve um TANGRAM para que os alunos apenas observem. Não deve ser dito nem o 

Aqui você poderá enaltecer as características do gênero lenda, procurando saber se o aluno: 
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2. Apresentar o título do texto e pedir que eles façam predições a respeito da lenda. 
3. Comentar sobre o gênero lenda. 
4. Perguntar se alguém já teve vontade de viajar pelo mundo conhecendo vários lugares 
e pessoas. 
 
                                          

 

   

Leitura:                                 

 

 

 

• Estabelecer os combinados (enquanto o professor estiver lendo, não ser 
interrompido. Perguntas somente ao final da leitura). 

• Leitura oral pelo professor acompanhada silenciosamente pelos alunos. 
   
 - Após estabelecer os contratos didáticos entregar o texto a cada aluno e solicitar que 
eles só observem o título; só após essa observação é que eles deverão fazer a leitura 
silenciosa; 
   - Após a Leitura silenciosa, o professor faz a leitura oral, buscando dar a 
entonação diferenciada para a fala de cada personagem e também para a fala do 
narrador. O professor, também, poderá selecionar alguns alunos para encenarem a 
história. 
 

 

 

 

 

 

 

Pós-leitura: 

 

 

Procure deixar os alunos bem à vontade para falar 
de lugares que eles têm vontade de conhecer, isto 
contribuirá para uma melhor interação da turma. 

Professor, 
Não esqueça que o estabelecimento dos contratos é 
importante para que o aluno perceba a hora da leitura 
como um momento de total dedicação. 

Textos do tipo narrativos dos gêneros fábulas, lendas, parábolas, contos etc., 
favorecem a encenação. Você, professor, poderá improvisar uma apresentação 
com a turma sobre a história lida, oportunizando, assim, uma maior interação 
entre os alunos e  o texto. 

Não esqueça que essa etapa é a oportunidade de você perceber junto 
ao aluno o nível de compreensão/interpretação do mesmo frente o a 
leitura do texto. É  importante que  você não responda as perguntas, 
mas use-as como instrumentos  instigadoras para que, assim, o aluno 
reflita sobre o texto lido. 
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•  Observar se as previsões feitas na etapa de pré-leitura se confirmaram. 
• O que, na história, você achou mais interessante? 
• O que você aprendeu com essa história que ensinaria aos seus colegas? 

 
Vamos estudar o texto e aprender geometria: 
 
1. O texto que você leu é do tipo narrativo e do gênero lenda. Que elementos presentes 
do texto podem caracterizá-los como narrativo e como uma lenda? 
 
2. Na lenda, o jovem chinês recebeu um espelho para registrar o que ele veria durante a 
viagem. Quando você viaja, como faz para registrar as coisas que você acha 
interessante? 

 
3. Você gosta de viajar?  

 
4. Qual a viagem que você fez que achou mais interessante? Por quê? 
 
5. De acordo com o texto, qual o significado da palavra TANGRAM? 

 
6. O que você achou do TANGRAM? 
 
7. No texto há o nome de várias figuras geométricas. Identifique essas figuras e 
desenhe-as. 

 
8. Vamos construir um TANGRAM. 
- Após a construção do TANGRAM responda as questões abaixo propostas: 
 
a) As figuras geométricas presentes no  TANGRAM são de natureza planas ou não-
planas? Justifique. 
 
 
 
 
b) Para construir o TANGRAM você teve que desenhá-lo. Na construção desse 
desenho você utilizou linhas abertas ou fechadas? Justifique. 
 
c) Os contornos podem ser classificados em polígonos (formados apenas por segmentos 

de retas) e não-polígonos (formado por retas, curvas etc.). A partir dessa informação 

como podemos classificar os contornos das figuras geométricas que compõem o 

TANGRAM? Desenhe esses contornos. 

d) O quadrado pode ser classificado como um retângulo? Explique 

Você pode também indicar que após a construção o aluno desenhe cada uma das 
peças em uma folha  e verifique os tipos de linhas utilizadas. 
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e) O TANGRAM  possui 5 triângulos. Quais as diferenças básicas entre  o triângulo  e a 

pirâmide?  

f) Forme figuras com as peças do TANGRAM. Não esqueça que, ao formar uma 

figura, você terá que usar todas as peças e que uma não pode estar sobreposta a outra. 

Escreva a baixo o nome das figuras que você conseguiu formar. 

g) A partir das figuras formadas e relacionadas, crie uma história em que apareçam os 

nomes de todas elas. 
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3ª ATIVIDADE 
 

 
 
 
 
 
 
Conteúdos: 
 
- Características do gênero textual obra de arte e receita; 
- A Geometria em diferentes contextos; 
- Figuras-planas:  

* Contornos. 
* Polígonos, não-polígonos  e região poligonal. 
* Triângulo equilátero, quadrado, paralelogramo e retângulo. 

 
Objetivos: 
- Aprimorar o nível de leitura do aluno; 
- Levá-los a perceber que um texto pode apresentar-se sob as mais diversas linguagens; 
- Reconhecer as diferenças entre linguagem verbal e não-verbal; 
- Identificar as características que compõem os gêneros textuais obra de arte e receita; 
- Perceber a presença da Geometria em diferentes contextos; 
- conhecer e/ou reconhecer nas figuras planas os contornos, polígonos, não poligonos, 
região poligonal; 
- Identificar as características do triângulo equilátero, quadrado, paralelograma e 
retângulo. 
 
Tempo para desenvolvimento da atividade:  
- 4 aulas (50min. cada) 
Procedimentos metodologicos: 
- Organização da turma em duplas ( 05min.); 

Professor, 
Nessa atividade estudaremos as  

figuras-planas, identificando os 
contornos, poligonos, não-polígonos  
e região poligonal. Estudaremos 
também o Triângulo equilátero, 
quadrado, paralelogramo e 
retângulo. Faremos esse estudo a 
partir do estudo de três texto, sendo 
dois de natureza não-verbal e um de 
natureza verbal. 

 

É importante saber que um texto pode se apresentar por meio da  linguagem verbal – quando usa 
a palavra oral e/ou escrita –,  e não-verbal – quando não faz uso de palavras, utiliza-se de símbolos, 
gestos, cores, imagens etc. 

Dessa forma é importante saber que uma imagem (fotografia, desenho, pintura etc.), pode se 
configurar como texto. 
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- entrega de uma cópia de cada um dos textos para cada aluno (05min); 
- Desenvolver a etapa de pré-leitura, leitura e pós-leitura com cada texto 
respectivamente e em seguida com os três simultaneamente (30min); 
- Construção de um catavento (cada aluno construirá seu próprio catavento seguindo as 
instruções do texto “receita”.) (70 min.); 
- Trabalhar as questões, propondo primeiramente que a turma reflita sobre os textos e os 
questionamentos respondendo-os (40min); 
-  Após cada dupla responder as questões, será feito um grande grupo para apresentar e 
confrontar as respostas e esclarecer  possíveis dúvidas (45min); 
- Organização da sala para a aula seguinte (05min) 
 
Recursos utilizados: 
- Cópia do texto para cada aluno; 
- Folhas de ofício; 
- Lápis grafite, borracha e caneta; 
- Lápis coloridos; 
- Régua e tesoura; 
- Cola 
- Cartolina de cores variadas; 
- Palitos de churrasco; 
- Tachinhas para prender o catavento. 
 
TEXTO 01 
 
 

                       
 
 
 
 
 

 Catavento de Luciana Teruz, 1961.   
http://peregrinacultural.wordpress.com/2008/09/23/cancao-da-primavera-poema-de-

mario-quintana/ 



192 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEXTO 02 
 

                                        
          

     Alfredo Volpi, meados de 1950. 
http://www.fotolog.com.br/danielvinhas/20753965 

Luciana Teruz nasceu no Rio de Janeiro em 1961 e desde então viveu cercado pelo 
verde da Floresta da Tijuca, com suas árvores, fauna, sons e cores. Esse amor dedicado à 
natureza, que sempre esteve presente em sua vida, mais tarde, seria projetado no universo de 
sua arte.  

Terceira geração de uma família de pintores, Luciana cresceu no meio de telas e 
cavaletes, misturando tintas e manipulando  espátulas e pincéis. Ela começou seu processo de 
aprendizagem nas atividades de pintura, preparando e restaurando telas no atelier de seu avô 
Orlando Teruz, juntamente com seu pai Rogério Teruz. Esta primeira experiência prática foi 
essencial para o desenvolvimento de suas habilidades artísticas.  

Universo das mulheres, crianças e elementos da natureza com toda a sua diversidade 
são temas frequentes na arte de Luciana, que desenvolveu sua própria linguagem artística 
centrada na figura humana. Nas pinturas a óleo, a valorização da composição, o equilíbrio de 
cores intensas e vibrantes, a transparência e a luminosidade dos tons provam que a 
sensibilidade e a técnica apurada podem vir juntos.  

Além de seu trabalho como artista, Luciana tem se dedicado a outras atividades como 
fotografia, projetos gráficos e de gestão do Museu Teruz e da Escola de Arte de Teruz. Como 
um perito na arte de Orlando Teruz, ela mantém até hoje um trabalho de preservação, 
restauro e catalogação de um dos maiores pintores brasileiros.  

Passou  um período nos  EUA  e participou de exposições no Brasil e no exterior, 
Luciana Teruz vem consolidando a sua linguagem artística, mostrando um trabalho maduro 
amplamente respeitado no mundo das artes plásticas.  

http://www.teruz.com/brief_history.html (tradução minha) 



193 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEXTO 03 
 
COMO FAZER UM CATAVENTO DE PAPEL 
 
MATERIAL NECESSÁRIO: 
1 canudo grosso ou 
1 espetinho de churrasquinho 
Cartolina  
Régua de 30 cm 
Lápis 
Tesoura 
Cola 
Alfinete ou tachinha 
 
MODO DE FAZER: 
  01) Primeiro, nós vamos desenhar, pintar ou fazer uma colagem na nossa 
cartolina para que o nosso catavento fique bem colorido e bonito. Depois, vamos cortar 
um quadrado com lados de 23 cm cada. 

Alfredo Volpi (Lucca, 14 de abril de 1896 — São Paulo, 28 de maio de 1988) foi um 
pintor ítalo-brasileiro considerado pela crítica como um dos artistas mais importantes da 
segunda geração do modernismo. Uma das características de suas obras são as bandeirinhas e 
os casarios. 

Autodidata, começou a pintar em 1911, executando murais decorativos. Em seguida, 
trabalhou com óleo sobre madeira, consagrando-se como mestre utilizador de têmpera sobre 
tela. 

Grande colorista, explorou através das formas, composições magníficas, de grande 
impacto visual. Em conjunto com Arcangelo Ianelli e Aldir Mendes de Souza formou uma 
tríade de exímios coloristas, foco de livro denominado 3 Coloristas, escrito por Alberto 
Beuttenmüller (Ed. IOB, julho de 1989). 

Trabalhou também como pintor-decorador em residências da sociedade paulista da 
época, executando trabalho de decoração artística em paredes e murais. Realizou a primeira 
exposição individual aos 48 anos de idade. 

Na década de 1950 evoluiu para o abstracionismo geométrico, de que é exemplo a série 
de bandeiras e mastros de festas juninas. Recebeu o prêmio de melhor pintor nacional na 
segunda Bienal de São Paulo, em 1953. Participou da primeira Exposição de Arte Concreta, 
em 1956. 

Pertenceu ao Grupo Santa Helena, assim chamado porque todos os participantes desse 
grupo tinham seu local de trabalho no palacete do mesmo nome, situado na Praça da Sé, em 
São Paulo. Faziam parte do Grupo Santa Helena os seguintes pintores: Aldo Bonadei, Mário 
Zanini, Clóvis Graciano, Fúlvio Penacchi, Raphael Galvez e outros. 

 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alfredo_Volpi 
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  02) Agora, nós vamos dobrar o nosso quadrado, de forma a termos as marcas 
diagonais, conforme a figura ao lado. Daí, nós cortamos uma reta nestas marcas, mas 
tomando o cuidado de só cortar até um pouco mais do que um quarto do quadrado. 
  03) Agora, nós vamos colocar as pontas do nosso quadrado no meio da figura, 
sempre prestando atenção na orientação que se segue. Daí, vamos colar as pontas 
nomeio do quadrado. 

                                                                                                     
04) Para termos mais estabilidade no nosso catavento, vamos colar um pedacinho 

de cartolina no meio do nosso catavento e, com ajuda de um alfinete, fazer um furo 
exatamente no meio, onde está o pedacinho da cartolina. 

05) Por fim, nós vamos colocar o catavento no canudinho ou espetinho de 
churrasquinho, prendendo com o alfinete ou tachinha. Agora o nosso catavento está 
pronto para nós brincarmos com ele... 

 
 
 
Se você quiser, também pode fazer uma guirlanda de cataventos. Para isso, você 

não irá prender no canudo ou espetinho de churrasco, mas vai colocar os cataventos em 
um barbante. Depois é só pendurar em um lugar para enfeitar. Se tiver bastante vento 
neste lugar, você vai ver como os cataventos ficam satisfeitos... 

 
http://www.luteranos.com.br/101/infantil/atividades1.htm 

 
 
ATIVIDADE 
 
Pré-leitura: 
1. Comentar sobre A. Volpi e Luciana Teruz, mostrar fotos deles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. O que vocês acham que essas obras de artes querem representar? 
3.  Vocês já viram um catavento? Onde? 
4. Vocês sabem para que serve o catavento? 
 

Professor, 
Fale um pouco da vida e obra desses artistas. Comentários como: onde nasceram, principais 
obras, particularidades  da vida pessoal e das obras produzidas, se estão vivos ou não etc. Você 
também poderá apresentar  imagens dos pintores e de outras obras deles. 
Pra isso vocês podem recorrer aos seguintes sites: 

• www.luteranos.com.br 
• www.teruz.com 
• www.google.com.br 
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Leitura: 
1. Estabelecer os acordos didáticos: 

• Enquanto o professor estiver lendo, não deve ser interrompido, deixando as 
perguntas para o momento da discussão; 
2. Apresentação das obras. 
3. Leitura do texto “COMO FAZER UM CATAVENTO DE PAPEL”. 
 
Pós-leitura: 
1. As previsões feitas na etapa de leitura se confirmaram? 
2. O que nas obras de arte mais chamou sua atenção? 
 
Vamos estudar o texto e aprender geometria: 
1. Os texto 01, 02 e 03 possuem algo em comum? O quê? 
2. Qual a linguagem utilizada nos textos 01 e 02? 
3. E no texto 03, existe a utilização de qual linguagem? 
4. Quanto ao gênero, como poderíamos classificar o texto 03? Qual a principal função 
desse gênero textual? 
5. Qual dos textos apresenta personagens?  Descreva-as? 
6. É possível identificar a presença de  figuras geométricas no texto 02? Qual(s)? 
7. Vamos seguir as orientações dadas no texto 03 para construir um catavento. 

• Construção do catavento. 
a) Ao construir o catavento você utilizou algum recurso matemático? Qual? 
b) No catavento, há a presença de figuras geométricas? Qual(s)? 
c) Essas figuras são classificadas em planas ou não-planas? Justifique. 
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1ª ATIVIDADE 
 
TÃO VISÍVEL E VIVENCIADA QUANTO DESPERCEBIDA 
 
A geometria se vê,   
No contorno da peneira, 
No formato da tv, 
No gingado da capoeira, 
Nas portas e nas janelas, 
Na forma do pãozinho, 
Nas tamancas e chinelas, 
Na xícara do cafezinho, 
Na fachada das casas, 
Nas curvas do caminho, 
Das borboletas, nas asas, 
E também no meu cantinho, 
Nos sólidos geométricos, 
Das rochas a beira mar, 
Ou nos cristais assimétricos, 
Que não flutuam no ar. 
A esfera que gira no espaço, 
Em movimento de rotação, 
Na translação está o passo, 
Para a sua evolução. 
E, então? 
Chegamos à conclusão, 
De a geometria estar, 
Em todo e qualquer lugar, 
Na beleza dos abrolhos, 
Nas estrelas do mar, 
Ou no formato dos olhos, 
Que nos enchem de amor sem par, 
Deus deu ao homem inteligência, 
Para aprender a contar, 
E evoluindo na ciência, 
Sua vida melhorar, 
Da geometria a importância, 
Levou-o a compreender, 
E diante das circunstâncias 
Seus cálculos desenvolver. 

http://www.somatematica.com.br/poemas/p61.html 
                       Ruth Nunes Dualibi 
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Vamos estudar o texto e aprender geometria: 
 

9. Você gostou do texto? Por quê?    

 
10. Por que podemos afirmar que esse texto é um poema?    

 
11. Você acha que a geometria está presente na sua vida? De que forma? 

 
12. Quais palavras no texto têm relação com a matemática? 

 
13. Que  relação há entre a geometria e os elementos citados no texto (Ex.: peneira, 

TV, janelas, estrela-do-mar etc.) 

 
14. Nos versos 

      “Nos sólidos geométricos,   
       Das rochas a beira mar,” 
 
 Por que as rochas são classificadas como sólidos geométricos e não como figuras 
planas?  
 

15. Observe os versos abaixo: 
  “No contorno da peneira,” e “A esfera que gira no espaço.”   
  A partir das palavras destacadas nos versos, podemos estabelecer uma diferença 

entre círculo, circunferência e esfera? Qual(is)? 

 
16.  Associe alguns elementos citados no texto à figuras geométricas que você 

conhece. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2ª ATIVIDADE 
 

 

Diz a lenda que um jovem chinês, ao despedir
viagem pelo mundo, recebeu um espelho de forma 

- Com esse espelho, você registrará tudo o que você verá durante a viagem, para 
mostrar-me na volta.  

O discípulo, surpreso, indagou:
- Mas mestre, como, com um simples espelho, poderei eu lhe mostrar tudo o que 

encontrar durante a viagem? 
No momento em que fazia esta pergunta, o espelho caiu

quebrando-se em sete peças com formatos variados (d
triângulo médio, dois 
paralelograma). Então o mestre disse:

- Agora, você poderá com essas sete peças construir figuras para ilustrar o que 
verá durante a viagem. Vamos dar ao conjunto dessas figuras o nome de 

E, assim, o jovem foi ilustrando as figuras que foi vendo. Com essa descoberta 
os chineses passaram o Tangram para todo o mundo tornando

Veja algumas imagens que o jovem construiu a partir do TANGRAM.
 

                        
                       TANGRAM    
 

http://ensinoassim.blogspot.com/2009/03/tangram.html
 
Vamos estudar o texto e aprender geometria:
 
9. O texto que você leu é do tipo narrativo e do gênero lenda. Que elementos presentes 
do texto podem caracterizá-
 
 
10. Na lenda, o jovem chinês recebeu um espelho para registrar o que ele veria durante 
a viagem. Quando você viaja, como 
interessante? 
 
11. Você gosta de viajar?  
 
12. Qual a viagem que você fez que achou mais interessante? Por quê?
 

A  ORIGEM DO TANGRAM 

Diz a lenda que um jovem chinês, ao despedir-se de seu mestre para uma grande 
viagem pelo mundo, recebeu um espelho de forma quadrada e ouviu: 

Com esse espelho, você registrará tudo o que você verá durante a viagem, para 

discípulo, surpreso, indagou: 
Mas mestre, como, com um simples espelho, poderei eu lhe mostrar tudo o que 

encontrar durante a viagem?  
No momento em que fazia esta pergunta, o espelho caiu

se em sete peças com formatos variados (dois triângulos 
médio, dois triângulos pequenos, um losango/quadrado

). Então o mestre disse: 
Agora, você poderá com essas sete peças construir figuras para ilustrar o que 

verá durante a viagem. Vamos dar ao conjunto dessas figuras o nome de 
E, assim, o jovem foi ilustrando as figuras que foi vendo. Com essa descoberta 

ram o Tangram para todo o mundo tornando-o um objeto famoso.
Veja algumas imagens que o jovem construiu a partir do TANGRAM.

                                                       
TANGRAM                                                          IMAGEM

http://ensinoassim.blogspot.com/2009/03/tangram.html - Texto adaptado

Vamos estudar o texto e aprender geometria: 

você leu é do tipo narrativo e do gênero lenda. Que elementos presentes 
-los como narrativo e como uma lenda? 

Na lenda, o jovem chinês recebeu um espelho para registrar o que ele veria durante 
a viagem. Quando você viaja, como faz para registrar as coisas que você acha 

 

Qual a viagem que você fez que achou mais interessante? Por quê? 
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se de seu mestre para uma grande 

Com esse espelho, você registrará tudo o que você verá durante a viagem, para 

Mas mestre, como, com um simples espelho, poderei eu lhe mostrar tudo o que 

No momento em que fazia esta pergunta, o espelho caiu-lhe das mãos, 
triângulos grandes, um 

losango/quadrado e um 

Agora, você poderá com essas sete peças construir figuras para ilustrar o que 
verá durante a viagem. Vamos dar ao conjunto dessas figuras o nome de TANGRAM.  

E, assim, o jovem foi ilustrando as figuras que foi vendo. Com essa descoberta 
o um objeto famoso. 

Veja algumas imagens que o jovem construiu a partir do TANGRAM. 

               
IMAGEM 

Texto adaptado 

você leu é do tipo narrativo e do gênero lenda. Que elementos presentes 

Na lenda, o jovem chinês recebeu um espelho para registrar o que ele veria durante 
faz para registrar as coisas que você acha 
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13. De acordo com o texto, qual o significado da palavra TANGRAM? 
14. O que você achou do TANGRAM? 

 
15. No texto há o nome de várias figuras geométricas. Identifique essas figuras e 
desenhe-as. 

 
16. Vamos construir um TANGRAM. 

- Após a construção do TANGRAM responda as questões abaixo propostas: 
a) As figuras geométricas presentes no  TANGRAM são de natureza planas ou 

não-planas? Justifique. 
b) Para construir o TANGRAM você teve que desenhá-lo. Na construção desse 

desenho você utilizou linhas abertas ou fechadas? Justifique. 
 

c) Os contornos podem ser classificados em polígonos (formados apenas por 
segmentos de retas) e não-polígonos (formado por retas, curvas etc.). A partir dessa 
informação como podemos classificar os contornos das figuras geométricas que 
compõem o TANGRAM? Desenhe esses contornos. 
 

d) Existe uma figura no TANGRAM que se enquadra em duas denominações. 
Qual é essa figura e por que ela pode enquadrar-se em duas denominações? 
 

e) O TANGRAM  possui 5 triângulos. Quais as diferenças básicas entre  o 
triângulo  e a pirâmide?  
 

f) Forme figuras com as peças do TANGRAM. Não esqueça que, ao formar 
uma figura, você terá que usar todas as peças e que uma não pode estar sobre-posta a 
outra. Escreva a baixo o nome das figuras que você conseguiu formar. 
 

g) A partir das figuras formadas e relacionadas, crie uma história em que 
apareçam os nomes de todas elas. 
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3ª ATIVIDADE 
 
TEXTO 01 
 

 
Catavento de Luciana Teruz, 1961.  

http://peregrinacultural.wordpress.com/2008/09/23/cancao-da-primavera-poema-
de-mario-quintana/ 

 
 
 
TEXTO 02 
 

 
 

Alfredo Volpi, meados de 1950. 
                                            http://www.fotolog.com.br/danielvinhas/20753965  
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TEXTO 03 
 

COMO FAZER UM CATAVENTO DE PAPEL 
 
MATERIAL NECESSÁRIO: 
1 canudo grosso ou 
1 espetinho de churrasquinho 
Cartolina  
Régua de 30 cm 
Lápis 
Tesoura 
Cola 
Alfinete ou tachinha 
 
MODO DE FAZER: 
01) Primeiro, nós vamos desenhar, pintar ou fazer uma colagem na nossa cartolina para 
que o nosso catavento fique bem colorido e bonito. Depois, vamos cortar um quadrado 
com lados de 23 cm cada. 
02) Agora, nós vamos dobrar o nosso quadrado, de forma a termos as marcas diagonais, 
conforme a figura ao lado. Daí, nós cortamos uma reta nestas marcas, mas tomando o 
cuidado de só cortar até um pouco mais do que um quarto do quadrado. 
03) Agora, nós vamos colocar as pontas do nosso quadrado no meio da figura, sempre 
prestando atenção na orientação que se segue. Daí, vamos colar as pontas nomeio do 
quadrado. 
 

                                                                    
04) Para termos mais estabilidade no nosso catavento, vamos colar um pedacinho de 
cartolina no meio do nosso catavento e, com ajuda de um alfinete, fazer um furo 
exatamente no meio, onde está o pedacinho da cartolina. 
05) Por fim, nós vamos colocar o catavento no canudinho ou espetinho de 
churrasquinho, prendendo com o alfinete ou tachinha. Agora o nosso catavento está 
pronto para nós brincarmos com ele... 

 
Se você quiser, também pode fazer uma guirlanda de cataventos. Para isso, você não irá 
prender no canudo ou espetinho de churrasco, mas vai colocar os cataventos em um 
barbante. Depois é só pendurar em um lugar para enfeitar. Se tiver bastante vento neste 
lugar, você vai ver como os cataventos ficam satisfeitos... 
 

http://www.luteranos.com.br/101/infantil/atividades1.htm 
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Vamos estudar o texto e aprender sobre geometria: 
 
D. Os texto 01, 02 e 03 possuem algo em comum? O quê? 
 
E. Qual a linguagem utilizada nos textos 01 e 02? 
 
F. E no texto 03, existe a utilização de qual linguagem? 
 
G. Quanto ao gênero como poderíamos classificar o texto 03? Qual a principal função 
desse gênero textual? 
 
H. Qual dos textos apresenta personagens?  Descreva-as? 
 
I. É possível identificar a presença de  figuras geométricas no texto 02? Qual(s)? 

 
J. Vamos seguir as orientações dadas no texto 03 para construir um catavento. 

• Construção do catavento. 
 
K. Ao construir o catavento você utilizou algum recurso matemático? Qual? 
 
L. No catavento, há a presença de figuras geométricas? Qual(s)? 
 
M. Essas figuras são classificadas em planas ou não-planas? Justifique. 
 

 


