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RESUMO 

 

A proficiência escritora em matemática é um dos objetivos do ensino e aprendizagem da 
matemática na educação básica. Os Documentos Oficiais da Educação frisam sobre a sua 
importância. Nesta perspectiva o manual do aluno também deve contribuir. Partindo dos 
aspectos supracitados e embasados nos PCN de Matemática, de Língua Portuguesa, nos 
Referenciais Curriculares do Ensino Fundamental da Secretaria de Educação do Município de 
Natal e outros; elaboramos descritores de níveis de escrita matemática para os 4° e 5° anos; e 
a partir dos descritores propostos; analisamos como os quatro livros didáticos adotados por 
seis escolas municipais de Natal-RN; orientam a produção escrita da linguagem matemática. 
Para a pesquisa, retomamos Bakhtin, Freire, Vygotsky, Machado, Klüsener, Smole. Nas 
análises dos livros-guia verificamos que a escrita matemática é trabalhada conforme os 
Documentos Oficiais, de forma seqüencial, cujo processo é mediado pela língua materna. Os 
objetos matemáticos são apresentados a partir da produção de atividades escritas, que partem 
do uso da língua natural para a linguagem matemática, de maneira que eles estimulam os 
alunos a representarem de diferentes formas os objetos matemáticos, proporcionando assim o 
desenvolvimento de níveis mais elaborados da escrita matemática. Este estudo teve o 
financiamento da Capes por meio do projeto Recortes inter multidisciplinar de ensino de 
Português e Matemática. Edital número 38/2010 CAPES/INEP.  

 
 
 
Palavras-chave: Escrita matemática. Níveis de escrita. Livros Didáticos de Matemática. 
Proficiência escritora. 
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ABSTRACT 

 

The writer proficiency in mathematics is one of the goals of teaching and learning 
mathematics in basic education. The Official Documents on Education emphasize its 
importance. In this perspective the student manual should also contribute. According the 
above aspects and based on the PCN of Mathematics, Portuguese Language, and the 
Elementary School Curriculum Benchmarks of the Department of Education of Natal/RN: 
first years and others; we elaborated descriptors of levels of mathematical writing in first 
years: 4th and 5th, and from of the proposed descriptors, we analyze how the four textbooks 
adopted by six municipal schools of Natal/RN guide the production of written mathematical 
language. For research, resumed Bakhtin, Freire, Vygotsky, Machado, Klusener, Smole. In 
the guide books the mathematics language is crafted according to Official Documents, 
sequentially, a process that is mediated by mother tongue. Mathematical objects are shown 
from the production of written activities, first using the natural language until permit the use 
of mathematic language, so that they encourage students to represent different forms of 
mathematical objects, thus providing the development of more sophisticated levels of written 
mathematics. This study was funded by CAPES through the project Scraps inter 
multidisciplinary teaching of Portuguese and Mathematics, public notice number 38/2010 
CAPES / INEP. 

 

Key-words: Writing mathematics. Writing levels. Guide-book of Mathematics. Proficiency 

writer. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Escrever as primeiras linhas da minha dissertação foi um exercício de reflexão. Uma 

vez que o caminho percorrido por mim para chegar até aqui, começou a ser trilhado ainda no 

início da minha vida escolar no Amazonas. No meu primeiro contato com a escrita 

matemática por meio da minha primeira professora. Refletir sobre o passado em relação ao 

momento atual, onde o espaço-tempo me oportuniza conectar todas as informações de 

momentos distintos, no qual de um lado durante o meu percurso como estudante fui 

construindo o meu repertório matemático. Do outro lado como professora, fui me constituindo 

como tal. E na minha prática docente fui observando as dificuldades dos alunos em utilizar a 

linguagem matemática: ter domínio sobre a sua escrita. Esses dois momentos distintos 

contribuíram para as minhas reflexões sobre o tema ‘escrita matemática’.  

Mas foi durante o mestrado que este tema se aflorou, no contato com as muitas 

pessoas por meio de conversas informais, leitura de artigos e de livros, que deram suporte às 

minhas ideias sobre o meu objeto de pesquisa. Uma vez que com o passar do tempo a minha 

forma de olhar este tema mudou. E agora me vejo em 2013 escrevendo sobre a escrita 

matemática e com mais clareza.  

E diferente da minha professora, hoje eu tenho a oportunidade de discutir sobre essa 

temática sob a perspectiva da Educação Matemática. Contudo, não posso deixar de chamar a 

atenção para um aspecto importante: a de que tais mudanças também são advindas de 

observações de outras pessoas, que em tempos passados contribuíram com as transformações 

atuais. Por isso que eu reproduzo discursos alheios. E mesmo que eu coloque o verbo em 

primeira pessoa do singular, ainda assim emergem de minhas escritas, outras (re) escritas, que 

são reflexos de outros discursos. Isso também ocorre na escrita matemática. A representação 

de uma ideia matemática pode ser feita de diferentes formas, até que a escrita matemática do 

outro se torna a nossa escrita matemática.  

Como professora, vejo a necessidade de trabalhar os conteúdos matemáticos 

relacionados à vida, o estímulo à produção de uma escrita matemática que tenham sentido e 

significado para quem a utiliza. Tal forma de abordagem da escrita matemática no meu tempo 

de escola, talvez fosse diferente de hoje. Quem sabe se naquele tempo o modo de apresentar 

este tipo de escrita não estivesse tão sensível a respeito do uso da língua materna para auxiliar 

na aprendizagem da matemática e, quiçá de outras escritas matemáticas. No entanto, não 

posso dizer que não aprendi com a minha primeira professora.  
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Ela apenas agia da forma como foi ensinada: repetição ipsis litteris. Quem sabe por 

isso não havia espaço para o diálogo, para a aproximação, para a sensibilidade no trato com a 

Matemática. Por isso, escrevo sobre a minha escola daquele tempo, fazendo as minhas 

reflexões e analisando os tempos e espaços diferentes e, articulando com a minha prática 

docente. Revendo aspectos que considero importantes para o agora, e me questionando do por 

que de os estudantes ainda hoje terem tantas dificuldades na aquisição da escrita matemática.  

Com certeza serão muitas as possíveis respostas. 

Não estou aqui afirmando que alguns anos atrás havia menos preocupação com os 

problemas relacionados ao ensino da matemática. Mas hoje com advento da tecnologia e com 

as muitas políticas educacionais que vêm sendo implementadas nos últimos anos, que visam, 

por exemplo, à formação continuada dos professores, para lhes oferecer uma melhor condição 

de atuação, e novas formas de lidar com as dificuldades já conhecidas no ensino e 

aprendizagem da Matemática. 

Atualmente a maioria dos professores tem mais facilidade de acesso às informações.  

Essas mudanças no cenário educacional chegaram a quase todos os longínquos rincões, 

inclusive da Amazônia, apesar de que ainda hoje há professores que atuam em regiões 

inóspitas do Brasil, por exemplo, a região Norte; assim como a minha primeira professora; 

ainda não têm formação superior, informação ou acesso às novas tecnologias. Porém, 

diferente da minha professora que me alfabetizou matematicamente nos anos 1980, hoje eu 

tenho mais informações, bem como formação: elementos fundamentais para a minha prática 

docente.  

Todo este meu processo formativo é fruto de vários momentos distintos pelos quais a 

educação brasileira passou e/ou vem passando. Por exemplo, a contribuição da Educação 

Matemática, que nos anos 1970, já apresentava pontos de mudanças para a melhoria do ensino 

da matemática escolar. Nos idos dos anos 1980 os PCNs de Matemática ainda não estavam 

disponíveis, mas os estudos sobre a psicogênese da língua escrita já traziam algumas 

contribuições para compreensão do processo de aquisição da linguagem escrita na criança. 

Nos anos 1996 a reformulação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) ajudou no 

redirecionamento do sistema brasileiro educacional, cuja intenção era a de ampliar e 

aprofundar um debate educacional, que envolvesse escolas, pais, governos e sociedade, 

visando uma transformação no sistema educacional.  

No ano seguinte com a publicação dos PCNs de Matemática e de outras áreas do 

conhecimento, a educação básica passou a ter um parâmetro para repensar a prática de ensino 

e aprendizagem. Tanto a LDB como os PCNs e outros documentos direcionados ao campo 
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educacional, bem como as pesquisas na área da Educação serviram e/ou servem de base para 

discussões e ao incremento dos projetos pedagógicos das escolas, à reflexão sobre a prática 

pedagógica, ao planejamento das aulas, à análise e seleção de materiais didáticos e de 

recursos tecnológicos e na formação inicial e continuada dos docentes. 

Esta mudança efervescente que a educação brasileira vem passando nas últimas 

décadas oportunizou repensar o ensino e aprendizagem da língua materna e da Matemática. 

Tais transformações vêm sendo explicitamente percebidas, não só no aspecto quantitativo, 

mas também qualitativo, principalmente com a implementação e/ou ampliação de políticas 

educacionais voltadas para a melhoria da educação pública brasileira, tais como: o Plano 

Nacional da Educação (PNE) 2011-2020, o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), o 

Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE), Programa Nacional do Livro e da Leitura 

(PNLL).  

Os indicadores de desempenho da educação como a Prova Brasil, em especial o Índice 

de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) desenvolvido para ser um indicador que 

sintetiza informações de desempenho em exames padronizados com informações sobre o 

rendimento escolar, taxa média de aprovação dos estudantes na etapa de ensino e avalia os 

alunos nas disciplinas de Matemática e Língua Portuguesa. A sua relevância, em termos de 

diagnóstico e norteamento de ações políticas focalizadas na melhoria do sistema educacional, 

se pontua em aspectos como: a) detectar escolas e/ou redes de ensino cujos alunos apresentem 

baixo desempenho em termos de rendimento e proficiência; b) monitorar a evolução temporal 

do desempenho dos alunos dessas escolas e/ou redes de ensino (BRASIL, 2010g). 

Se de um lado essas políticas educacionais ajudaram e/ou ajudam a mudar o cenário 

educacional brasileiro, por outro lado, as contribuições advindas dos resultados de pesquisas 

em Educação Matemática fizeram emergir termos como: numeramento, a alfabetização 

matemática. O uso da língua materna para auxiliar na aquisição dos saberes1 e conhecimentos 

matemáticos, a proficiência em matemática2, principalmente a proficiência escritora em 

matemática, letramento3. Todos esses elementos supracitados perfazem a nossa pesquisa aqui 

                                                           
1
 O conhecimento resulta da “organização” de informações em redes de significados. Esta organização não é 

uma organização qualquer, pois deve ser passível de ser ampliada por novos atos de conhecimento, por outras 
informações ou ainda ser reorganizada em função de atividades específicas à apropriação do conhecimento. 
 
2
 The term native math language speaker means someone who has a high level of fluency in reading, writing, 

speaking, listening, thinking, and creative problem solving in the discipline of mathematics (DAVID 
MOURSUND, 2011). 
3
 Um conjunto de práticas sociais que usam a escrita, enquanto sistema simbólico e enquanto tecnologia, em 

contextos específicos, para objetivos específicos (KLEIMAN, 1995). 
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apresentada, uma vez que as políticas educacionais e as pesquisas em Educação Matemática, 

em especial ao que tange a ‘escrita matemática’, servem de base para as nossas reflexões, e 

para nos situarmos nos aspectos histórico, social e cultural da educação brasileira.  

Principalmente, da importância dada ao tema escrita não somente em língua materna, 

mas também na linguagem matemática, porque aprender a escrita matemática é uma condição 

sine qua non para a compreensão do mundo e dos objetos matemáticos, visto que eles são 

artefatos construídos pela humanidade. A Matemática não é apenas uma ferramenta para a 

inserção dos estudantes em contextos sociais, e sim, uma forma de pensar sobre/nas situações 

do cotidiano. Este aspecto da linguagem matemática lhe confere o caráter funcional, reflexivo, 

mediador, expressivo e comunicativo, elementos característicos das linguagens.  

Conforme Lemos (2009) a linguagem é um instrumento mediador entre as relações 

sociais dos sujeitos com o ambiente em que vivem, cujas relações estão presentes conteúdos 

socialmente construídos e historicamente sedimentados, que expressam valores e regras 

culturais. Travaglia (2007) traz três concepções de linguagem: a) como expressões do 

pensamento; b) como código objetivo de comunicação; c) como forma de interação. 

Marcuschi (2008) apresenta quatro concepções: forma e estrutura, instrumento de 

comunicação, atividade cognitiva/representação do pensamento e atividade sócio-

interacionista situada.  

Tanto para Bakhtin quanto para Vygostky – linguagem é o elemento mediador e 

organizador das consciências humanas. Assim, ela é, antes de tudo, social e permeia as 

relações, a qual também se utiliza de símbolos, também criados socialmente. A linguagem 

possui também uma dimensão interpessoal. Ela posiciona seus interlocutores. Não temos 

apenas uma linguagem, e sim, linguagens. Delas fazemos usos, dentre elas a linguagem 

matemática – cuja representação é dada somente no aspecto simbólico. Para Viali (2007) a 

linguagem matemática considerada como linguagem, pois esta tem o caráter de 

universalidade, cuja universalidade é mostrada quando do seu uso social. 

Nessa perspectiva partimos da consideração de que a matemática se configura como 

uma linguagem devido a ela ter as seguintes características: a) por possuir um sistema de 

escrita, cuja representação se dá por meio de símbolos, que se inter-relacionam, e se 

organizam em certas regras para expressarem ideias e conceitos. (MACHADO, 2001; 

SMOLE, 2001); b) por ser entendida como uma criação social, visto que utiliza símbolos, 

também criados socialmente. (SANTOS, 2005); c) relaciona-se de modo visceral com o 

desenvolvimento da capacidade de interpretar, analisar, sintetizar, significar e comunicar. 

(MACHADO, 2001; SANTOS, 2005); d) por ser a linguagem escrita uma das maneiras 
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particulares pela qual se registra todas as outras formas de fala (FERREIRO e TEBEROSKY, 

1999). 

Neste trabalho entendemos por escrita da linguagem matemática ou escrita matemática 

(termo que utilizaremos no decorrer do texto) como a habilidade do estudante em registrar de 

forma coesa, coerente e clara as ideias matemáticas (números, operações, propriedades e 

relações), fazendo uso da língua vernácula articulada com uma simbologia própria da 

Matemática (MACHADO, 2001; KLÜSENER, 2006). Este tipo de escrita, por ser um aspecto 

objetivo, formal e sintético, exige dos alunos o domínio de sua simbologia e o entendimento 

da (re) significação de termos matemáticos para a língua materna.  

Neste aspecto a leitura está atrelada diretamente à escrita. Em alguns casos, esta é 

apresentada sem sentido aos estudantes, seja por parte dos professores ou por parte dos 

materiais didáticos, que por vezes não apresentam de forma clara as possíveis representações 

de um objeto matemático, que ao longo dos anos iniciais vão ganhando novas nuances, como 

por exemplo, os números racionais e suas equivalências representacionais: quando 

apresentados na forma decimal ou fracionária. 

Na escola a cada nova etapa de estudos os alunos são apresentados a níveis de escrita 

matemática mais elaborados, por exemplo, nos 1° e 2° anos, os alunos aprendem a representar 

os números naturais menores que 100, a fazer as primeiras operações aritméticas. A usar 

sinais, alguns símbolos e termos matemáticos articulados com a língua materna e com os 

eixos temáticos: Números e Operações, Espaço e Forma, Grandezas e Medidas e Tratamento 

da Informação. Os níveis de escrita matemática nestas duas séries pouco variam, pois a 

proficiência escritora está mais situada no aspecto qualitativo.  

Nos 3° e 4° anos a ampliação está direcionada na perspectiva de estimular a 

representação dos números naturais maiores que 1000. A ampliação de uso das quatro 

operações aritméticas. Uso de novos símbolos de medidas e grandezas, termos matemáticos, 

em articulação com a língua materna, bem como algumas representações dos números 

racionais: decimais e fracionários e as primeiras noções de porcentagem. Nestas duas etapas 

de ensino, a aprendizagem da escrita matemática está mais voltada para os aspectos 

quantitativos e qualitativos.  

A ampliação de uso da escrita matemática nos 5° e 6° anos, mais especificamente o 5° 

ano se situa na ampliação de uso e representações dos racionais. De forma que são exigidas 

outras competências e habilidades matemáticas, prática de cálculo com porcentagem, o uso de 

medidas e grandezas, as operações aritméticas, entre outros. Os quatro eixos temáticos são 
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articulados para a compreensão e ampliação tanto do uso da leitura matemática, quanto da 

escrita matemática. 

Em suma, a cada nova etapa dos anos iniciais é exigido um determinado domínio da 

escrita matemática, de forma que ao final desta primeira fase do Ensino Fundamental, os 

alunos tenham conhecimento sobre este tipo de escrita e suas especificidades. Para, a partir de 

então, ampliarem o potencial de uso. Tal desenvolvimento escritor também é necessário para 

a aprendizagem matemática. 

Com base nesta perspectiva de aquisição e ampliação de uso da escrita matemática por 

parte dos alunos, que o nosso trabalho buscou elaborar descritores que servissem como 

parâmetros para a análise do desenvolvimento da proficiência escritora trabalhada nos 4° e 5° 

anos do Ensino Fundamental.  

Para isso, partiu-se das orientações de ensino e aprendizagem contempladas nos 

Documentos Oficiais da Educação. A validação dos descritores propostos foi dada a partir da 

análise de quatro livros didáticos dos 4o e 5o anos do Ensino Fundamental, adotadas por seis 

escolas municipais de Natal/RN, cujo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - 

IDEB/2010 foi abaixo da média nacional.  

No nosso trabalho adotamos algumas palavras como: a) os processos de aquisição de 

conceito científico em conexão com o espontâneo; b) Zona de Desenvolvimento Proximal 

(ZDP); c) a importância da cultura na aprendizagem dos alunos; d) o conceito de ferramenta. 

(Vygotsky, 2011). Nos referimos aos livros didáticos dos alunos como livros-guia. O termo 

descritor foi adotado da Prova Brasil (BRASIL, 2009e), e significa o detalhamento de uma 

habilidade cognitiva (grau de complexidade) que está sempre associada a um conteúdo que os 

estudantes devem dominar na fase de ensino em análise. O nosso trabalho está estruturado da 

seguinte forma:  

No Primeiro Capítulo * apresentamos o nosso objeto de pesquisa, *as nossas questões 

de pesquisa e os nossos *objetivos. Posteriormente, apresentamos a *análise dos Documentos 

Oficiais sobre as orientações da escrita matemática, apresentamos neste mesmo item dois 

quadros que mostram alguns termos e símbolos matemáticos usados nos anos iniciais, para 

exemplificar a abordagem da escrita matemática nesta fase da educação.  

No Segundo Capítulo *trazemos um breve levantamento sobre o estado da arte em 

relação a trabalhos que abordam o tema e tem relações afins com ele. Depois *apresentamos 

alguns comentários sobre o ensino e aprendizagem da escrita matemática e em seguida 

apresentamos um quadro-síntese de como a escrita é trabalhada nesta etapa. Posteriormente, 

*abordamos sobre a escrita matemática e a importância dela no ambiente escolar e não-
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escolar. Em seguida *apresentamos algumas reflexões de como os livros-guia podem ajudar 

os alunos na perspectiva de desenvolver a escrita matemática. Por último apresentamos nossas 

conclusões da nossa pesquisa.  

No Terceiro Capítulo apresentamos nossa *metodologia, as fases da pesquisa. Em 

seguida trazemos *quais as orientações dos Documentos Oficiais sobre a escrita matemática. 

Posteriormente,*apresentamos como se deu o processo de elaboração dos descritores de 

níveis de proficiência escritora em matemática. Logo a seguir *descrevemos o procedimento 

de construção do referencial teórico. No item seguinte trazemos *como se deu a escolha dos 

livros didáticos e a descrição deles.  

No Quarto Capítulo *apresentamos as análises dos livros à luz do referencial teórico e 

dos descritores, elaborados a partir dos Documentos Oficiais. 

No Quinto Capítulo * trazemos nossas reflexões finais sobre o que concluímos da 

nossa pesquisa.  

 

1.1 Caracterização do objeto de estudo 

 

Representar uma ideia, conceito ou um procedimento, ou um objeto matemático por 

meio da escrita matemática convencional é uma habilidade que começa a ser trabalhada com 

os estudantes, ainda durante os anos iniciais do Ensino Fundamental, além de ser um dos 

objetivos principais do ensino e aprendizagem da matemática escolar.  

Isto é necessário pelo fato de a escrita matemática se utilizar de uma linguagem 

estritamente simbólica, por isso é indispensável que os estudantes aprendam a usar este tipo 

de escrita. Conforme Carrasco (2006, p. 194): “A dificuldade de ler e escrever em linguagem 

matemática, onde aparece uma abundância de símbolos, impede muitas pessoas de 

compreenderem o conteúdo do que está escrito, de dizerem o que sabem de matemática”. Se a 

linguagem matemática não for conhecida pelos estudantes, não será possível a compreensão, 

por exemplo, de um enunciado matemático. 

O domínio da escrita matemática requer dos estudantes habilidades e competências 

escritoras para saber fazer uso desse tipo de linguagem, uma vez que a escrita matemática 

requer a ação de representar ideias e conceitos matemáticos por meio de uma linguagem 

própria convencionada. Esta linguagem é composta por símbolos próprios e de palavras da 

língua vernácula, tendo algumas dessas (re) significações semânticas para atender aos 

objetivos específicos da matemática.  
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A aplicabilidade e importância da escrita matemática são indiscutíveis, tanto é que 

durante os primeiros cinco anos do ensino fundamental que os estudantes são apresentados a 

ela, porém, nem sempre lhes é possibilitada a sua ampliação de uso. De forma que lhes seja 

oportunizada a proficiência escritora em matemática. Essa não ampliação pode se dá por falta 

de orientação como utilizá-la, seja por parte dos professores, ou do material didático usado 

pelos alunos, ou uma junção de outros fatores. 

Como professora do 5° ano, a autora deste trabalho vivenciou várias vezes, durante as 

aulas de matemática a dificuldade dos alunos em escrever em linguagem matemática. Além 

disso, as experiências cotidianas nos fazem deparar com situações, que infelizmente, mostram 

que é quase comum encontrar pessoas que mesmo tendo concluído a educação básica, ainda 

assim elas não dominam a escrita matemática.  

Apesar de toda a importância dada a ela, infelizmente, é só quando realmente os 

alunos precisam escrever em linguagem matemática, é que se percebe o quanto eles têm 

dificuldades de fazer uso desta. A sua aquisição (ampliação de uso) é de suma importância em 

todas as etapas de ensino dos Anos Iniciais do EF: devido à sua especificidade, aplicabilidade, 

e também como pré-requisito para a ampliação dos conhecimentos matemáticos dos anos 

iniciais. 

 

1.2 Questões de pesquisa 

 

Considerando a importância da escrita matemática e a sua aplicabilidade na sociedade, 

o que gera a necessidade de apresentá-la aos estudantes desde os anos iniciais, em caráter 

processual. De modo a torná-los proficientes escritores em matemática. Para isso, alguns 

elementos devem ser considerados, dentre os quais temos: que os alunos conheçam sobre os 

símbolos, sinais, regras, termos e outros elementos matemáticos. De forma a poder não apenas 

reconhecê-los em situações de leitura, como também aplicá-los ao se comunicar 

matematicamente, especificamente por meio da escrita. 

Nesta direção os livros-guia dos alunos são uma forma de se trabalhar a escrita 

matemática, haja vista que estes desempenham um papel importante para o desenvolvimento 

da proficiência escritora em matemática pelos estudantes. Por conseguinte, para que estes 

cumpram seu papel no processo de aprendizagem da representação escrita da linguagem 

matemática, é necessário que eles tenham um objetivo materializado por meio das atividades, 

exemplificações e textos que os compõem, contribuindo assim para a proficiência escritora 

dos alunos. Nesta direção o nosso estudo se justifica no seguinte pressuposto:  



20 

A escrita matemática contribui para o aprimoramento, inserção, compreensão e 

participação ativa dos estudantes quando da utilização da matemática, como um instrumento 

de uso social, cultural. Sem a qual há um distanciamento entre ser e estar socialmente 

integrado ao conhecimento dos conteúdos, bem como da linguagem matemática, que é uma 

linguagem universalmente conhecida e usada e à prática da cidadania. 

Para que a aprendizagem da matemática e sua linguagem sejam possíveis, a escola é 

um dos locais onde essa aprendizagem deve ser oportunizada. E, nesse contexto o livro 

didático por ser, atualmente o recurso didático de maior destaque na prática escolar; estes 

devem contribuir para a proficiência escritora dos alunos.  

Partindo do pressuposto de que o desenvolvimento de níveis mais elaborados da 

escrita matemática também deve ser trabalhado nos livros-guia. As questões norteadoras do 

nosso trabalho são: 

� Quais parâmetros podem ser utilizados para analisar se os LDM dos 4° e 5° 

anos estimulam o desenvolvimento da habilidade de escrita em linguagem 

matemática/proficiência escritora em matemática por alunos desses anos de 

ensino? 

� O estímulo ao desenvolvimento da escrita em matemática, pelos LDM, é feita 

em conformidade com os Documentos Oficiais de orientação do ensino?  

A contribuição do nosso trabalho se pontua na direção de que os descritores 

elaborados poderão nortear a análise de livros didáticos de matemática, por parte dos docentes 

que atuam na primeira fase do EF. Ou na elaboração, pelo professor, de instrumentos de 

avaliação diagnóstica de alunos dos anos iniciais que possibilitem a verificação dos níveis de 

proficiência escritora dos mesmos. Assim, este material pode ajudar os docentes no 

mapeamento das dificuldades de uso da escrita matemática por parte dos alunos.  

 

1.3 Objetivos do estudo 

 

Este estudo teve como propósito elaborar descritores que sirvam de parâmetro para 

analisar se os livros-guia dos 4° e 5° anos do Ensino Fundamental estimulam o 

desenvolvimento da proficiência escritora em matemática. 

Destacamos, ainda, os seguintes objetivos específicos: 

� Analisar os Documentos Oficiais da educação, especificamente no que se 

referem ao desenvolvimento da escrita matemática; 



21 

� Examinar, a partir dos descritores propostos, como os LDM adotados por seis 

escolas municipais de Natal/RN orientam a produção escrita da linguagem 

matemática. 

Para a escolha das escolas e, consequentemente, dos LDM, considerou-se o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb, 2010), o qual se encontrava abaixo da média 

nacional, tanto em Matemática como em Língua Portuguesa, nas respectivas instituições.  

Além disso, essas e outras dezessete escolas do Rio Grande do Norte, que se 

encontram na mesma situação, e que estão vinculadas ao Projeto: Leitura e escritas: recortes 

inter e multidisciplinares no ensino de Matemática e de Língua Portuguesa4, do qual a autora 

deste trabalho participa na condição de bolsista. 

Os descritores elaborados serviram de parâmetro para analisar quatro exemplares 

pertencentes a duas coletâneas (que contemplam do 1° ao 5° anos), intituladas de: As 

Linguagens da Matemática, (de autoria de Eliane Reame e Priscila Montenegro) e Hoje é Dia 

de Matemática (de autoria de Claudia Miriam Tosatto, Edilaine do Pillar F. Peralchi e Carla 

Cristina Tosatto. 

 

 No Capítulo 2 trazemos nosso referencial teórico. 

� Inicialmente, abordamos sobre as orientações em relação à escrita matemática; 

� Em seguida trazemos um levantamento sobre o estado arte em relação ao tema; 

� Posteriormente, discorremos sobre o ensino e aprendizagem da escrita 
matemática nos anos iniciais, e trazemos alguns quadros com exemplos de 
abordagem da escrita matemática nesta primeira etapa dos anos iniciais; 

� Aprofundamo-nos no assunto trazendo algumas colocações sobre o ensino e 
aprendizagem da escrita matemática, especificamente nos 4° e 5° anos; 

�  E encerramos este capítulo, abordando sobre como os livros-guias podem 
servir como ferramentas de aprendizagem da escrita matemática.   

 

 

 

 

                                                           
4
 Projeto coordenado pelas professoras Tatyana Mabel Nobre Barbosa e Claudianny Amorim Noronha, ambas da 

UFRN, e financiado pelo Programa Observatório da Educação (Ed. Edital: 38/2010 CAPES/INEP)–  
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2 AS ORIENTAÇÕES EM RELAÇÃO À ESCRITA MATEMÁTICA NO S 
DOCUMENTOS OFICIAIS 

 

Na perspectiva de compreender como o desenvolvimento da escrita em matemática é 

orientado nos documentos que norteiam a prática escolar, analisamos os seguintes 

documentos: PCNs de Matemática dos Anos Iniciais (1997a), PCNs de Língua Portuguesa 

dos Anos Iniciais (1997b), Guia dos Livros Didáticos - GLD (2010), Programme for 

International Student Assessment (PISA, 2009), Referenciais Curriculares do Município de 

Natal (2010) e a Prova Brasil (2009f, 2010g). 

Estes documentos abordam que a aquisição da escrita matemática nos anos iniciais 

deve ser feita a partir do tratamento dos conteúdos em articulação com o contexto em que os 

estudantes estão inseridos, e destes conteúdos com a língua materna. Para que isso seja 

possível, os conteúdos devem ser colocados como um instrumento de compreensão e leitura 

de mundo, no sentido de que os alunos compreendam o que são os objetos matemáticos, de 

forma a lhes possibilitar pensar e refletir sobre/no processo de aquisição dos conhecimentos 

matemáticos e, consequentemente, domínio da escrita matemática. Nesta direção Brasil 

aponta que: 

 

As atividades matemáticas no mundo atual requerem, desde os níveis mais 
básicos aos mais complexos, a capacidade de contar coleções, comparar e 
quantificar grandezas e realizar codificações. Ainda nesse campo, convém 
lembrar a necessidade de se compreender os vários significados e 
propriedades das operações fundamentais e de se ter o domínio dos 
algoritmos convencionais (BRASIL, 2010c, p. 22, grifo nosso). 

 

Apesar de o trecho citado fazer referência às operações fundamentais, sabe-se que a 

matemática dos anos iniciais vai muito, além disso. Ela é o marco referencial para o 

aprofundamento do uso da matemática formal. Aqui pontuamos sobre o que os Documentos 

apresentam a respeito de alguns elementos que devem fazer parte do processo de aquisição da 

escrita matemática e alcance de níveis avançados desse tipo de representação simbólica.  

Esse processo deve estar relacionado aos quatro eixos temáticos de ensino da 

matemática escolar: Números e Operações, Espaço e Forma, Tratamento da Informação, 

Grandezas e Medidas; nos quais estão envolvidos elementos que requerem diferentes 

representações, que contribuem para o desenvolvimento da escrita convencional da 

matemática, tais como: o aspecto da construção de relação para compreensão do espaço, dos 
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conceitos, de procedimentos matemáticos formais e/ou não-formais, de ideia de números, a 

produção de textos matemáticos, domínio do vocabulário próprio da matemática e na 

abordagem dos conteúdos de forma mais aprofundada. Nesta direção Brasil recomenda que:  

 

A percepção de regularidades, que pode levar à criação de modelos 
simbólicos para diversas situações, e a capacidade de traduzir, em 
linguagem matemática, problemas encontrados no dia-a-dia, ou 
provenientes de outras áreas podem e devem ser gradativamente, 
desenvolvidas (BRASIL, 2010c, p. 23, grifo nosso). 

 

Todos os documentos analisados também apresentam orientações, mesmo que 

pontuais, sobre a importância da língua materna para auxiliar na aquisição da linguagem 

matemática. A perspectiva de abordagem e uso da escrita matemática, por exemplo, é 

abordado em Brasil da seguinte forma: 

 

Daí a necessidade de se pensar em um trabalho com os algoritmos que se 
inicie com a proposição de problemas e com o estímulo à criação de 
procedimentos pessoais de cálculo que, por serem criados pelos próprios 
estudantes são, em geral, melhor compreendidos por eles, uma vez que 
refletem os conhecimentos anteriores que já têm sobre o sistema de 
numeração e sobre as propriedades das operações. Dos procedimentos 
pessoais, deve-se passar à socialização e à discussão dos mesmos e de 
algoritmos transitórios, mais longos, porém com os cálculos parciais 
explicitados para que se possa chegar à compreensão dos algoritmos 
convencionais. Todo esse trabalho de exploração dos algoritmos escritos é 
fundamental, principalmente, para a resolução de questões que abordam 
contas avulsas. [...] uma vez que problemas com números de grandeza 
elevada também são, em geral, resolvidos por meio dos algoritmos 
(BRASIL, 2008d, p. 103). 
 

A proposta apresentada nos documentos supracitados coloca que a aquisição da escrita 

matemática deve ser trabalhada, principalmente, por meio de situações-problema 

contextualizadas, que contribuam para o desenvolvimento de diferentes níveis de escrita 

matemática, pois é por meio desse processo que os alunos têm a oportunidade de fazer uso de 

diversas representações matemáticas. De forma que eles passem a fazer uso de graus mais 

elaborados de escrita. Uma vez que é necessário que eles saibam utilizar outras estratégias de 

representação das ideias matemática, tais como o uso de medidas não convencionais, ou 

produção textual para ajudar na facilitação da aprendizagem (BRASIL, 1997a). 

Trazer para o universo escolar os problemas do contexto, de forma que os alunos 

possam trabalhar formas representacionais diversas, haja vista que a linguagem matemática é 

usada em diversas situações cotidianas. O contato com a escrita convencional gradativamente, 
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oportuniza aos alunos a compreensão dos símbolos. A relação deles com os objetos 

matemáticos, bem como a interpretação de seus significados e a construção de sentidos. A 

partir da construção dos significados que serão inter-relacionados com o sentido, que as 

escritas matemáticas vão ganhando. 

É importante estimular à escrita como uma forma de registrar as etapas do raciocínio 

empregado pelos alunos para entender e resolver as situações-problema. O cálculo mental 

mencionado pelos Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática, não exclui a escrita, 

uma que vez que esta faz parte do trabalho com o cálculo mental. “O cálculo escrito para ser 

compreendido, apóia-se no cálculo mental e nas estimativas e aproximações” (BRASIL, 

1997a, p. 75).  

O registro por escrito das etapas auxilia os alunos a compreenderem o 

desenvolvimento do processo de resolução: nesta etapa estão imbricadas sentidos e 

significados, forma e relação. Além disso, a escrita matemática é um pré-requisito importante 

na educação científica. Na abordagem dos conteúdos matemáticos é necessário que eles sejam 

trabalhados na perspectiva de desenvolvimento do conhecimento matemático e da 

proficiência escritora e leitora em matemática, conforme é preconizado nos Documentos 

Oficiais analisados. 

No que se refere à escrita - a codificação dos problemas matemáticos oportuniza aos 

estudantes a possibilidade de uso de diferentes formas de representação de um mesmo objeto 

matemático, uma vez que essa possibilidade é ampliada com o domínio da escrita matemática 

convencional em alternância com a não-convencional. 

Na articulação da escrita matemática convencional com a língua materna é dada a aos 

estudantes a oportunidade de refletir, pensar, elaborar e construir modelos representacionais, 

nos quais eles possam buscar semelhanças entre essas formas e outra mediada sempre pela 

língua natural. Apesar dos Documentos Oficiais enfatizarem sobre a importância da aquisição 

de diferentes níveis de escrita matemática, todavia, não são colocados quais são os níveis de 

escrita da linguagem matemática, ou como avaliar esse tipo de escrita. Conforme Brasil: 

 

A Matriz de Referência de Matemática, diferentemente do que se espera de 
um currículo, não traz orientações ou sugestões de como trabalhar em sala de 
aula. Além disso, não menciona certas habilidades e competências que, 
embora sejam importantes, não podem ser medidas por meio de uma prova 
escrita. Em outras palavras, a Matriz de Referência de Matemática do Saeb e 
da Prova Brasil não avalia todos os conteúdos que devem ser trabalhados 
pela escola no decorrer dos períodos avaliados. Sob esse aspecto, parece 
também ser evidente que o desempenho dos alunos em uma prova com 
questões de múltipla escolha não fornece ao professor indicações de todas as 
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habilidades e competências desenvolvidas nas aulas de matemática. Desse 
modo, a Matriz não envolve habilidades relacionadas a conhecimentos e a 
procedimentos que não possam ser objetivamente verificados (BRASIL, 
2008d, p. 105). 

 

Entretanto, este não deve ser um limitador sobre como trabalhar na sala de aula a 

escrita matemática. Pelo contrário, cabe ao professor ampliar as possibilidades de 

aprendizagem do aluno, e o livro-guia também deverá servir de ferramenta para isso. Nessa 

perspectiva, é colocado que:  

 
É muito importante que, desde os primeiros anos do ensino fundamental, os 
estudantes realizem atividades que envolvam quantificações e medidas das 
mais diferentes grandezas, em contextos não matemáticos e matemáticos, 
com a finalidade de observarem padrões, regularidades numéricas, como por 
exemplo, números que terminam em 1, em 2, em 5, etc.; assim como a 
identificação de números com vírgula, em representações fracionárias, para 
construírem um vocabulário matemático próprio com relação aos números, 
grandezas e medidas,inclusive a respeito das possibilidades de quantificar o 
espaço e as diferentes formas (BRASIL, 2009f, p. 13). 
 

No trecho do documento citado é explicitamente colocado que a escrita matemática é 

importante para o desenvolvimento do raciocínio lógico e para a construção do conhecimento. 

E isso é nítido que em alguns aspectos dos níveis de escrita matemática são apresentados na 

Prova Brasil (2010), PISA (2009), contudo, a abordagem deste tema é muito superficial. Por 

exemplo, na Prova Brasil é apresentado apenas um descritor de níveis de escrita matemática 

para o 2° ano.  

As orientações dadas nestes documentos são sobre este tipo de escrita: de que em 

alguns problemas apresentados, a importância dada à leitura é primordial. As resolução das 

situações-problema por escrito não deve ser o ponto principal: devido às diversas estratégias, 

que os estudantes possam utilizar. Mas, como já foi abordado anteriormente, o 

desenvolvimento de ‘estratégias de resolução’ está explicitamente direcionado à ampliação de 

habilidades e competências para o desenvolvimento da escrita matemática, principalmente, no 

eixo Número e Operações. 

Se na Prova Brasil o registro das diferentes estratégias não é levado em conta. De certa 

forma isso mostra certo antagonismo, no que se refere ao que se aponta sobre a importância 

da escrita matemática nos Documentos analisados. Já nos livros-guia essa perspectiva deve 

sim se fazer presente. Como apontam alguns documentos como Brasil (1997a; 1997b; 2010c). 

Apesar de que compreendemos que no caso da Prova Brasil o foco é a leitura e a 

compreensão, contudo, não pode haver leitura e compreensão dissociadas da escrita, 
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conforme Solé (1998, p. 62): “À medida que se trate de um sistema complexo, a leitura e a 

escrita beneficiam-se com o uso combinado de diversas estratégias que permitem seu 

crescimento contínuo.” 

O desenvolvimento da escrita matemática muito embora seja oportunizado por meio 

da leitura, no entanto, a primeira não deve ser colocada como algo não essencial. Apesar de 

que chamamos a atenção para a especificidade da leitura, que em matemática ganha outra 

conotação, logo não é uma leitura apenas em língua materna, mas uma leitura da língua 

natural para a leitura matemática.  

Neste aspecto consideramos que a leitura matemática é a capacidade de compreender 

os termos específicos da matemática, compreender a relação dos objetos matemáticos entre si, 

por meio da representação da linguagem matemática. É a inter-relação dos entes matemáticos 

com elementos dos contextos sociais.  

Na leitura matemática há uma organização de escrita, que nem sempre é igual àquela 

encontrada nos textos em língua materna, todavia, tal processo de leitura exige uma forma 

particular de decodificação.  

Haja vista que a leitura matemática traz em si uma rede de significados matemáticos 

construídos pelos alunos. Esta lhes ajudará a fazer uso da escrita matemática, cuja 

representação também faz uso da língua materna, para que a partir desta articulação, os alunos 

possam desenvolver a escrita formal da matemática. Neste aspecto, leitura e escrita 

matemática exigem conhecimentos sobre a linguagem matemática.  

A escrita matemática seria uma forma mais sofisticada da escrita (CÂNDIDO, 2001). 

Ainda nesta perspectiva, More (2000, p.71) fala que: “A escrita é um objeto. [...] é portadora 

de significação, a sua apreensão não é decodificação, mas se faz presente o aspecto semântico 

de compreensão.” É nesta direção que a leitura matemática contribui para a representação da 

escrita, visto que esta faz uso de um sistema complexo, regulado por regras, cujos princípios 

incluem a ordem dos símbolos, a posição, a relação semântica e sintática. 

A compreensão do processo representacional é construída a partir da aproximação 

com a língua materna, em um trabalho em que o importante é articular significação, relacionar 

ideias e etapas de raciocínio (CÂNDIDO, 2001). Um exemplo, do desenvolvimento da escrita 

matemática é a abordagem dos conceitos, ideias e procedimentos, a partir do uso de textos 

produzidos em língua materna, que contribuem para o desenvolvimento da escrita 

matemática, pois os alunos vão passando a usar a linguagem matemática em escala mais 

elevada. Nesta direção Brasil aborda que: 
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Se inicia o uso da linguagem e das técnicas da álgebra, que, ao longo dos 9 
anos do ensino fundamental, se intensifica e deve se tornar pleno. O uso da 
linguagem algébrica para expressar generalizações em outros campos da 
Matemática é outra competência que, pouco a pouco, deve ser adquirida. O 
pensamento geométrico surge da interação espacial com os objetos e com os 
movimentos no mundo físico e desenvolve-se por meio das competências de 
localização, de visualização, de representação e de construção de figuras 
geométricas. A geometria tem um papel importante para a leitura do mundo, 
em especial, para a compreensão do espaço que nos circunda. Mas não se 
pode restringir o seu estudo ao uso social e é preciso cuidar de construir, 
com o aluno, a terminologia específica deste campo matemático. Na 
Matemática, o conceito de grandeza tem papel importante na atribuição de 
significado a outros conceitos centrais, como o de número. [...]Associadas ao 
campo do tratamento da informação, que inclui estatística, probabilidades e 
combinatória.[...] Fazer inferências com base em informações qualitativas ou 
dados numéricos e saber lidar com a ideia de incerteza também são 
competências importantes. O desenvolvimento dessas competências pode ser 
realizado desde cedo, a partir de atividades que envolvem a coleta e 
organização de dados, recorrendo-se a diferentes tabelas e gráficos, de uso 
tão frequente no mundo atual. Outra articulação desejada é a que se pode 
estabelecer entre os vários significados de um mesmo conceito. [...] Além 
disso, também é importante buscar articulação entre as diversas 
representações de um mesmo conteúdo (BRASIL, 2010c, p. 23-24). 

 

As orientações dadas sobre o trabalho com a escrita matemática, citada no trecho 

extraído, mostra como deve ser desenvolvido ao longo do EF, cujo processo deve levar os 

alunos ao desenvolvimento de técnicas de escrita em articulação com os quatros eixos 

temáticos e o uso da linguagem algébrica, geométrica e aritmética.  

A explicação de que é necessário estimular os alunos a construírem representações das 

linguagens matemática está explicitamente ligada à ampliação da escrita matemática. Porém, 

busca-se não focar na escrita em si, pois o objetivo é fugir do ensino de técnicas formais 

desprovidas de reflexão. Argumento que achamos plausível.  

No entanto, por outro lado, os próprios documentos enfatizam várias vezes sobre a 

importância da escrita matemática: uma vez que não dá para aprender a escrever sem 

apresentar aos alunos os símbolos linguísticos e suas regras. Isso no caso da língua materna. 

Da mesma forma não dá para ensinar a linguagem matemática sem a apresentação dos seus 

símbolos e regras, que regem esse tipo de escrita etc, sem a produção escrita em matemática. 

É preciso, com certeza, que os alunos façam uso da língua materna para o 

desenvolvimento da escrita matemática, para a partir da primeira, eles compreendam os 

objetos do mundo, conceitos, procedimentos, etc. Passando por etapas, de forma que cada vez 

mais seja usada a escrita cientifica da matemática.  

Os Documentos Oficiais apresentam elementos que fundamentam a importância de 

desenvolvimento de diferentes níveis de escrita, pois nestes documentos é salientado que em 
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situações específicas é necessário o uso da escrita formal da matemática. Apesar de pontos 

convergentes e divergentes sobre a escrita matemática nos Documentos Oficiais analisados. 

Há uma concordância de que a escrita matemática é um dos objetivos do ensino e 

aprendizagem matemática. Conforme Brasil: 

 

Eles (os alunos) também se utilizam de representações tanto para 
interpretar o problema como para comunicar sua estratégia de resolução. 
Essas representações evoluem de formas pictóricas (desenhos com detalhes 
nem sempre relevantes para a situação) para representações simbólicas, 
aproximando-se cada vez mais das representações matemáticas 
(BRASIL, 1997a, p. 45, grifo nosso). 
 

Outro documento de cunho internacional,  que ressalta a importância de uso da escrita 

matemática é o Programme for International Student Assessment (PISA), denominado em 

português de Programa Internacional de Avaliação de Estudante. Este programa avalia os 

domínios de Leitura, Matemática e Ciências. É abordado nele que a escrita matemática deve 

ser usada em menor ou maior grau de representação, para estimular o uso de linguagem 

simbólica, formal e técnica, a aplicação de algoritmos padronizados e o desenvolvimento de 

algumas habilidades e competências técnicas.  

No documento intitulado - Matemática: orientações para o professor/SAEB/Prova 

Brasil (2009f), as orientações dele são mais voltadas para a leitura matemática. Neste 

documento é apresentada uma matriz de referência de avaliação, divida em quatro blocos de 

conteúdo, (com base nos PCNs de Matemática) que apresentam níveis de proficiências 

leitoras em matemática e os seus respectivos descritores, num total de 27 descritores, os quais 

apresentam critérios para a categorização desses níveis.  

A escrita matemática é abordada superficialmente neste documento. Mas nele é frisada 

a necessidade do uso da linguagem matemática em articulação com os conceitos. 

Verificamos que neste documento a importância de uso da escrita matemática é 

priorizada no bloco Números e Operações (igual aos outros documentos analisados), cujo 

bloco apresenta 13 descritores. Tanto neste documento como nos PCNs de Matemática, isso é 

perfeitamente compreensível, visto que é nesse bloco que se dá mais prioridade à escrita 

matemática, devido à presença de números e a necessidade de uso dos algoritmos formais. 

Também o uso de estratégias de resolução, por meio do uso da língua materna, desenhos e 

escrita matemática em conjunto ou dissociado.  
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Mas sabemos que o uso da escrita matemática formal também é necessário em outros 

eixos temáticos. Todavia, não são dados exemplos de uso dela para que os professores possam 

ter parâmetro para avaliar as escritas dos alunos. 

A Matriz de Referência comentada: Matemática, Leitura e Escrita (BRASIL, 2008d) é 

um documento que tem como objetivo apresentar um conjunto de capacidades em Matemática 

e em Leitura e Escrita (Língua Portuguesa), sob a forma de uma matriz de referência. Este 

documento do Programa Brasil Alfabetizado foi elaborado para servir de parâmetro de 

avaliação para os professores dos anos iniciais, especificamente o 1° ano. Na parte 

relacionada à Matemática, o documento apresenta dez descritores, dos quais apenas um é 

voltado para a escrita matemática. 

O ponto convergente nos Documentos Oficiais analisados se pontua em aspectos 

como: domínio, uso e desenvolvimento de diferentes níveis de escrita matemática. Estes 

fatores são fundamentais no processo de ensino e aprendizagem da matemática e sua 

linguagem. Os documentos não apresentam claramente orientações de como a língua materna 

e a linguagem matemática podem ser trabalhadas de forma contributiva para a aquisição da 

escrita matemática.  

Mas eles enfatizam de que no desenvolvimento de diferentes níveis de escrita 

matemática os alunos devem fazer uso ao mesmo tempo de elementos da língua materna em 

articulação com a linguagem matemática, para que ela (linguagem matemática) não funcione 

como um código indecifrável para os alunos. 

Os aspectos supracitados nos Documentos Oficiais Nacionais e Municipal pressupõem 

o domínio do pensamento matemático, também embasado na articulação com a língua 

materna e a escrita matemática, que reverbera na proficiência matemática, que deve estar 

relacionada à etapa de estudo na qual os alunos se encontram. 

Isso significa dizer que é necessário que os estudantes dominem as operações 

numéricas, a representação de uma ideia, de um conceito, de um objeto matemático, a relação 

dos objetos entre si e deles com o mundo real, o algoritmo ou uma notação matemática e os 

termos matemáticos, visto que esses elementos são essenciais para apreensão dos saberes e 

conhecimentos matemáticos. 

Em suma, os PCNs de Matemática (1997a), os PCNs de Língua Portuguesa (1997b), o 

GLD (2010c), PISA (2009), Prova Brasil (2008e, 2009f, 2010g), Referenciais Curriculares 

para os Anos iniciais do Ensino Fundamental: língua portuguesa; ciências naturais; 

matemática; história e geografia. (NATAL, 2010); Matriz de Referência comentada: 

Matemática, Leitura e Escrita, Matemática (BRASIL, 2007h); Prova Brasil: ensino 
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fundamental: matrizes de referencia, tópicos e descritores (BRASIL, 2008d) preconizam que 

os alunos dos anos iniciais aprendam a fazer uso tanto na forma escrita como oral (lida) da 

linguagem matemática, a fim de que eles desenvolvam diferentes níveis de escrita matemática 

e se tornem proficientes escritores em matemática. 

Portanto, é necessário que os alunos aprendam a utilizar diferentes formas 

representacionais de um mesmo objeto matemático, partindo da escrita matemática pictórica e 

de hibridação da língua materna com a linguagem matemática, que servem de recursos de 

auxílio para a aquisição da escrita matemática formalizada. Uma vez que essas outras 

configurações representacionais servem como acionadores cognitivos5, que se relacionam 

como os contextos observados e auxiliam para o desenvolvimento da proficiência escritora 

em matemática dos alunos.  

 

Para ilustrar o que acima colocamos, apresentamos dois quadros que trazem alguns 

dos principais símbolos e termos usados nesta etapa da educação. 

 

 

Quadro 1- Lista de alguns termos matemáticos e palavras usadas nos anos iniciais 

 

Termos matemáticos 

 

Significados 

 

Adição Acrescentar algo a, adicionar; 

Algarismo Símbolos utilizados para representação de números. 

Algoritmo Um conjunto de regras necessárias à resolução de um problema ou cálculo. 

Ângulo 
Ângulo é a reunião de dois segmentos de reta orientados (ou duas semi-

retas orientadas) a partir de um ponto comum. 

Ângulo reto Ângulo que mede exatamente 90º. 

Aresta A interseção de duas faces de um sólido. 

Área É a medida de uma superfície. 

Arredondamento 
Maneira de aproximar um número para dezenas ou centenas inteiras mais 

próximas. 

                                                           
5
 O termo é usado aqui a partir da definição adotada por Farias (2006), que define o acionador cognitivo “(...) 

como um provocador das sinapses mentais, colocando em ação os dispositivos de produção de ideias e 
conhecimentos (FARIAS, 2006, p. 56). 



31 

Cálculo Procedimento que leva ao resultado de uma operação. 

Centímetro Palavra formada por centi (centésimo) e metro. 

Centímetro quadrado  
Área equivalente à de um polígono de quatro lados iguais (quadrado) com 

cada lado medindo um centímetro 

Cubo Prisma de base quadrada. 

Congruentes Figuras que derivam uma da outra, por transformação circular. 

Dados Elementos numéricos ou algébricos de informação de um problema. 

Decomposição de um 

número. 

Ato de separar um número em suas unidades, dezenas, centenas, unidades 

de milhar, dezenas de milhar etc. 

Denominador Indica em quantas partes o inteiro foi dividido 

Estimativa Fazer uma projeção de um valor aproximado 

Equivalentes Que é do mesmo valor. Aquilo que equivale 

Avos 
Nomeia frações de denominadores maiores que 10, mas diferentes de 100, 

1000, etc. 

Área É o resultado da medida de superfície 

Centímetros É a centésima parte do metro 

Centena Quantidade de cem. Unidade numérica. 

Centésimo A centésima parte do metro 

Cúbico Que pertence ao cubo ou tem forma de cubo: forma cúbica 

Décimo A décima parte 

Decímetro Décima parte do metro. 

Diferença O resultado de uma subtração, exemplo: 3 é a diferença entre 6 e 3. 

Divisão Ideia de distribuição em partes iguais 

Divisor 
Que, ou o que divide. Número pelo qual se divide outro chamado 

dividendo. 

Dividendo O número dado para se dividir, na operação de divisão. 

Decímetro 
Decímetro é a décima parte de um metro, portanto um decí- metro mede 

10 cm. 

Faces Cada um dos lados de um objeto, coisa ou sólido geométrico 

Fração Indica a relação entre um inteiro e o inteiro dividido 
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Fração equivalente Quando duas ou mais frações correspondem a mesma parte do inteiro 

Fração própria Fração na qual os denominadores são maiores que os numeradores 

Fração aparente Fração na qual os numeradores são múltiplos dos denominadores. 

Fração imprópria O mesmo que fração aparente 

Fração mista  Frações mistas possuem uma parte inteira e outra fracionária.  

Figura geométrica Um desenho serve para representar diversas noções matemáticas. 

Geometria 
A área da matemática que trabalha com sólidos, superfícies, linhas, pontos 

ângulos e suas relações. 

Gráfico Um quadro que permite representar os dados. 

Gráfico de barras 
Um gráfico onde os dados são representados com faixas verticais ou 

horizontais. 

Gráfico de linha 
Um gráfico formado por uma linha construída pela ligação de segmentos 

de reta, unindo os pontos que representam os dados. 

Grama A unidade das medidas de peso no sistema métrico ou decimal 

Interseção  Ação ou efeito de cortar ao meio; corte. 

Hexágono Polígono que tem seis lados 

Vértice 
O ponto de junção de duas semi-retas de um ângulo, de dois lados de um 

polígono ou de três (ou mais) faces de um sólido. 

Vertical  Perpendicular ao plano do horizonte. 

Litro Unidade de medida de capacidade 

Losango Figura geométrica de quatro lados. 

Metro Significa medir 

Metro quadrado Corresponde à área que tem um quadrado com um metro de lado. 

Milímetro Um milésimo do metro 

Minuendo O mesmo que diminuendo. 

Minutos Medida de tempo que equivale a 60 segundos. 

Numerador Indica quantas partes do inteiro foram divididas 

Números decimais São numerais que indicam um número que não é inteiro. 
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Número Racional 
São aqueles que podem ser representados na forma de fração entre 

números inteiros, com o denominador diferente de zero. 

Parcela Pequena parte; pedaço, fração, fragmento. 

Paralelepípedo 
Sólido geométrico com seis faces, sendo que as faces opostas são 

paralelas. 

Paralelogramo É um polígono de quatro lados 

Paralelas Qualquer linha equidistante de outra 

Pentágono Polígono que tem cinco lados 

Perímetro Medida do contorno de uma figura 

Poliedro 
São figuras geométricas formadas por três elementos básicos: vértices, 

arestas e faces. 

Polígonos Poli- muitos; gonos – ângulos. Figuras geométricas planas. 

Porcentagem É a fração de um número inteiro expressa em centésimos. 

Produto 
O resultado de uma operação com dois ou mais números reais, a mais 

comum é quando obtemos resultado em uma multiplicação. 

Prisma 
É todo poliedro formado por uma face superior e uma face inferior, 

paralelas e congruentes. 

Razão Divisão 

Retas paralelas 
Duas linhas retas são paralelas quando se encontram e mantêm sempre a 

mesma distância.  

Retângulo  Paralelogramo cujos ângulos são retos. 

Retas perpendiculares São retas que se interceptam formando um ângulo reto. 

 

Resto/diferença 

  

A quantidade que sobra após a divisão de um número inteiro por outro. 

Segundos Unidade de tempo, 60 segundos é = a 1 minuto. 

Segmentos de reta É a parte da reta limitada por dois pontos. 

Simetria Quer dizer igualdade, quando algo é igual à outra. 

Soma 
Uma das principais operações básicas da aritmética, que resulta na adição 

de números. 

Subtração Ideia de retirar um número de outro. 
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Subtraendo Número que se subtrai de outro numa subtração 

Razão É a relação existente entre dois valores de uma mesma grandeza 

Reajuste 
 

Ajuste que se faz no preço das tarifas 

Termos Um dos objetos matemáticos em uma operação. 

Total O resultado de uma adição ou de um produto. 

Tonelada 

Equivale a mil quilogramas. É uma unidade de medida de massa que não 

pertence ao Sistema Internacional de Unidades, mas é por este aceita como 

unidade secundária. 

Triângulo Polígono com três lados. 

Valor absoluto O valor da posição de um algarismo depende de sua posição no número. 

Valor posicional O valor da posição de um algarismo depende de sua posição no número. 

Vazio Que não possui elementos 

Vértice 
O ponto de junção de duas semi-retas de um ângulo, de dois lados de um 

polígono ou de três (ou mais) faces de um sólido. 

Vírgula 
É um sinal matemático que separa a parte inteira da parte decimal de um 

número. 

Quadrado 
Um quadrilátero que tem todos os quatro ângulos retos e os quatro lados 

congruentes, paralelos dois a dois. 

Quilo  Significa mil. 

Quilograma 
Referente a mil gramas = 1000 kg 

Quilometro Igual a mil metros 

Quinzena 
Período de quinze dias sucessivos. Uma das partes do mês dividido em 

duas partes iguais. 

Quociente ou cociente 
O produto do divisor pelo quociente, acrescido do resto, deve reproduzir o 

dividendo 

Fonte: Quadro elaborado a partir das orientações dos PCN de Matemática e outros 
documentos 
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No quadro a seguir trazemos alguns símbolos e sinais matemáticos muito usados no EF. 

  

 

Quadro 2- Símbolos e sinais matemáticos mais usados nos anos iniciais 

 

Símbolo Significado na língua Natural Exemplos 

∉  Não pertence a ∉ as vogais 

∈ Pertence a ∈{a,e,i,o,u} 

I  Intersecção A IB 

U  União AUB 

×  Vezes × a 

÷  Dividir a ÷b 

= Igual a = b 

≠  Diferente a≠ b 

$ Cifrão  

+ Mais + a 

_ Menos - a 

> Maior que a > b 

< Menor que a < b 

 Está contido a  b 

 Não está contido a  b 

 Existe x 

 
Vazio 

{  } 

L Litro 1L 

Kg Quilograma 2 kg 

M Metro 2 m 

M² Metro quadrado 5 m² 

Km Quilômetro 14 km 

Km² Quilometro quadrado 1200 km² 

Mm Milímetro 20 mm 

Ml Mililitro 20 ml 

Dc Decímetro 2 dc 

% Porcentagem 50% 

Cm Centímetro 5 cm 
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G Grama 10 g 

Km/h Quilômetro por hora 80 km/h 

Fonte: Quadro elaborado a partir das orientações dos PCN de Matemática e outros.  

 

 

Nos quadros apresentados anteriormente, mostramos algumas das formas de 

apresentação da linguagem matemática em articulação com a língua natural.  

Em síntese: segundo os Documentos Oficiais a escrita matemática deve ser 

apresentada por etapas aos alunos, de forma que eles aprendam a representar, identificar, 

saber os significados dos termos matemáticos, dos símbolos e outros aspectos relacionados à 

Matemática, para que eles se familiarizem com a linguagem matemática.  

Dando continuidade às nossas discussões sobre as orientações de desenvolvimento da 

proficiência escritora em matemática, no Segundo Capítulo apresentamos nesta direção mais 

elementos sobre a sua abordagem nas duas séries em questão.  

 

 

2.1 Um breve levantamento sobre as pesquisas realizadas a respeito do tema estudado 

 

Fizemos uma breve leitura de três dissertações produzidas no âmbito do Programa de 

Pós-Graduação no Ensino de Ciências Naturais e Matemática (PPGCNM), da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, que abordam o tema leitura, escrita e oralidade, dentre elas: 

o trabalho de Lima¹ (2012), que aborda sobre os aspectos relacionados à linguagem 

matemática e à sua compreensão leitora, cujo trabalho apresenta um conjunto de descritores 

que possibilita avaliar o nível da proficiência leitora em matemática. 

Dantas (2012), por sua vez, apresenta e analisa uma sequência-didática de ensino de 

geometria, que utiliza a leitura no processo de ensino e aprendizagem da matemática. 

Romão (2012) traz um estudo sobre o uso de Sūtras da Matemática Védica, num 

enfoque investigativo para auxiliar no desenvolvimento do cálculo mental, no qual é 

priorizada a oralidade, que auxilia no desenvolvimento do registro matemático.  

Os trabalhos acima elencados contribuíram para o direcionamento e elaboração da 

nossa pesquisa, no que se refere ao diferentes etapas de aquisição da linguagem matemática, 

seja ela por meio de estratégias de representação escrita, ou na oralidade ou o uso auxílio da 

língua materna.  
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Alguns artigos como o de Meira (2011), que traz uma análise da interface entre leitura 

e escrita na matemática, no que se refere ao uso de textos matemáticos em articulação com a 

língua materna. Toledo (2002) traz contribuições sobre a relação entre estratégias 

metacognitivas de pensamento e registro matemático na aprendizagem de adultos pouco 

escolarizados. 

Mesquita (2001) traz algumas reflexões sobre o uso da escrita em prosa para o auxílio 

da aquisição da escrita matemática na aprendizagem da matemática. Powell e Bairral (2006) 

apresentam alguns fatores contributivos da produção escrita e uso de textos nas aulas de 

matemática. 

Bandeira (2009) apresenta a produção escrita em sala de aula a partir da elaboração de 

um dicionário matemático, para facilitar a aprendizagem de termos matemáticos utilizados, 

principalmente, na Geometria.  

Moro (2005) baseada nos trabalhos de A. Sinclair (numa perspectiva psicológica), 

aborda que há duas dimensões a serem articuladas na construção da escrita matemática: a 

produção de símbolos, das diversas formas de representar grandezas e da interpretação desses 

símbolos pelas crianças.  

 

2.2 O ensino e aprendizagem da escrita matemática nos 4° e 5° anos 

 

A matemática dispõe de uma diversidade de representações simbólicas (objetos 

matemáticos, palavras, símbolos, etc), que permitem expressar ideias para descrever objetos a 

partir da língua natural articulada com sinais matemáticos, desenhos, gráficos, tabelas, 

diagramas, ícones, vocábulos e expressões da língua materna, que são re-significados. Estes 

elementos desempenham papel essencial, tanto na representação dos conceitos, como nas 

relações e nos procedimentos a serem usados, por exemplo, na resolução de um problema 

matemático. 

Na escola a aquisição da linguagem matemática formal ocorre no decorrer da vida 

escolar, e esta permite aos estudantes organizar, explorar relações, esquematizar, representar 

valores e ideias matemáticas, registrar procedimentos etc.  

Esses aspectos são essenciais para que os estudantes possam avançar na aprendizagem 

da matemática. Neste processo o domínio da linguagem matemática e sua escrita exercem 

papel fundamental. Nesta perspectiva, pressupomos que, assim como a aquisição da escrita na 
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língua materna6, a escrita da linguagem matemática deve ser desenvolvida em toda a sua 

plenitude. Para que isso ocorra, entretanto, é preciso que haja uma ação analítica por parte dos 

alunos no momento de reprodução dos símbolos, bem como na estrutura intencional da teia 

do significado (língua materna e linguagem matemática), uma vez que a escrita se configura 

em uma atividade abstrata (VYGOTSKY, 2008).  

Neste aspecto, o ensino de matemática deve fazer a conexão entre os objetos 

matemáticos e os contextos nos quais eles estão postos ou relacionados. Em sala de aula, a 

apresentação de problemas matemáticos ou de textos matemáticos ou situações-problema nos 

quais a linguagem matemática deve ser apresentada de formas diversas: língua vernácula, 

símbolos ou desenhos, pois o uso desses mecanismos é uma maneira de representar uma ideia 

matemática; por meio de outras formas de representação, que não seja somente a notacional.  

Tais possibilidades de escrita oportunizam aos alunos pensarem em/sobre a linguagem 

matemática (BRASIL, 1997a; BRASIL, 2010c). Neste contexto, o livro-guia funciona como : 

“ Um recurso indispensável [...] motiva o aprendizado do aluno, traz exercícios e textos, 

muitas vezes é a única forma de acesso da criança à informação. Suas principais funções são 

transmitir conhecimentos, desenvolver capacidades e competências, consolidar [...] o 

conteúdo estudado” (BIEHL e BAYER, 2009, p. 11-12). 

No que se refere ao aspecto de sua importância, o avanço no domínio da escrita 

matemática requer dos alunos a capacidade de relacionar conceitos, palavras e símbolos 

aprendidos na língua materna para a linguagem da matemática. Essa capacidade não fica 

somente no aspecto representacional da escrita em si, mas também implica que os estudantes 

saibam as regras que regem esse processo de escrita. 

A passagem para a linguagem formal da matemática é um processo lento, que exige 

dos estudantes dos anos iniciais a capacidade de abstrair e relacionar o que eles escrevem em 

linguagem matemática com elementos advindos das escritas informais da matemática, em 

alternância com a língua materna. Bem como as regras formais da matemática escolar e (re) 

significando alguns termos.  

Conforme Vygotsky, (ibid, p.127) esse processo não é linear, pois: “A criança não 

aprende o sistema decimal como tal; aprende a escrever números, a somar e a multiplicar, a 

resolver problemas, a partir disso, algum conceito geral sobre o sistema decimal acaba por 

surgir”.  

                                                           
6
 Respaldamo-nos em Vygotsky (2008) para fazer um paralelo sobre a aquisição da linguagem matemática e seus 

níveis de escrita. 
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O contato com a linguagem lhes permite galgar paulatinamente a níveis diferentes de 

escrita, como por exemplo, a representação de um mesmo número racional de diferentes 

formas, tais como: 1/2, 0,50, 50%, 
2

1
, 

100

50
. O exemplo dado é a representação de uma ideia 

matemática, que faz uso estritamente da escrita simbólica, na qual há exigência do domínio 

das representações usadas. Além de exigir uma compreensão de que uma idéia matemática 

pode ser representada de diferentes formas, e pode fazer uso de diferentes objetos 

matemáticos.  

Mas para que os alunos saibam representar de diferentes formas uma mesma ideia 

matemática, inicialmente, eles devem fazer isso com o auxílio da língua materna. 

Por exemplo, a mesma ideia matemática apresentada anteriormente, pode ser 

representada da seguinte forma em língua materna: um meio, cinqüenta por cento, metade de, 

ou uso de desenho. Na aquisição de níveis diferentes de escrita, o grau de dificuldade pode ou 

não aumentar. Esse avanço depende estritamente dos alunos e dos saberes matemáticos 

formais e não formais e de outros fatores externos ou internos. Conforme Cavalcanti: 

 

Aprender a linguagem escrita da matemática é um dos conteúdos de 
aprendizagem escolar que se constrói através de seu uso, que se inicia de 
modo bastante simples, e muitas vezes, inadequado, e paulatinamente, torna-
se mais sofisticado e complexo à medida que os alunos têm a oportunidade 
de usar as formas de representação que consideram válidas. Em um ambiente 
que privilegie a comunicação, a representação convencional, utilizada por 
pessoas que dominam a linguagem matemática, também será considerada 
um procedimento a ser ensinado na escola, devendo aparecer com mais uma 
possibilidade de solução do problema apresentado, e não a única. Para que a 
representação convencional seja objeto de análise dos alunos, é importante 
prever no planejamento situações de aprendizagem que lhes permitam 
descobrir as funções das representações convencionais (CAVALCANTI, 
2001, p. 131). 

 

A importância de se trabalhar a escrita matemática na escola está no fato de que esse 

tipo de representação é necessário para que os alunos possam não somente fazer uso dela, mas 

também serem inseridos na cultura escrita. Todo esse processo é mediado pela oralidade, que 

orienta e dá dinamismo ao aprendizado da escrita. Pois, assim como o domínio de diferentes 

níveis de escrita na língua materna é mediado pela oralidade também na aquisição da escrita 

matemática não é diferente (FERREIRO e TEBEROSKY, 1999; MACHADO, 2001). 

A aquisição da escrita matemática e o galgar a outros níveis representacionais dos 

objetos são processos que contribuem para a proficiência escritora dos alunos. A capacidade 

de representar uma ideia, na qual os alunos façam uso da linguagem matemática é uma 
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condição impreterivelmente necessária para que eles possam compreender e representar ideias 

matemáticas mais elaboradas.  

É necessário, portanto que os alunos ao chegarem ao 4° ano, devam dominar níveis 

mais elevados de escrita matemática do que os do 3º ano. Assim como os alunos do 5° ano 

deverão ser capazes de usar formas mais elaboradas da escrita matemática em relação aos do 

4° ano. 

Fazer com que os alunos estejam aptos a utilizar diferentes representações dos objetos 

matemáticos é necessário, para que eles atendam aos requisitos básicos de uso da escrita 

matemática, previstos para os níveis de ensino aqui tratados. 

A perspectiva de aprendizagem da linguagem matemática deve ser trabalhada na 

concepção de linguagem abordada nos PCNs de Língua Portuguesa, que se apóia numa visão 

sócio-interacionista, que tem como base a interdependência entre sujeito, história, cultura e 

sociedade. Nesta perspectiva, Lima² aborda que: 

 

A partir dessas concepções, detalhadas e ampliadas ao longo do texto oficial 
(PCN), que reafirmam um conceito de linguagem como atividade discursiva, 
condicionada ao contexto histórico-social, às circunstancias enunciativas, é 
construída uma visão de escrita como um trabalho conjunto de 
interlocutores, embora materialmente realizado por um único indivíduo   
(LIMA², 2003, p. 55). 
 

É indispensável que os conteúdos matemáticos7 sejam trabalhados de forma 

interligada e não compartimentalizados, para que seja oportunizada aos estudantes a 

compreensão de que:  

a) os objetos matemáticos podem ser representados de diferentes formas;  

b) que a linguagem matemática é uma construção coletiva e ao mesmo tempo 

individual. Ela é coletiva no aspecto de que é uma linguagem que foi se constituindo 

ao longo da historia da humanidade; 

c) É individual, porque cada um faz uso deste tipo de escrita da forma que melhor se 

adéqua às suas necessidades e aos seus contextos.  

Daí a necessidade de se trabalhar diferentes níveis de escrita, de forma que os alunos 

possam gradativamente desenvolver as habilidades e competências escritoras, sempre 

articulado com a língua materna e compreenderem a importância da escrita matemática. 

                                                           
7
 Conteúdo matemático é compreendido por nós como sendo os conceitos, a relação de conceitos, os 

procedimentos e os algoritmos matemáticos. Perspectiva abordada também no Guia de Livros Didáticos. 
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Uma vez que o uso desta situa-se no nível de (re) significação das palavras usadas 

na/pela matemática. Contribuindo assim para: a aquisição de conceitos matemáticos; para a 

proficiência escritora em matemática; para a compreensão da relação entre os elementos 

contidos numa dada notação matemática, das palavras advindas de uso no/do cotidiano e o 

uso delas para aproximação de termos matemáticos e os seus significados na língua materna. 

Em todos esses aspectos os alunos fazem uso da língua natural, para a representação de ideias 

matemáticas. 

Nesse processo a leitura e a escrita não estão dissociados no ensino e aprendizagem 

dessa linguagem, que por ser específica, requer dos estudantes dos anos iniciais certas 

habilidades e competências para se tornarem proficientes em matemática. Sobre esse aspecto 

discutiremos posteriormente.  

Aprender a ler e a escrever em Matemática é um elemento da ZDP que precede o 

desenvolvimento real do pensamento e do conhecimento matemático (MALTA, 2003). Nessa 

perspectiva, a escrita matemática abrange três aspectos de domínio dessa linguagem: a 

capacidade de interpretar e compreender; a de relacionar as ideias matemáticas e conceitos, 

por último a comunicação matemática: escrita e/ou oralmente.  

Esses aspectos podem ser mais bem trabalhados, quando da abordagem de situações 

que trazem elementos do cotidiano, e que podem contribuir para o letramento matemático dos 

alunos. De forma que eles façam mais uso da prática da escrita.  

Segundo Kleiman (1995, p. 10): “Uma prática de letramento poderia implicar um 

conjunto de atividades visando ao desenvolvimento de estratégias ativas de compreensão da 

escrita, à ampliação do vocabulário e das informações para aumentar o conhecimento do 

aluno e à fluência de sua leitura.”  

Na escola a prática de letramento contribui para a proficiência escritora dos alunos, 

porque traz elementos da cultura escrita do meio social para o ambiente escolar. Para que os 

alunos façam uso de diferentes da escrita da matemática, para a compreensão da relação entre 

o que eles escrevem por meio de uso de símbolos da língua materna e os símbolos 

matemáticos (BRASIL, 1997a; 1997b, 2010c). 

Nesse aspecto eles fazem uso de recursos da escrita em língua materna e também por 

meio de representação pictórica, muito presente na prática de uso social da escrita. Todas 

essas formas representacionais contribuem no processo de desenvolvimento da proficiência 

escritora, que desencadeia na comunicação matemática ou o discurso matemático, no qual há 

o domínio de vários elementos. 
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Pressupomos que o desenvolvimento de diferentes níveis de escrita formal da 

matemática está relacionado a três aspectos de sua escrita: i) o das formas, ii) dos números, 

iii) o das relações. Vista que a linguagem matemática é uma forma de escrita simbólica, que 

precisa ser compreendida e interpretada a sua relação com os símbolos, com os objetos 

matemáticos, com as ideias matemáticas e conceitos, com sua semântica e sua sintaxe. 

Devido a esses aspectos supracitados os alunos dos anos iniciais têm contato, 

inicialmente, com as primeiras noções de aritmética, geometria e lógica. Ao término desta 

etapa, espera-se que os estudantes estejam alfabetizados matematicamente e saibam utilizar a 

escrita da matemática conforme o nível deles.  

Por exemplo, no aspecto de escrita relacionada aos números, espera-se que eles saibam 

representar os números racionais: nas formas decimal e fracionária; cálculo matemático com 

valor posicional, entre outras formas de escritas dos números.  

Ao que se refere às formas, espera-se que eles saibam identificar as formas e as 

nomenclaturas referentes à Geometria e fazer cálculos. Em relação à lógica, espera-se que eles 

saibam também fazer relações entre os objetos matemáticos e suas representações. 

 

2.3 A escrita da matemática e sua importância no contexto escolar e não-escolar 

 

A escrita matemática é acima de tudo uma forma de abstração das ideias, conceitos 

representacionais dos objetos matemáticos, números, formas e relações. O seu uso e prática 

estão presentes nos diversos ambientes sociais.  

Nesta direção a sua aprendizagem é feita tanto no contexto escolar e não escolar. Na 

escola essa aprendizagem é sistematizada. No primeiro ciclo8 do Ensino Fundamental, os 

alunos são apresentados à escrita matemática com abordagem específica dos números 

naturais. 

Nessa primeira etapa a aquisição inicial da escrita é feita por meio de estratégias e é 

apresentada conforme os seguintes eixos temáticos: Números e operações; Espaço e formas; 

Grandezas e medidas; e Tratamento da Informação. 

No Primeiro Ciclo- 1° e 2° anos- a escrita matemática é trabalhada de maneira a 

articular a língua materna com a linguagem matemática, cujo objetivo é iniciar a 

aprendizagem das primeiras noções da escrita formal da matemática, bem como aos aspectos 

                                                           
8
 Apesar de não ser a denominação atual dos níveis de ensino, será a tratada neste item, por corresponder ao que 

é tratado nos PCN. 
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procedimentais, conceituais e atitudinais. Espera-se que os estudantes desenvolvam sua 

autonomia em relação à leitura e à escrita (BRASIL, 1997a). 

Quanto à escrita neste ciclo, estão envolvidos os seguintes elementos:  

� A produção da escrita numérica; utilização da linguagem oral;  

� De registros informais da linguagem matemática;  

� A resolução de situações-problema e representação para a partir delas serem 

construídos os significados das operações fundamentais, que contribuam com o 

desenvolvimento da compreensão, da interpretação  e relação de que se pode 

resolver um mesmo problema fazendo uso de diferentes operações;  

� O uso dos procedimentos de cálculo escrito, exato e aproximado, para 

apresentar objetos matemáticos de outras formas (BRASIL, 1997a). 

No que se refere sobre a grandeza numérica, a calculadora poderá ser utilizada como 

instrumento para produzir e analisar escritas; interpretar e fornecer instruções, e também o uso 

de terminologias próprias da Matemática; estimar resultados e expressá-los por meio de 

representações, não necessariamente convencionais.  

No eixo Tratamento da Informação dá-se início a construção de formas pessoais de 

registro para comunicar informações coletadas. 

Para ilustrar como os DOs orientam sobre o processo de ensino e aprendizagem em 

relação da escrita matemática, apresentamos, logo a seguir trazemos alguns quadros-resumos, 

que mostram como a escrita matemática deve ser abordada em cada etapa dos anos iniciais. 

Assim como os outros descritores desenvolvidos para as análises dos livros, também 

estão separados por eixo temático e em níveis. Os quadros foram elaborados com base nos 

documentos oficiais utilizados em nossa pesquisa.  

A seguir no quadro 3 apresentamos algumas possíveis apresentações da escrita 

matemática no 1° e 2° anos no eixo Números e Operações.  

Nesta etapa de ensino a ampliação de uso da escrita matemática se dá de forma 

qualitativa, cujo processo os alunos têm mais contato com a escrita por meio da oralidade. A 

língua materna é muito mais usada para que os estudantes façam interconexão entre os dois 

tipos de escrita: da materna e da matemática.  
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Quadro 3 - Escrita matemática no Primeiro Ciclo: Números e Operações. 

 
N

úm
er

os
 e

 O
pe

ra
çõ

es 

Formulação de hipóteses sobre a grandeza numérica, pela identificação da quantidade de 

algarismos e da posição ocupada por eles na escrita numérica; 

Escrita, comparação e ordenação de números familiares ou freqüentes; 

Escrever números menos frequentes; 

Utilização de calculadora para produzir e comparar escritas numéricas; 

Escrita, comparação e ordenação de notações numéricas pela compreensão das 

características do sistema de numeação decimal (base, valor posicional); 

Resolução e formulação de situações-problema, compreendendo alguns dos significados das 

operações, em especial da adição e da subtração; 

Utilização de sinais convencionais (+, -, x,:, =) na escrita das operações; 

Construção dos fatos básicos das operações a partir de situações-problema, para constituição 

de um repertório a ser utilizado no cálculo; 

Cálculos de adição e subtração, por meio de estratégias pessoais e algumas técnicas 

convencionais; 

Fonte: Quadro elaborado a partir dos Documentos Oficiais da Educação analisados. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A seguir apresentamos o quadro 4 – denominado de Escrita matemática no Primeiro 

Ciclo: Espaço e Formas, Grandezas e Medidas, Tratamento da Informação, no qual trazemos 

algumas orientações de uso da escrita matemática.  
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Quadro 4 - Escrita matemática no Primeiro Ciclo: Espaço e Formas, Grandezas e Medidas, 

Tratamento da Informação. 

 

 

E
sp

aç
o 

e 
F

or
m

a 

Dimensionamento de espaços, percebendo relações de tamanho e forma; 

 

Representação de posição e de movimentação no espaço a partir da análise de maquetes, 

esboços, croquis e itinerários; 

Construção e representação de formas geométricas; 

G
ra

nd
ez

as
 e

 m
ed

id
as

 

Representação e comparação de grandezas de mesma natureza, por meio de estratégias 

pessoais e uso de instrumentos de medida conhecidos — fita métrica, balança, 

recipientes de um litro; 

Relação entre unidades de tempo — dia, semana, mês, bimestre, semestre, ano; 

Reconhecimento de cédulas e moedas que circulam no Brasil e de possíveis trocas entre 

cédulas e moedas em função de seus valores; 

Identificação dos elementos necessários para comunicar o resultado de uma medição e 

produção de escritas que a representem; 

T
ra

ta
m

en
to

 d
a 

In
fo

rm
aç

ão
 

Representação e exploração da função do número como código na organização de 

informações (linha de ônibus, telefones, placas de carros, registros de identidade, 

bibliotecas, roupas, calçados); 

Elaboração de listas, tabelas simples, de dupla entrada e gráficos de barra para 

comunicar a informação obtida; 

Coleta e organização de informações; 

Produção de textos escritos a partir da interpretação de gráficos e tabelas; 

Fonte: Quadro elaborado a partir dos Documentos Oficiais da Educação analisados.  
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A alfabetização matemática é a ação inicial de ler e escrever matemática, ou seja, ó 

desenvolvimento de habilidades e competências, que permitam aos alunos compreender e 

interpretar os conteúdos básicos da matemática, além de eles saberem se expressar através 

dessa linguagem específica.  

Tal processo é iniciado no Primeiro Ciclo, para Danyluck (1997, p.58) ser alfabetizado 

em matemática significa: “Entender o que se lê e escrever o que se entende a respeito das 

primeiras noções de aritmética, geometria e lógica”. Essas primeiras noções sobre a escrita 

matemática, conceitos e ideias são apresentadas aos alunos, quando do contato inicial com a 

matemática escolar.  

Este processo se expande no Segundo Ciclo 3° e 4° anos do Ensino Fundamental, a 

ampliação da aquisição da escrita é nítida. De forma que os eixos temáticos são tratados de 

forma bem mais articulada. Uma vez que a ampliação dos conceitos e ideias matemáticas 

precisam ser bem mais apresentadas e com certo grau de dificuldade.  

Neste sentido os alunos deverão ser levados a compreender os enunciados, 

terminologias e técnicas convencionais, por meio de atividades mais complexas, que deverão 

contemplar problemas, que envolvam os números racionais: representações fracionárias e 

decimais.  

No que se referem às operações os significados já trabalhados no ciclo anterior são 

consolidados e novas situações deverão ser propostas com vistas à ampliação do conceito de 

cada uma dessas operações. 

Em relação aos recursos de cálculo, estes deverão ser ampliados devido ao fato de os 

alunos terem uma compreensão mais ampla do sistema de numeração decimal. Por exemplo, o 

eixo temático Espaço e Forma deve estar centrado na realização de atividades exploratórias do 

espaço: deslocamento e as relações dos objetos no espaço, a utilização do vocabulário 

correspondente (em cima, embaixo, ao lado, atrás, entre, esquerda, direita, no mesmo sentido, 

em direção contrária), e outros. Deve-se trabalhar com representações do espaço, produção e 

interpretação deles (BRASIL, 1997a; BRASIL, 2010c; NATAL, 2010). 

No eixo Grandezas e Medidas, por exemplo, as medidas apresentadas devem se basear 

nas não convencionais, porém na medida em que os alunos vão compreendendo que há 

medidas convencionais. Eles devem ser estimulados a escolher uma certa “unidade”, para 

compará-la com o objeto que estão medindo; e saber contar o número de vezes que essa 

unidade foi utilizada. 

Nesse processo é necessário que eles sejam estimulados a descobrirem que, 

dependendo da unidade escolhida, o resultado da medição varia. Por isso, é importante que 
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eles conheçam os sistemas convencionais. Pois, o trabalho com medidas evidencia as relações 

entre sistemas decimais de medida, sistema monetário e sistema de numeração decimal. 

Também neste ciclo são ampliadas as noções referentes a tempo e temperatura.  

No trabalho com o eixo Tratamento da Informação. Este deve ser desenvolvido a partir 

da coleta, organização e descrição de dados. Atividades que possibilitem aos alunos 

compreenderem as funções de tabelas e gráficos, usados para comunicar esses dados: a 

apresentação global da informação. Além de conhecerem os tipos de gráficos e os elementos 

que os compõem.  

Deve-se ampliar a produção de textos escritos a partir da interpretação de gráficos e 

tabelas; e a construção destes com base em informações contidas em textos jornalísticos e 

científicos.  

Em suma todos esses processos de apresentação da matemática escolar estão 

imbricados a representação matemática formal, conforme Brasil - o Segundo Ciclo tem como 

característica geral: 

 

O trabalho com atividades que permitem ao aluno progredir na construção de 
conceitos e procedimentos matemáticos. No entanto, esse ciclo não 
constitui um marco de terminalidade da aprendizagem desses conteúdos, o 
que significa que o trabalho com números naturais e racionais, operações, 
medidas, espaço e forma e o tratamento da informação deverá ter 
continuidade, para que o aluno alcance novos patamares de conhecimento. 
[...] valorize suas estratégias pessoais e também aquelas que são frutos da 
evolução histórica do conhecimento matemático (BRASIL, 1997a, p. 58, 
grifo nosso). 
 

De acordo com essa perspectiva de ampliação do domínio da escrita matemática. Os 

livros-guia devem apresentar a escrita matemática por meio de atividades, que visem à 

aprendizagem dos alunos. De forma que eles descubram a função das representações 

convencionais. Para isso a língua materna não deve ser colocada de lado. 

A apresentação de diferentes representações de um mesmo objeto matemático: “Pode 

ser trabalhada por meio de comparações entre a escrita na linguagem matemática e aquelas 

elaboradas pelas crianças. [...] com escritas matemáticas ainda insipientes e imprecisas” 

(CAVALCANTI, 2001, p. 131). As diferentes representações dos objetos matemáticos devem 

estar presentes nos exercícios de forma que elas possam ser comparadas com a escrita 

espontânea dos alunos.  

Percebe-se que a cada nova etapa a ampliação de possibilidades de uso é feita de 

maneira a oportunizar aos alunos uma maior autonomia escritora. 
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A seguir apresentamos os quadros-resumos, que mostram o uso da escrita matemática 

nos 3° e 4° anos.  

 

Quadro 5- A escrita matemática no Segundo Ciclo: Números e Operações, Espaço e Formas. 

 

N
úm

er
os

 e
 O

pe
ra

çõ
es 

Extensão das regras do sistema de numeração decimal para compreensão; 

Representação dos números racionais na forma decimal; 

Escrita, comparação e ordenação de representações fracionárias de uso freqüente; 

Reconhecimento de que os números racionais admitem diferentes (infinitas) 

representações na forma fracionária; 

Exploração dos diferentes significados das frações em situações-problema: parte-todo, 

quociente e razão; 

Relação entre representações fracionária e decimal de um mesmo número racional; 

Formulação e resolução de situações-problemas, compreendendo diferentes significados 

das operações envolvendo números naturais e racionais; 

Resolução das operações com números naturais, por meio de estratégias pessoais e do 

uso de técnicas operatórias convencionais, com compreensão dos processos nelas 

envolvidos; 

Ampliação do repertório básico das operações com números naturais para o 

desenvolvimento do cálculo mental e escrito; 

Cálculo de adição e subtração de números racionais na forma decimal, por meio de 

estratégias pessoais e pelo uso de técnicas operatórias convencionais; 

Cálculo simples de porcentagens; 

Resolução das operações com números naturais, por meio de estratégias pessoais e do 

uso de técnicas operatórias convencionais, com compreensão dos processos nelas 

envolvidos; 
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Cálculo de adição e subtração de números racionais na forma decimal, por meio de 

estratégias pessoais e pelo uso de técnicas operatórias convencionais; 

 

E
sp

aç
o 

e 
F

or
m

a 

 

Representação da posição de uma pessoa ou objeto no espaço, de diferentes pontos de 

vista; 

 

Utilização de malhas ou redes para representar, no plano, a posição de uma pessoa ou 

objeto; 

Representação da movimentação de uma pessoa ou objeto no espaço e construção de 

itinerários; 

Representação do espaço por meio de maquetes; 

Representação de figuras geométricas; 

Exploração de características de algumas figuras planas, tais como: rigidez triangular, 

paralelismo e perpendicularismo de lados, etc; 

Identificação de semelhanças e diferenças entre polígonos, usando critérios como 

número de lados, número de ângulos, eixos de simetria, etc; 

 

Fonte: ibidem 

 

 

 

 

 

 

Para ilustrar sobre o trabalho com a representação matemática nestas duas fases da 

educação, no quadro a seguir apresentamos a escrita matemática e como ela é trabalhada nos 

3° e 4° anos os eixos temáticos Grandezas e Medidas, Tratamento da Informação. 
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Quadro 6 - A escrita matemática no Segundo Ciclo: Grandezas e Medidas, Tratamento da 

Informação. 

 

G
ra

nd
ez

as
 e

 m
ed

id
as

 Utilização de unidades usuais de medida como metro, centímetro, quilômetro, grama, 

miligrama, quilograma, litro, mililitro, metro quadrado, alqueire, etc; 

Utilização de unidades usuais de tempo e de temperatura, e reconhecimento dos sistemas 

de medida que são decimais e conversões usuais, utilizando-as nas regras desse sistema; 

Utilização de procedimentos e instrumentos de medida, em função do problema e da 

precisão do resultado; 

 

T
ra

ta
m

en
to

 d
a 

In
fo

rm
aç

ão
 

 

Utilização do sistema monetário brasileiro em situações-problema; 

 

 

Cálculo de perímetro e de área de figuras desenhadas em malhas quadriculadas e 

comparação de perímetros e áreas de duas figuras sem uso de fórmulas; 

 

Leitura e interpretação de dados apresentados de maneira organizada (por meio de listas, 

tabelas, diagramas e gráficos) e construção dessas representações; 

 

Produção de textos escritos, a partir da interpretação de gráficos e tabelas, e construção 

de gráficos e tabelas com base em informações contidas em textos jornalísticos, 

científicos ou outros; 

Exploração da idéia de probabilidade em situações-problema simples; 

Utilização de informações dadas para avaliar probabilidades; 

 

Fonte: ibdem. 

 

Os quadros apresentados trazem a perspectiva de desenvolvimento da escrita 

matemática, bem como orientações de uso dela no EF, conforme os documentos oficiais.  
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Nos 4° e 5° anos, a escrita tende a ser mais trabalhada, uma vez que os alunos já 

tiveram contato com alguns objetos matemáticos mais explorados nos Anos Iniciais, por 

exemplo: as operações aritméticas, números fracionários e decimais.  

O avanço na aprendizagem e domínio da escrita significa um salto qualitativo e 

quantitativo. Seguindo essa perspectiva de ampliação do domínio da escrita matemática, os 

livros-guia precisam apresentar textos matemáticos; nos quais a escrita e a leitura matemática 

devem ser trabalhados de forma articulada. 

O desenvolvimento da escrita matemática é possível por meio de textos matemáticos, 

que apresentem diferentes formas de resolução de um mesmo problema. Entendemos por 

textos matemáticos como uma composição de elementos, que fazem uso da Língua Materna e 

da Matemática, os quais se referem a elementos reais ou relacionados com objetos reais- e a 

entes puramente abstratos 

Devido à especificidade desse tipo de texto, a leitura nas aulas de matemática tem 

características próprias, por exemplo, nos textos matemáticos são apresentados termos 

matemáticos que precisam ser decodificados, por meio da leitura.  

Muitas vezes a falta de conhecimento de um termo matemático deixa os alunos sem 

ação diante do texto. O uso desse tipo de texto que apresentem níveis mais elaborados tanto 

de escrita como de leitura, tem como objetivo estimular os alunos a buscarem conectivos entre 

a língua materna e Matemática. De forma que ambos se articulem para facilitar a 

aprendizagem dos conhecimentos matemáticos, e outros processos envolvidos: escrita, leitura, 

resolução, conceitos, ideias, etc. 

Essa aquisição deve ser feita por meio de aproximações sucessivas de representações 

diversas, de forma que os livros-guia orientem a escrita. Eles devem proporcionar tal 

conquista, quando estes apresentam atividades que: 

� Oportunizem a utilização de formas representacionais que os alunos 

considerem válidas, trabalhando as criatividade e criticidades deles; 

� Estimulem a comunicação entre os grupos de forma que eles possam 

confrontar diferentes escritas;  

� Favoreçam a apropriação e o aperfeiçoamento da linguagem escrita da 

matemática por meio do uso da língua materna; 

� Apresentem situações que permitam a descoberta da função da escrita 

simbólica da matemática;  

� Incentivem o uso da língua materna com a linguagem matemática; 
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� Apresentem os significados das operações que realizam com números em 

situações-problema; dos sinais e regras convencionais da escrita matemática; 

� Utilizem o desenho como um recurso para representar uma operação 

matemática;  

� Mostrem por escrito a resolução, ou descrição de um objeto matemático para a 

compreensão destes; 

� Contenham termos matemáticos em articulação com a língua materna 

(BRASIL, 1997a; CAVALCANTI, 2001; MACHADO, 2009, BRASIL, 

2010c). 

Todos os aspectos supracitados contribuem para a proficiência escritora. Estes devem 

ser contemplados nas atividades dos livros-guia. 

Estes exercícios podem apresentar problemas do tipo aberto ou fechado, conforme 

João Pedro da Ponte, os problemas abertos9 são aqueles em que a situação de partida ou a 

situação caracterizada como objetivos da solução são ambas abertas ou pelo menos uma delas. 

Os enunciados com questões mais aberta caracterizam as situações de investigação.  

Esses tipos de atividades proporcionam mais reflexão, uso de diferentes formas de 

resolução e articulação com a língua materna. Estimulam o desenvolvimento de níveis mais 

elaborados da escrita matemática. Devido a estes apresentarem algumas características como: 

instigar os alunos a interpretação os enunciados; envolver conhecimentos técnicos, 

mobilizáveis e disponíveis.  

As formulações devem solicitar que os alunos coloquem em funcionamento um 

conhecimento de nível técnico. Seus enunciados devem partir do mais simples, no sentido de 

que correspondem a uma aplicação imediata de uma propriedade, de uma definição ou de uma 

fórmula, aos que necessitem de alguma adaptação ou de alguma reflexão, ou do tipo em que 

os alunos não encontram no texto alguma indicação ou sugestão do(s) conhecimento(s) que 

convém utilizar. 

Possuir uma linguagem mais simples, mais próxima do cotidiano e gradativamente 

inserir termos mais formais e específicos. Toda essa perspectiva de não superficialidade de 

apresentação da linguagem matemática respalda-se em aspectos de que os livros devem 

abordar a escrita simbólica, como forma de estimular os alunos a fazerem uso desse tipo de 

escrita.  

                                                           
9
 Referenciais de Expectativas para o Desenvolvimento da Competência Escritora e Leitora no II Ciclo do 

Ensino Fundamental; 2006. 
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A aproximação com a língua materna e linguagem matemática leva os alunos a 

compreenderem, por exemplo, noções sobre as operações aritméticas, conceitos de número, 

aquisição da representação numérica do sistema decimal de numeração, da resolução de 

problemas simples envolvendo as operações. Tais habilidades e competências que devem ser 

mais trabalhadas no 5° ano (BRASIL, 1997a). 

A prática de uso da escrita matemática é um processo por vezes lento, que ocorre 

durante a alfabetização matemática e precisa estar consolidada ao final do 5° ano, e que 

compreende o domínio da linguagem matemática.  

A cada nova etapa a compreensão exige um grau de abstração cada vez mais 

elaborado. Os manuais dos estudantes precisam apresentar textos, atividades mais elaboradas 

e com crescente grau de complexidade. Bem como devem orientar esse direcionamento na 

perspectiva de apresentarem atividades que exemplifiquem escritas diversas contribuindo 

assim para a compreensão escritora em matemática dos alunos.  

Para Cagliari (1991, p. 103) “A escrita seja ela qual for, ela tem como objetivo 

primeiro a leitura. Alguns tipos de escrita se preocupam com a expressão oral e outros 

simplesmente com a transmissão de significados específicos.”  

A escrita matemática enquadra-se nesta perspectiva e, por isso, exige competências e 

habilidades de quem a utiliza, pois esse tipo de representação não se restringe a apenas a 

escrita, mas envolve elementos como conceitos, ideias. 

Por meio da escrita são feitas aproximações de significados das palavras, dos objetos 

matemáticos, ao que os estudantes observam ou tem conhecimento sobre o que se fala na 

matemática de forma que esta interconexão contribui para o domínio da Matemática e sua 

linguagem por parte dos alunos.  

Em resumo, ter proficiência escritora em matemática significa possuir um repertório 

de procedimentos estratégicos, conhecer os símbolos matemáticos, os termos matemáticos e 

saber gerenciar de forma adequada sua utilização e aplicá-los, de modo flexível, em cada 

situação, além de saber utilizar a leitura matemática. 

 

 

2.4 Os livros didáticos de matemática como ferramentas de aprendizagem da escrita 
matemática 

Os livros didáticos são ferramentas de aprendizagem para os alunos (BRASIL, 2010c). 

Neles são apresentadas atividades organizadas, intencionalmente planejadas e mediadas pela 

linguagem. Conforme Fiorin (1998) a linguagem reflete a realidade, à medida que ela 
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condensa, cristaliza e reflete as práticas na sociedade, e simultaneamente ela é determinada 

por formações ideológicas.  

A linguagem é determinante, pois impõe ao indivíduo uma maneira de ver a realidade, 

constituindo sua consciência. Na escrita matemática também ocorre o mesmo processo.  

Nesta direção a linguagem matemática como uma convenção social apresentada nos 

livros-guia deve ser apreendida e aprendida, e para isso, é preciso que esteja ao alcance dos 

alunos.  

Por outro lado, os discursos10 ali postos são também de natureza ideológica, ou seja, 

os signos ali presentes circulam em contextos sociais específicos, e são advindos de outros 

momentos históricos e sociais, que refletem e refratam sua importância. Na escola esses 

discursos se encontram (BAKHTIN, 2011). 

Os livros didáticos reafirmam esses discursos, quando ratificam sobre a importância 

dos conteúdos matemáticos na vida em sociedade. Como ferramentas de aprendizagem eles 

trazem em seu arquétipo os conceitos científicos construídos e dados, mas não acabados.  

Haja vista que se todas as nuances dos conceitos forem esgotadas, então, já não se tem 

um diálogo. Nesta perspectiva, Bakhtin (2011, p. 328) aborda que: “A palavra é um drama do 

qual participam três personagens (não um dueto, mas um trio). Ele não é representado pelo 

autor e é inadmissível que seja introjetado.”  

Se os enunciados dispostos nos livros didáticos apenas colocam a escrita matemática 

como algo com um fim em si mesmo, sem que haja uma exploração dos sentidos construídos 

pelos autores (alunos) então, não há responsividade.11 

Uma vez que a compreensão da língua e do enunciado envolve juízo de valor. Neste 

aspecto, os objetos matemáticos12 e suas simbologias apresentadas nos livros; devem 

trabalhar as respostas construídas a partir das inferências dos alunos, de forma a lhes (alunos) 

dar voz.  

Tratando assim o desenvolvimento da escrita matemática como uma representação que 

se constitui na prática de seu uso, em articulação com os conceitos advindos dos saberes 

sociais sobre os objetos matemáticos por parte dos alunos (BRASIL, 2010c). 

                                                           
10

 Consideramos o conceito de discurso como a linguagem em interação, em relação às condições de produção, 
ou seja, a relação estabelecida pelos interlocutores e o contexto, cujos elementos são constitutivos da 
significação. Portanto, para nós ‘discurso’ tem sentido de: o modo de existência social da linguagem, cuja 
relação está  envolvido o coletivo e o individual.  

 
11

 Conforme Bakhtin (2011), compreensão responsiva é a fase inicial para a preparação a uma resposta. 
 
12

 Números e formas: linhas retas, curvas, superfícies, volumes, esferas, cubos, etc... – são objetos matemáticos. 
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Essas ilações e (conceitos espontâneos) inferências devem servir de base para a 

construção de conceitos científicos. Nesta perspectiva, Vygotsky (2008) fala que os conceitos 

científicos repousam em sistemas culturais que são validados pela educação escolar. Em 

contrapartida. Os conceitos espontâneos são advindos das vivências no meio social. 

Por outro lado, os conceitos espontâneos trazidos pelos alunos servem de base para a 

aquisição de conceitos científicos, por isso há a necessidade de as atividades apresentarem os 

conteúdos matemáticos e a construção da escrita baseados em conhecimentos construídos no 

meio social (BRASIL, 1997a; BRASIL, 1997b; BRASIL, 2010c). 

Na construção da representação e compreensão dos símbolos matemáticos nos textos 

matemáticos estão envolvidos não somente os processos psicológicos, mas o de natureza 

cultural e social como coloca Bakhtin (2011, p. 371): “Não pode haver enunciado isolado, 

pois ele sempre pressupõe enunciados que o antecederam e o sucedem.”  

Os textos matemáticos devem trazer exemplos de escritas matemáticas, das quais os 

alunos poderão fazer uso desses modelos, para a construção de escritas mais elaboradas.  

Com base no pensamento de Vygotsky, nos livros didáticos os conceitos e ideias 

matemáticas vão ganhando sentido na medida em que vão sendo mostradas as suas ligações 

com os conceitos trazidos do cotidiano. Nessa interface as características dos objetos 

matemáticos, (que são artefatos advindos da cultura) os termos e ideias matemáticos vão se 

delineando e ganhando forma, a princípio por meio de recursos auxiliares como a língua 

materna e desenhos, até chegarem a sua dimensão formal. 

Os conceitos e ideias matemáticas apresentados nos LDM são reflexos dos 

conhecimentos construídos no meio social. Tais elementos ganham voz quando colocados no 

discurso social encontrado nos livros-guia. Contudo, apenas a demonstração de um modelo, 

no qual estão envolvidos conceitos e ideias, não garante a aprendizagem, uma vez que o 

processo de interação entre sujeitos e objetos não acontece de forma direta.  

Os objetos matemáticos são apresentados como elementos do mundo real, (re) 

configurados, que têm dupla função: como objeto da compreensão e como elementos 

representantes de um sistema abstrato. Nesse processo a leitura matemática contribui para a 

compreensão e, por conseguinte, a representação dos objetos matemáticos.  

Os livros-guia devem trazer elementos que estimulem à leitura, por meio de textos 

matemáticos, que contenham esquemas, desenhos e pistas tipográficas (SOLÉ, 1998). 

Como os objetos matemáticos são a representação de uma ideia, de um conceito e da 

relação desses objetos com o mundo real, os livros didáticos dos alunos também devem fazer 

a conexão entre os objetos matemáticos e o mundo real.  
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Além de que os livros-guia são importantes e exercem papéis como: 1) a de oferecer 

informações e explicações sobre o conhecimento matemático que interfere e sofre 

interferências das práticas sociais do mundo atual e do passado; 2) o de apresentar atividades 

que estimulem os alunos a participarem ativamente de sua aprendizagem e a interagir com 

seus colegas; 3) a de atender as especificidades dos alunos, levando em consideração fatores, 

como por exemplo: os conhecimentos prévios13 e o nível escolar dos alunos; 4) além de 

assumir a função de texto de referência para os alunos, com atividades-guia que, entre outras 

coisas, envolvem a operação com signos ou a criação e o uso dos símbolos que, como coloca 

Tunes et al:  

 

É um fator muito importante na visão dialética do desenvolvimento e na 
apropriação das formas culturais humanas, porque seus efeitos repercutem 
na memória, na atenção, na percepção, no pensamento e na vontade. Assim, 
sendo, o desenvolvimento psicológico e cultural da criança é fortemente 
afetado pela a operação com signos e pelas interações sociais (TUNES et al., 
2013, p. 61).  
 

É importante que os alunos encontrem neste recurso o apoio para a sua aprendizagem, 

para a superação de suas dificuldades e para avançar com autonomia na busca pelo 

conhecimento. Principalmente, no que refere ao desenvolvimento da proficiência escritora em 

matemática, esta deve ser efetivada a cada nova etapa de aprendizagem. Conforme Viale: 

 

Tendo a Matemática uma linguagem própria, com uma vasta simbologia, 
para que ocorra uma comunicação é preciso que [...] o aluno faça essa 
codificação, transforme a língua materna na linguagem matemática. Ao 
resolver um problema, o aluno usará a simbologia matemática, que é a sua 
linguagem, sua forma de expressar uma maneira de pensar. Se todo esse 
processo se der de forma satisfatória, pode-se admitir que houve 
comunicação (VIALE, 2007, p. 14-15). 

 

Os objetos matemáticos abordados nos manuais didáticos dos alunos devem ser 

aprendidos não somente nos aspectos da oralidade ou leitura, que muitas vezes somente 

reflete o significado na língua materna, mas também na escrita matemática.  

Por isso, eles ocupam um espaço significativo na sala de aula, de um lado são tidos 

como ferramenta para a prática docente e do outro, como guia que auxilia e oportuniza aos 

alunos a aprendizagem dos conteúdos matemáticos. 

                                                           
13

 Entendemos por conhecimentos prévios – os saberes matemáticos que os alunos trazem de suas práticas 
cotidianas de uso da matemática. Não nos referimos ao termo usado por Ausubel muito embora tenha 
aproximações com o termo usado por este teórico.  
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Neles estão contidas informações e explicações sobre os conhecimentos matemáticos 

inseridos no cotidiano do estudante. Destaca a importância do conhecimento matemático 

construído a partir das ‘relações dialógicas’ que interligam os diversos saberes construídos 

pelos alunos e professores. Conforme Bakhtin: 

 

A palavra não pode ser entregue apenas ao falante. O autor (falante) tem os 
seus direitos inalienáveis sobre a palavra, mas o ouvinte também tem os seus 
direitos; têm também os seus direitos aqueles cujas vozes estão na palavra 
encontrada de antemão pelo autor (porque não há palavras sem dono). [...] 
Se não esperamos nada da palavra, se sabemos de antemão tudo o que ela 
pode dizer, ela sai do diálogo e se coisifica (BAKHTIN, 2011, p. 328). 
 

Se não houver esse diálogo – entre os saberes, todo o processo tende a ser mecanizado, 

e desprovido de significado e sentido14. O diálogo entre a linguagem matemática e a língua 

materna, para a ampliação do uso da escrita matemática, que auxilia no processo de aquisição 

da linguagem matemática, conceitos e outros elementos referentes à matemática escolar. E a 

relação da escrita matemática com a vida em sociedade. 

Conforme Noronha (2011, p. 103): “Dando ênfase à educação, que tem como um dos 

seus objetivos a formação do cidadão, o qual se encontra cercado de situações que podem ser 

explicadas matematicamente, utilizar essas situação para o ensino da matemática escolar 

passa a ser essencial.” 

Para que haja uma melhor compreensão dos conteúdos matemáticos, estes devem ser 

trabalhados em articulação com a língua materna, cujo objetivo principal é facilitar a 

aprendizagem da matemática formalizada e não formalizada.  

É importante que ocorra uma conexão dessas duas áreas do conhecimento (Língua 

Portuguesa e Matemática), cujo contato deverá ser feito a partir do uso da oralidade, leitura e 

escrita: uso de textos matemáticos, gêneros textuais diversos, das relações entre Matemática e 

Língua Materna e das interações desses dois saberes nos âmbitos de leitura e escrita 

matemática (BRASIL, 1997a; BRASIL, 2010c; NATAL, 2010). 

Neste aspecto, há a necessidade da abordagem dos conteúdos matemáticos por meio 

de gêneros textuais, que têm o papel de trazer elementos que fazem parte do cotidiano e 

relacioná-los aos conteúdos matemáticos, por meio do uso das diversas linguagens que 

contribuam para a aprendizagem. Uma vez que cada atividade humana implica o uso de uma 

                                                           
14

 No item Concepções de escrita e de escrita matemática e a concepção empregada no trabalho – apresentamos a 
definição desses termos conforme Bakhtin e Vygotsky. 
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linguagem que corresponde a enunciados particulares, que ganham vozes por meio dos 

gêneros discursivos (BAKHTIN, 2011). 

Os textos apresentados nos livros-guia devem trazer atividades que contemplem as 

perspectivas de uso da linguagem matemática em interação com a língua natural, oral ou 

escrita como um instrumento reflexivo, ou seja, em situações de produção e interpretação de 

textos reais (BRASIL, 1997b). 

Por outro lado, a prática de uso da escrita matemática convencional precisa ser 

aplicada na perspectiva de os alunos desenvolverem uma inteligência essencialmente prática, 

que permita reconhecer problemas, buscar selecionar informações, tomar decisões, e, 

portanto, desenvolver uma ampla capacidade para lidar com a atividade matemática 

(BRASIL, 1997a). 

Não nos referimos ao aspecto de uso da escrita matemática como uma ferramenta de 

legitimação do mecanicismo, e sim de uso desta como uma forma de registrar um pensamento 

matemático embasado na reflexão de uso dela. (escrita) 

A ênfase dada pelos PCNs de Matemática na perspectiva de que os estudantes 

desenvolvam uma inteligência essencialmente prática, remete-nos a compreensão de que é 

necessário que os estudantes saibam fazer: a) uso da leitura/escrita em língua materna para a 

interpretação de enunciados matemáticos; b) compreendam o porquê do uso de uma notação 

matemática; a aplicabilidade da escrita matemática, a relação desta com o conhecimento 

matemático apreendido no convívio social e trazido para escola. 

Os livros-guia devem contribuir para o aprimoramento dos alunos leitores e escritores 

da linguagem matemática, que devem contribuir para a formação de alunos leitores de mundo, 

na perspectiva freiriana. A aplicação desse uso de escrita ao contexto dos alunos.  

Adotamos o termo ‘contexto’, segundo KOCH (2002), o qual se refere a esse termo 

como um conjunto de suposições trazidas para a interpretação de um enunciado. 

Tanto os PCNs de Matemática como os de Língua Portuguesa abordam sobre a 

importância do domínio da leitura nas aulas de matemáticas. Essa nova visão de ensino da 

matemática vai ao encontro de que os alunos precisam não somente saber decodificar os 

textos matemáticos, em busca de informações que lhes oportunizem a resolução de um 

problema proposto, mas o desenvolvimento da autonomia escritora em matemática. Conforme 

Bakhtin: 

 

O objeto estético é multifacetado, concreto como a realidade ético-cognitiva 
(o mundo vivenciável) que nele se justifica e se conclui artisticamente que é 
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na obra verbalizada [...] que esse mundo artístico é mais concreto e 
multifacetado. E esse objeto da visão estética possui uma forma espacial 
artisticamente significativa. Todos os objetos representados na obra têm e 
devem ter, indubitavelmente, uma relação essencial com a personagem, [...] 
No interior da obra de arte, o mundo material é assimilado e correlacionado 
com a personagem a quem serve de ambiente. [...] Enquanto combinação de 
cores, linhas e massa, o objeto é independente e age sobre ao lado da 
personagem (BAKHTIN. 2011, p. 84- 88). 
 

O objeto estético - a escrita matemática apresentada nos livros didáticos enquanto 

representação de uma ideia ocupa lugar central, que serve de parâmetro para que os alunos 

possam analisar outras formas de representação, uma vez que esse objeto é multifacetado a 

priori . Os livros didáticos servem como ferramenta para aquisição ou desenvolvimento desse 

tipo de escrita, uma vez que estão repletos da cultura letrada da matemática, mas desde que 

dêem espaço para a criação do objeto estético – a escrita matemática – aos alunos. Conforme 

Fino: 

 

As ferramentas são criadas e modificadas pelos seres humanos como forma 
de se ligarem ao mundo e regularem seu comportamento e suas interações 
com o mundo e com os outros. Cada indivíduo alcança a consciência através 
das actividades mediadas por essas ferramentas, as quais unem a mente com 
o mundo real dos objetos e dos acontecimentos (FINO, 2001, p. 4). 

 

Saber fazer uso da escrita matemática é uma necessidade básica dos estudantes dos 4° 

e 5° anos (outras etapas também) para que eles possam prosseguir nos estudos. É nesta 

direção que é dada suma importância ao nível de desenvolvimento da escrita matemática 

trabalhada nessas séries (BRASIL, 1997a; BRASIL, 1997b; BRASIL, 2010c e outros). 

Uma vez que aprendê-la, remete não somente compreender sua semântica ou sintaxe, 

pois essa compreensão está não só ligada a esses aspectos, mas também ao aspecto das 

relações de sentido e significado que os estudantes dão aos objetos matemáticos, ideias, entre 

outros elementos. 

Essas relações dialogam com os saberes trazidos do cotidiano e aos poucos vão se 

interrelacionando com os conhecimentos matemáticos trabalhados na escola, para a partir daí 

delas os estudantes possam fazer inferências (BRASIL, 1997a; BRASIL, 2010c; BRASIL, 

2010g). 

O sentido dado às leituras da matemática e os significados que foram construídos por 

meio da escrita são fundamentais para a aprendizagem da escrita matemática. Esses sentidos 

são construídos a partir de inferências que eles (alunos) fazem ao lerem um texto matemático, 



60 

bem como ao contexto, ou seja, nos discursos construídos a partir do outro (BAKHTIN, 

2011). 

Neste aspecto o discurso matemático é também construído a partir da relação dos 

estudantes com o discurso alheio (dos livros, por exemplo), intermediado pela língua materna, 

a qual contribui para a (re) construção de uma rede de significados e sentidos.  

Uma vez que o primeiro (significados) está relacionado ao que os alunos constroem de 

conhecimento a partir do contato com os outros membros de sua comunidade escolar e/ou não 

escolar.  

O outro (sentidos) está relacionado aos conhecimentos construídos a partir da relação 

deles (alunos) com os outros, que ganham vozes diversas e representatividade por meio da 

escrita matemática, que não somente exterioriza um pensamento singular, mas também um 

pensamento universal. 

Entendemos que assim como na aquisição do aparelho da escrita na língua materna 

(FERREIRO e TEBEROSKY, 1999), a progressão a níveis de escrita matemática também 

passa por etapas de maturação, cujo processo é mediado pela língua materna, pelas 

informações do contexto social e hipóteses, que os alunos fazem ao escreverem em linguagem 

matemática.  

Em direção a essa perspectiva Menezes (2009, p.5) também aponta que: “Esta 

linguagem tem registos orais e escritos e, como qualquer linguagem, apresenta diversos níveis 

de elaboração.”  

Em aspectos gerais a escrita matemática deve partir da escrita não convencional para a 

convencional, passando por diversos níveis de forma que possam utilizar diferentes escritas. 

Para que lhes seja facultado o uso de qualquer uma dessas formas de representação, conforme 

a situação exija (BRASIL, 2010c; BRASIL, 1997a). 

Assim como na aquisição da escrita na língua natural, a linguagem matemática 

também mantém uma interação dialógica com os aspectos históricos e sociais. O 

conhecimento matemático é construído a partir dessas relações dialógicas, de onde as vozes 

sociais emergem (BAKHTIN, 2011). 

A aquisição da escrita matemática formalizada não pode sobrepujar a não formal, mas 

que a aprendizagem da escrita matemática é necessária para que os alunos possam utilizá-la.  

Por isso, é importante que o discurso matemático seja concretizado também por meio 

do uso e codificação da linguagem matemática (BRASIL, 1997a; BRASIL, 1997b; BRASIL, 

2010c). Para que os alunos avancem em nível qualitativo.  
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Neste desenvolvimento deve ser levado em consideração seu aspecto singular: o de ser 

uma linguagem estritamente simbólica, - que faz uso somente da escrita. (KLÜSENER, 2006)  

Devido a essa característica da linguagem matemática, por exemplo, um enunciado 

matemático pode não ser compreendido pelos alunos, que muitas vezes têm o conhecimento 

matemático não-escolar, mas que ao se depararem com a escrita formal da matemática, estes 

muitas vezes não conseguem fazer uso dela. 

Uma vez que o primeiro contato deles com esse tipo de linguagem, que se dá por meio 

da oralidade. Transcrever uma ideia, conceito ou outros elementos referentes à matemática 

escolar, muitas vezes exige o domínio da linguagem formal da matemática, que por sua vez 

tem um sistema, regras, algoritmos, objetos, de organização de sentidos: semântica e sintaxe, 

próprios e outros, que requerem a aquisição de um campo de conhecimentos sobre esse tipo 

de linguagem. Os aspectos anteriormente citados são pré-requisito para que os estudantes 

galguem diferentes níveis de escrita matemática formal.  

Em súmula: o domínio das singularidades da escrita matemática é uma condição sine 

qua non para que os estudantes dos anos iniciais possam compreender e representar por meio 

dela: ideias, procedimentos, conceitos, entre outros aspectos referentes ao seu uso.  

Visto que devido a esta possuir uma linguagem composta por símbolos, sinais, 

palavras específicas e guardar em seu bojo uma série de interpretações e representações, que 

precisam ser conhecidas pelos que a utilizam, para que os que a usam, possam ter mais 

facilidade na compreensão, leitura e representação dos entes matemáticos e, por conseguinte 

terem proficiência escritora em matemática.  

 

No Terceiro Capítulo abordamos sobre a nossa metodologia e suas etapas. 

� Descrevemos o nosso procedimento metodológico: as fases da pesquisa; 

� Em seguida, a partir da leitura dos documentos oficiais trazemos quais 

discursos sobre a escrita matemática estão implícitos neles;  

� No item seguinte descrevemos como ocorreu a fase de elaboração dos 

descritores de níveis de proficiência escritora em matemática e os 

apresentamos; 

�  Logo em seguida expomos como se sucedeu a construção do nosso referencial 

teórico; 

� Posteriormente falamos sobre a escolha dos livros-guias e apresentamos a 

descrição deles; 
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3 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

 

Neste item coloco-me em primeira pessoa do singular, devido ao tipo de pesquisa a 

qual me propus fazer: pesquisa qualitativa. 

Na qual me ponho como pessoa que deixa suas inferências aflorarem, de forma que 

somente assim extraio o máximo de elementos retirados dos documentos analisados, que 

servirão de base para a minha pesquisa.  

Uma vez que o tema ‘escrita matemática’ sempre esteve presente em meus 

questionamentos. Aliás, este tema se fez bem presente durante as aulas de matemática que 

ministrei para alunos do 5° ano.  

A forma como os livros didáticos apresentavam a escrita matemática aos alunos, muito 

me inquietava devido a alguns aspectos como:  

� A fragmentação dos enunciados matemáticos; 

� A escrita apresentada de forma descontextualizada; 

� O não esclarecimento sobre o significado e uso de um determinado símbolo; 

� A representação de um objeto matemático, ou até mesmo a não apresentação 

de formas variadas de representação;  

� Uso de alguns termos matemáticos que não tinham aproximação com a língua 

materna. 

Esses e outros elementos me levaram a buscar algumas respostas sobre o tratamento 

dado à escrita matemática nos materiais didáticos, como os documentos oficiais orientam o 

ensino e aprendizagem deste tipo de escrita? Quais os níveis de escrita matemática em cada 

etapa da EF?  Como avaliar este tipo de escrita dos alunos? 

Foi a partir do questionamento sobre a avaliação dos níveis de escrita matemática, que 

pensei sobre a elaboração de descritores, que me permitissem usá-los na análise de livros-guia 

ou outra finalidade. 

Para elaborar os descritores, a pesquisa se pautou pela vertente qualitativa, conforme 

Garnica (2004) do tipo bibliográfica e metodologia de Análise de Conteúdo, conforme Bardin 

(2011).  

Estes foram utilizados, posteriormente, para analisar os conteúdos matemáticos de 

quatro livros didáticos de matemática, com vista à validação deste instrumento de avaliação.  
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3.1 O momento inicial da pesquisa  

 

A pesquisa foi dividida em três fases:  

a) de conhecimento e aprofundamento sobre a temática. Período de leituras 

exploratórias sobre o assunto, concomitante com a leitura dos Documentos Oficiais e 

exploração dos livros-guia; 

b) construção do referencial teórico e dos descritores;  

c) leitura e escolha dos livros-guia e análise dos mesmos e encerramento da pesquisa.  

As minhas leituras se embasaram na busca de autores que trabalhassem com 

linguagem matemática, linguagem, leitura e escrita, livros-guia. Especificamente, os voltados 

para o ensino e aprendizagem da matemática.  

A partir da leitura de autores que abordam sobre estes temas, procurei pautar-me nos 

aspectos da escrita matemática, uma vez que a leitura também está ligada diretamente à 

aprendizagem da escrita. Porém, como não era meu foco, busquei não bifurcar ou adentrar-me 

nesse aspecto. 

A articulação de tudo que era lido sobre o meu tema com os documentos oficiais foi 

importante, no que se refere à busca pelos elementos referentes sobre a hierarquização dos 

descritores de proficiência escritora. Apesar de que tal exercício era quase impossível, porque 

sempre surgia um ou outro elemento que deveria ser levado em consideração. 

A princípio denominei os descritores de ‘categorias’, mas na medida em que as 

leituras fluíram, resolvi adotar o termo usado no texto final.  

Durante a leitura dos textos-base da pesquisa, fui elencando os termos que seriam as 

partes integrantes do referencial teórico.  

À medida que eu me aprofundava sobre o assunto, fui também voltando meu olhar 

para os livros-guia, com o objetivo de conhecer as propostas dos autores e outras informações, 

tais como:  

a) Quais as concepções de leitura e escrita? 

b) Os princípios teórico-metodológicos de cada coleção; 

c) A estrutura das coleções,  

d) os conteúdos trabalhados. 

 

No item seguinte eu discorro sobre as minhas leituras dos documentos oficiais, já 

dando um direcionamento à elaboração dos descritores.  

Neste subitem, eu trago algumas reflexões sobre o trabalho com a escrita matemática.  
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3.2 O desenvolvimento da proficiência escritora em matemática conforme os 

Documentos Oficiais 

 

 

À medida que se aprofundavam as leituras dos documentos era retirado ou 

acrescentado descritor. A partir de trechos retirados dos DOs, comecei a elaborar os 

descritores. De posso dessas informações elenquei também algumas características que 

deveriam estar presentes nas coleções que seriam analisadas para a validação dos descritores. 

(posteriormente, apresente a listagem de características) 

Durante a leitura dos documentos, percebi que seria necessária a elaboração de 

descritores que abrangessem o uso da escrita matemática nos quatros eixos temáticos de 

ensino e aprendizagem da matemática: Números e Operações, Grandezas e Medidas, 

Tratamento da Informação e Geometria. Como é feito nos documentos, pois cada eixo 

temático tem suas características e especificidades (BRASIL, 1997a). 

Para compreender sobre a perspectiva de uso da escrita matemática e da língua 

materna devem ser trabalhadas, conforme preconizam os documentos. Quais indícios que os 

documentos dão sobre quais os níveis de desenvolvimento da proficiência escritora.  

Se havia nos documentos as características dessa possível proficiência, tais como 

palavras direcionadoras, que orientassem sobre a ampliação das competências e habilidades 

escritoras. Qual o papel delas nos enunciados das atividades? Quais os significados que elas 

têm no processo da produção da escrita matemática? 

Para identificar estes indícios, tive como orientação a Análise de Conteúdo, por meio 

da técnica da Análise Lexical e Sintática- da qual utilizei para fazer a verificação das 

ocorrências dos vocábulos: palavras-plenas15 e palavras-instrumento16.  

“Nesta abordagem, já não se trata de detectar, descontar e depois classificar os 

elementos de significação, mas ter em conta como material de análise os próprios 

significantes. Trabalha-se, então, diretamente no código: unidades semânticas e sintaxe” 

(BARDIN, 2011, p. 82). Posteriormente, apresento a lista dessas palavras e explico o que são 

elas, e os papel delas na produção escrita. 

                                                           
15

  As palavras-plenas orientam as ações dos alunos na produção da escrita matemática, por exemplo: escreva, 
represente, etc... 
16

 As palavras-ferramentas são instrumentos de orientação para o desenvolvimento das atividades de escrita 
matemática, as quais dizem que tipo de escrita se espera que os alunos utilizem, por exemplo: em/para/por/na, 
etc... 
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Fui modificando meu olhar investigativo durante o percurso, uma vez que como em 

toda pesquisa qualitativa o pesquisador passa por momentos de reflexão, reordenação e 

reavaliação. Isso é muito característico da pesquisa qualitativa.  

Segundo Garnica (2004), devido a esse tipo de pesquisa ter como característica típica 

os seguintes aspectos: a) transitoriedade de seus resultados; b) a impossibilidade de uma 

hipótese a priori, a não neutralidade do pesquisador que, no processo interpretativo o objetivo 

da pesquisa será comprovar, ou refutar; c) vale-se de suas perspectivas e filtros vivenciais 

prévios dos quais não consegue se desvencilhar; d) que a constituição de suas compreensões 

dá-se não como resultado, mas numa trajetória em que essas mesmas compreensões e também 

os meios de obtê-las podem ser (re) configuradas; e) a impossibilidade de estabelecer 

regulamentações em procedimentos sistemáticos, prévios, estáticos e generalistas. 

Neste aspecto direcionei o meu olhar para a ocorrência de palavras apareciam nos 

documentos. Percebi que elas estavam relacionadas à escrita matemática e seu 

desenvolvimento. Fui retirando-as dos documentos e criando um quadro de ocorrências delas. 

Eu as dividi em palavras-plenas e palavras-ferramentas. Não fiz uma tabulação das 

ocorrências delas. Apenas as listei, pois não achei necessário fazê-lo. As palavras-plenas e as 

palavras-ferramentas, cujas primeiras orientam como os alunos devem orientam como 

proceder na produção escrita, seja em matemática ou em língua materna; e as segundas 

orientam o que eles devem fazer.  

As palavras-plenas dão as coordenadas e são orientadoras das atividades, e são 

representadas por verbo de ação e substantivos. Em relação às palavras-instrumentos, estas 

servem de base para orientar como a língua materna deverá se articular com a linguagem 

matemática. De forma a contribuir com a construção do conhecimento matemático. Elas são 

representadas por conjunções, preposições e artigos.  

A presença de palavras-plenas do tipo verbo de ação, por exemplo, leva-me a refletir 

de que os alunos devem ser levados a prática de uma ação de fazer, escrever, etc, no caso a 

ação de escrever, inicialmente com auxílio da língua materna, até que eles desenvolvam a 

autonomia escritora em matemática 

Quando se aborda sobre a escrita matemática as conjunções são muito presentes nos 

documentos. Elas são empregadas no sentido de darem o direcionamento de que tipo de 

escrita se espera que os alunos utilizem, por exemplo: Escreva (palavras-plenas) em 

(palavras-ferramentas) linguagem matemática a seguinte sentença.  

Nos dois quadros apresentados logo a seguir, trazemos uma lista com as palavras 

retiradas dos documentos. Ambos os quadros foram elaborados a partir dos documentos 
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oficiais. As palavras que aparecem nos quadros são colocadas como elementos de orientação 

nos referidos documentos, para esclarecer aos professores como a língua materna pode, e deve 

ser usada para o desenvolvimento da proficiência escritora em matemática.  

 

 

 

Quadro 7 - As palavras-plenas que orientam como deve ser o desenvolvimento da 

leitura e a escrita matemática 

 
1 Conceitos 

2 Codificação 

3 Compreensão 

4 Construção 

5 Construir 

6 Conversões 

7 Descrever 

8 Demonstração 

9 Escritas pessoais 

10 Escrever 

11 Escritas convencionais 

12 Exploração 

13 Estratégias 

14 Formular 

15 Justificar 

16 Procedimentos 

17 Produzir 

18 Processos 

19 Notação científica 

20 Resolver 

21 Representar 

22 Representações 

23 Sistematização 
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24 Traduzir 

25 Técnicas 

Fonte: elaborado a partir dos Documentos Oficiais da Educação. 

 

 

 

Quadro 8 - As palavras-instrumentos que orientam como deve ser o desenvolvimento da 

leitura e a escrita matemática  

 
1 Ao mesmo tempo 

2 E 

3 por meio 

4 Com 

5 Para 

6 Que 

7 Ou 

8 De 

9 Como 

10 Em 

11 Entre 

12 Sua 

13 Uma 

14 As 

15 Da 

Fonte: elaborado a partir dos Documentos Oficiais da Educação. 
 

 

Nos trechos dos Documentos Oficiais em que aparecem tais palavras, há a intenção de 

mostrar como deve ser o desenvolvimento da proficiência escritora em matemática.  

Abaixo, apresento uma possibilidade de como se espera a expansão da escrita por 

parte dos alunos, cujo texto é constituído pelas palavras: ferramentas e plenas e dá alguns 

direcionamentos da produção escrita.  
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A palavra ‘referência’ – é o ponto inicial e é a que aparece com mais freqüência. No 

desenvolvimento da proficiência, a palavra ‘escrita convencional’ é o ponto final do processo, 

ou seja, espera-se que os alunos saibam utilizar a escrita matemática em sua plenitude.  

As palavras-instrumentos que ficam entre essas duas palavras (referência e escrita 

convencional). Essas devem servir de ponte para aquisição dos conhecimentos matemáticos e 

da escrita matemática, porém não hierarquizadas. Elas servem como elementos que se 

interligam.  

Nos enunciados das atividades dos livros-guia, as palavras-instrumentos e ferramentas 

devem aparecer como elementos orientadores de como os alunos devem proceder na produção 

da escrita matemática. Os livros-guia deverão estimular a ação dos alunos (sujeitos ativos) 

para produzirem as escritas matemáticas. As atividades de trabalho com a linguagem 

matemática devem ajudar os alunos a fazerem: conversões, construção, codificação, 

sistematização, representações e notação científica, por meio do uso da língua materna para 

linguagem matemática e vice-versa.  

Para que haja a aquisição de diferentes níveis de escrita, os livros deverão apresentar 

atividades que abranjam: técnicas, procedimentos e conceitos, que deverão estar 

intrinsecamente ligados, os quais contribuirão para a construção do conhecimento 

matemático. No parágrafo seguinte eu apresento um texto no qual coloco a forma de 

desenvolvimento da escrita matemática, conforme a minha compreensão a partir da leitura dos 

DOs. As palavras-plenas aparecem destacadas em itálico e as palavras-ferramentas em 

negrito.  

A língua materna a princípio é a referência, portanto, a demonstração dos objetos, a 

exploração dos conceitos e procedimentos, inicialmente se referencia nela. Seu papel na 

produção escrita é descrever o processo. A presença da palavra ‘descrever’ presente nos DOs, 

é subentendida que a produção textual em língua natural deve ser prestigiada, como uma 

forma de reflexão dos conhecimentos construídos pelos alunos em relação à escrita 

matemática e os conhecimentos matemáticos.  

Na produção de texto a palavra ‘justificar’ aparece no sentido de que ela contribui para 

mostrar o grau de assimilação e entendimentos sobre os objetos matemáticos. Para reafirmar a 

compreensão do que se estudou sobre os objetos matemáticos: sintaxe e semântica da 

linguagem matemática. Por isso, há a necessidade de os alunos produzirem textos. No qual 

justificar seja uma forma de construção do discurso para eles argumentarem sobre a 

compreensão dos objetos. Nesta direção a escrita em língua materna deve ajudar a inserir 
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novos conhecimentos matemáticos e novas formas de pensar sobre os objetos matemáticos. 

Essa é uma das formas de aquisição da escrita um pouco mais elaborada por parte dos alunos. 

Por em uso essas habilidades e competências contribui para as diversas conversões da 

língua materna para linguagem matemática. Essa conversão, não é a escrita matemática em 

si, mas uma fase inicial de compreensão da linguagem matemática, ou seja, um PONTO 

INICIAL DE ESTÍMULO DA PROFICIÊNCIA ESCRITORA EM MATEMÁTICA  

Em resumo essa prática inicial da proficiência escritora dos alunos significa que eles 

sabem utilizar a língua materna para apresentar as ideias matemáticas e conceitos 

matemáticos com uso parcial da linguagem matemática. 

Numa etapa posterior as escritas pessoais e as estratégias são elementos que darão 

suporte para a compreensão da escrita matemática, aliada à leitura. As atividades deverão a 

partir de então apresentar mais desafios. Elas deverão ser constituídas por etapa de: 

elaboração, construção, representações, que estimulem os alunos a utilizarem a escrita 

matemática por meio da língua materna.  

Para que eles possam utilizar as língua materna e linguagem matemática em 

articulação para formular e construir representações. Priorizar a alternância de uso da língua 

materna com a linguagem matemática para resolver as situações apresentadas por meio do 

uso de estratégias pessoais, elaboração, construção e representação. Nesta etapa espera-se que 

os alunos tenham um domínio maior sobre a escrita matemática: mais autonomia.  

A palavra ‘representar’ aparece com o sentido de que os alunos deverão fazer uso dos 

elementos que tiverem como recurso para expor ideias, conceitos sobre os objetos 

matemáticos, principalmente da linguagem matemática.  

A AUTONOMIA ESCRITORA está relacionada a algumas características como: os 

alunos saberem utilizar as escritas pessoais e traduzi-las em representações. Também fazer 

as conversões de uma escrita para outra, cuja sistematização esteja incluída os elementos 

como: fazer uso de procedimentos, de conceitos, de técnicas, de codificação, da escrita 

convencional. Inserir novos elementos da matemática, escrever termos matemáticos em 

articulação com a língua materna e finalmente o uso da notação científica, ou seja, a 

PROFICIÊNCIA ESCRITORA EM MATEMÁTICA. 

Saliento, porém, que tal processo não segue uma linha reta, na qual os alunos devem 

seguir este ou aquele processo de desenvolvimento da escrita. Mas que nos livros didáticos de 

matemática devem estar presentes os direcionamentos para o desenvolvimento da 

escrita/leitura.  
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Vale salientar que o estímulo à aprendizagem e/ou ampliação da escrita não deve 

resultar apenas de um grau mais elevado ou não de representação da linguagem matemática, 

mas que seja provido de sentido e significado.  

Apresentamos a seguir um organograma que ilustra a abordagem de desenvolvimento 

da escrita matemática, conforme orientações dos Documentos Oficiais. Apesar de que não 

temos aqui a intenção de colocar que o desenvolvimento da proficiência escritora siga a 

padronização abaixo colocada.  

 

 

Figura 1 Organograma que mostra como a língua materna contribui para a proficiência 

escritora em matemática.  

 

 

Fonte: Arquivo da autora. 
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3.3 A elaboração dos descritores de níveis de proficiência escritora em matemática 

 

A Prova Brasil vem sendo realizada nas escolas públicas com vista a avaliar os níveis 

de leitura dos estudantes dos anos iniciais tanto em língua materna como em matemática. 

Porém, como já foi abordada anteriormente, quando se trata da escrita matemática, a 

avaliação dos níveis de escrita matemática ainda não é colocada como uma das prioridades.  

Na Prova Brasil e no PISA a proficiência leitora dos alunos é avaliada por meio de 

descritores. O nosso trabalho também seguiu esta mesma perspectiva: elaborar descritores de 

proficiência escritora e, para isso, partimos do que tratam estes sistemas de avaliação.  

O termo descritor foi adotado da Prova Brasil (BRASIL, 2009e), e deve ter o 

detalhamento de uma habilidade cognitiva (grau de complexidade) que está sempre associada 

a um conteúdo que os estudantes devem dominar na etapa de ensino em análise.  

Nesse aspecto os descritores devem ser os mais detalhados possíveis. De forma que 

eles apresentem quais elementos (competências e habilidades) são pertinentes aos níveis 

avaliados. 

Em relação aos níveis de proficiência da escrita matemática. Eles estão ligados a um 

conjunto de habilidades que os estudantes deverão lançar mão na hora de fazer uso da escrita. 

Assim, como nos descritores apresentados pela Prova Brasil, nos quais alguns níveis de 

leitura são mais presentes em um determinado bloco de conteúdo, a exemplo: Tratamento da 

Informação. A relação de descritores elaborada por nós também tem essa mesma 

característica.  

Neles buscamos exemplificar como deve ser feita a articulação do uso da língua 

materna para a aquisição de diferentes de níveis de escrita matemática. De modo que eles nos 

indiquem até que ponto essa articulação está sendo feito ao ponto de proporcionar o 

conhecimento matemático e a proficiência escritora.  

Para isso, buscamos identificar qual a importância é dada ao desenvolvimento de uma 

determinada competência e habilidade nos documentos analisados. Por exemplo, o avanço na 

representação de uma ideia matemática, na qual se use o objeto matemático ‘fração’. 

Representar a ideia matemática - um quarto da quantia de cem reais (escrito em língua 

materna)⇒um quarto de R$ 100,00 (há um pequeno avanço da primeira para a segunda 

escrita representacional, uso da língua materna com a escrita matemática) ⇒1/4 de R$ 

100,00 (somente uso da escrita matemática) ⇒
4

1
de 100.  



72 

Ou o uso de outro objeto matemático para representar a mesma ideia 

matemática: 
4

1
de 100 ou ⇒R$ 25,00 = 

4

1
de 100 ou ⇒100:4= 25. 

Os exemplos dados quando utilizados pelos alunos, dão direcionamento sobre o nível 

de escrita matemática. Além de mostrarem se os alunos têm o domínio da escrita e das 

possíveis possibilidades de representação de uma ideia matemática. Utilizando-se diferentes 

escritas e objetos também. Conforme o domínio da escrita matemática os alunos poderão 

utilizar de diferentes formas representacionais, para mostrar uma ideia, um conceito, um 

objeto matemático, em consonância com a língua materna, que servirá de ferramenta auxiliar 

até que os alunos adquiram a autonomia para escrever em linguagem matemática. Nesta 

direção é que com base nos Documentos Oficias, apresento como a escrita matemática é 

abordada nestes documentos. 

 

 

Quadro 9 -Descritores de níveis de proficiência escritora no 4°- eixo temático Números e 

Operações. 

 

N
úm

er
os

 e
 O

pe
ra

çõ
es

 

DESCRITORES DE NÍVEIS DE PROFICIÊNCIA ESCRITORA - 4 ° ano 

DN 1 Construção e organização no que se refere ao repertório básico de cálculos e 

representação de escrita de números naturais de qualquer ordem de grandeza; 

 

DN 2 Produção de escritas numéricas, considerando as regras do sistema de 

numeração decimal e estendendo-as para a representação dos números racionais na 

forma decimal; fracionária de um mesmo número racional, vice-versa; 

 

DN 3 Representação e uso de cálculos envolvendo multiplicação, divisão e 

potenciação, e resolução das operações com números naturais, por meio de estratégias 

pessoais e do uso de técnicas operatórias convencionais; 

 

DN 4 Utilização de outros procedimentos de cálculo – escrito – não convencional, e 

resolução de problemas, consolidando alguns significados das operações fundamentais 

e construindo novos, em situações que envolvam números naturais e, em alguns casos 

racionais; 
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Fonte: Elaborados a partir dos Documentos Oficiais da Educação. 
 

 

 

 

 

 

Quadro 10 Descritores de níveis de proficiência escritora no 4° ano- eixo Espaço e Forma.  

Fonte: Elaborados a partir dos Documentos analisados. 

 

  

DN5 Representação dos cálculos de adição e subtração de números racionais na forma 

decimal, por meio de estratégias pessoais e pelo uso de técnicas operatórias 

convencionais; 

DN 6 Resolução de situações-problema, compreendendo diferentes significados das 

operações envolvendo números naturais e racionais. 

E
sp

aç
o 

e 
F

or
m

a 
 

 

DESCRITORES DE NÍVEIS DE PROFICIÊNCIA ESCRITORA - 4 ° ano 

 

DN 1 Utilização de malhas ou redes para representar, no plano, a posição de uma pessoa 

ou objeto. Representação da movimentação de uma pessoa ou objeto no espaço e 

construção de itinerários, utilizando terminologia adequada para descrever posições; 

 

DN 2 Representação do espaço por meio de maquetes; 

 

DN 3 Representação de figuras tridimensionais (composição e decomposição) e uso de 

terminologia especifica; 

 

DN 4 Representar por meio de figuras planas (composição) e identificação de que 

qualquer polígono pode ser composto a partir de figuras triangulares; 

 

Nível 5- Representação de figuras geométricas e uso da terminologia; 
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Quadro 11: Descritores de níveis de proficiência escritora no 4° ano- eixo temático Grandezas 

e Medidas. 

 
 

G
ra

nd
ez

as
 e

 M
ed

id
as

 

DESCRITORES DE NÍVEIS DE PROFICIÊNCIA ESCRITORA - 4 ° ano 

DN 1 Utilização de unidades usuais de medida como metro, centímetro, quilômetro, 

grama, miligrama, quilograma, litro, mililitro, quilometro, metro, metro quadrado, 

alqueire. - Representação de unidades usuais de medida de uma mesma grandeza. etc; 

 

DN 2 Utilização de unidades usuais de tempo e de temperatura e realização de 

conversões simples. Utilização do sistema monetário brasileiro em situações-problema; 

 

DN 3 Representação de sistemas de medida que são decimais, fracionais e conversões 

usuais, utilizando-as nas regras desse sistema; 

 

Fonte: Elaborados a partir dos Documentos analisados. 

 

 

 

 

Quadro 12: Descritores de níveis de proficiência escritora no 4° ano - eixo temático 

Tratamento da Informação. 

 

T
ra

ta
m

en
to

 d
a 

In
fo

rm
aç

ão
 

DESCRITORES DE NÍVEIS DE PROFICIÊNCIA ESCRITORA - 4 ° ano 

DN 1 Produção de textos escritos, a partir da interpretação de gráficos e tabelas, 

construção de gráficos e tabelas com base em informações contidas em textos 

jornalísticos, científicos ou outros; 

 

DN 2 Utilização de diferentes registros gráficos, desenhos, esquemas, escritas, 

identificação dos tipos de gráficos, produção escrita de informações relevantes, para 

interpretá-las e avaliá-las criticamente; 

 

 

Fonte: Elaborados a partir dos Documentos analisados. 
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Quadro13: Descritores de níveis de proficiência escritora no 5° ano - eixo temático Números e 

Operações. 

 

 

 
DESCRITORES DE NÍVEIS DE PROFICIÊNCIA ESCRITORA - 5 ° ano 

DN 1 Representação dos números naturais, e estabelecer relações tais como, se é múltiplo 

de., .se é divisor de; maior, menor, uso das operações fundamentais – (raciocínio 

combinatório)  algoritmo formal e não-formal, termos das operações; 

DN 2 Representação e leitura das diferentes escritas dos números racionais estabelecendo 

relações entre essas representações: forma fracionária e decimal e exploração de situações-

problema em que indicam relação parte/todo. Representação de números inteiros em 

diferentes contextos cotidianos e históricos e exploração de situações-problema em que 

indicam falta, diferença, orientação (origem); adição e subtração de frações com 

denominadores iguais, divisão e multiplicação de frações equivalentes, e uso das 

nomenclaturas referentes às frações: imprópria, equivalentes, etc..; 

N
úm

er
os

 e
 O

pe
ra

çõ
es

 

 

DN 3 Resolução de situações-problema, compreendendo diferentes significados das 

operações, envolvendo números naturais, inteiros e racionais, reconhecendo que diferentes 

situações-problema podem ser resolvidas por uma única operação e que eventualmente 

diferentes operações podem resolver um mesmo problema; Representação de cálculos 

escritos, exatos ou aproximados envolvendo operações com números naturais, inteiros e 

racionais, por meio de estratégias variadas, com compreensão dos processos nelas 

envolvidos; 

 

DN 4 Utilização de cálculos com porcentagens, e cálculo simples de porcentagens pelo uso 

de estratégias não convencionais, comparação entre frações, uso de representação escrita 

de porcentagem, fração decimais ou vice-versa; 

 

 

DN 5 Representação e resolução de problemas que utilizam fração, decimais, grandeza e 

medidas e uso desses símbolos, porcentagem, que envolvam o princípio multiplicativo, 

aditivo; 

 

 

DN 6 Utilização das diferentes representações dos números naturais, inteiros, racionais e 

das operações envolvendo esses números, para resolver problemas, em contextos sociais, 

matemáticos ou de outras áreas do conhecimento; 

 

Fonte: Elaborados a partir dos Documentos analisados. 
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Quadro 14 Descritores de níveis de proficiência escritora no 5° ano - eixo temático Espaço e 

Forma. 

 

E
sp

aç
o 

e 
F

or
m

a 

DESCRITORES DE NÍVEIS DE PROFICIÊNCIA ESCRITORA - 5 ° ano 

DN 1- Descrição de ideias e conceitos, identificação de ângulos retos em figuras e objetos, 

uso de termos como: vértice, ângulos, reta, polígono, identificação de poliedros, faces, 

arestas, polígonos com até dez lados. Compreensão do conceito de simetria, uso de malhas.  

 

DN 2- Representações planas e não-planas, identificação desses tipos de figuras e das 

partes que as compõem: vértice, arestas, faces, envolvendo a observação das figuras sob 

diferentes pontos de vista, construindo e interpretando suas representações, representação 

de figuras e resolução de situações-problema que envolva figuras geométricas planas, 

utilizando procedimentos de decomposição e composição, transformação, ampliação e 

redução. 

DN 3- Construção de noções de medida e resolução de problemas que envolvam diferentes 

grandezas, selecionando unidades de medida e instrumentos adequados à precisão 

requerida pelo estudo de diferentes grandezas, a partir de sua utilização no contexto social 

e da análise de alguns dos problemas históricos que motivaram sua construção. 

Fonte: Elaborados a partir dos Documentos analisados. 

 

 

Quadro 15 Descritores de níveis de proficiência escritora no 5° - eixo temático Grandezas e 

Medidas. 

 

G
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 e

 M
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DESCRITORES DE NÍVEIS DE PROFICIÊNCIA ESCRITORA - 5 ° ano 

DN 1- Representação de grandezas como: comprimento, massa, capacidade, superfície, 

volume, ângulo, tempo, temperatura, velocidade, moeda e cálculos de % e identificação de 

unidades adequadas (padronizadas ou não), uso de terminologia própria, e utilização de 

conversões entre algumas unidades de medida mais usuais (para comprimento, massa, 

capacidade, tempo) em resolução de situações-problema. Descrição, representação de 

cálculo da área de figuras planas pela decomposição e/ou composição em figuras de áreas 

conhecidas, ou por meio de estimativas. 

 
Fonte: Elaborado a partir dos Documentos analisados. 



77 

Quadro 16 Descritores de níveis de proficiência escritora no 5° ano - eixo temático 

Tratamento da Informação. 

 

T
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 DESCRITORES DE NÍVEIS DE PROFICIÊNCIA ESCRITORA - 5 ° ano 

 

DN 1 Leitura e interpretação de gráficos, identificação dos elementos que os compõem, 

utilização de recursos visuais adequados (fluxogramas, tabelas e gráficos: barras, de 

setores e pictóricos) para sintetizá-los, comunicá-los e permitir a elaboração de 

conclusões. Representação de dados expressos em tabelas e gráficos. 

 

 
Fonte: Elaborado a partir dos Documentos analisados. 

 

3.4 A construção do referencial teórico 

 

As leituras levaram-me a rever conceitos, informações e interferiram diretamente 

sobre a minha forma de ver e pensar sobre o objeto de estudo. As primeiras escritas diferem 

muito das aqui apresentadas. Pois, inicialmente elas emergiam de ideias desconexas, como 

toda fase inicial de qualquer leitura e escrita. As participações em disciplinas que de certa 

forma tinham conexão com meu trabalho, me auxiliaram na delimitação das minhas reflexões,  

A leitura da obra de Bakhtin fez-me entender o porquê da presença desse teórico em 

meu texto. A partir dele, baseei-me em conceitos importantes, por exemplo, o objeto e sua 

aquisição como algo material. O termo ‘dialogia’ adotado da obra deste teórico também se faz 

presente no texto ora apresentado, em relação à construção do discurso no contexto social.  

Os conceitos de linguagem, linguagem matemática, entre outros foram se expandindo 

na medida em que fui me aprofundando nas leituras. Nas idas e vindas das leituras construí a 

base do meu trabalho. Minhas inferências afloraram cada vez mais, pode ser que eu não tenha 

me cercado dos teóricos como deveria. De um lado a pesquisa se faz num determinado tempo 

presente com base em documentos que foram produzidos num momento histórico-social-

cultural passado, mas todos os elementos aqui dialogam. 

Apesar de tantos discursos construídos em tempos e espaços diferentes, ainda não se 

avançou muito sobre o aspecto que aqui escrevemos. Então, poderá parecer redundante meu 

discurso, pois, ele é a reprodução de um discurso de busca de mudança pela qual a educação 

brasileira vem passando ao longo dos anos.  
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Vale ressaltar que os PCNs de Matemática (BRASIL, 1997a) foram elaborados num 

período em que a educação brasileira buscava se direcionar nos aspectos de como 

parametrizar o ensino nessa área do conhecimento. Da mesma forma documentos como o 

GLD (BRASIL, 2010c) e até mesmo a Prova Brasil (BRASIL, 2010f) também refletem essa 

mudança.  

Por outro lado, os livros-guia também expõem os pontos de vista dos autores: no 

aspecto de priorizar um ou outro conteúdo. Uma ou outra forma de escrita, etc. Até mesmo a 

escolha dos textos matemáticos também reflete a opinião dos autores. Muito embora tantos os 

documentos como os livros didáticos busquem encontrar um ponto em comum: uma harmonia 

e até mesmo uma dialogia, que vise à consonância dos discursos. 

Tais reflexos podem ser explicitamente percebidos quando da leitura dos discursos 

proferidos nos textos matemáticos, nos enunciados das atividades dos livros didáticos de 

matemática. Outro aspecto passível de ser percebido é a influência de teorias pedagógicas 

adotadas neles. Elas são uma influência do que os documentos oficiais apregoam a construção 

de um saber que esteja relacionado ao contexto histórico e social dos sujeitos envolvidos no 

processo de ensino e aprendizagem.  

O uso da língua materna deve estar presente no processo de ensino e aprendizagem. 

Na perspectiva de facilitar à aquisição de ideias matemáticas, a leitura, produção escrita. A 

oralidade deve ser explorada com intuito de facilitar todo esse processo de ensino e 

aprendizagem. Tais mudanças só podem ser percebidas a partir da análise de diversos fatores 

que influenciaram modificações nos discursos proferidos nos livros, a partir de uma análise 

aprofundada de todos esses aspectos que permeiam o ensino e aprendizagem da matemática. 

 

 

3.5 A escolha dos livros didáticos de matemática 

 

Para validar os descritores, eu me propus a analisar os livros-guia como uma forma de 

verificar a aplicabilidades deles (descritores). E para isso, busquei conhecer o acervo de livros 

didáticos de matemática do Grupo de Pesquisa CONTAR. A fase de avaliação mais detalhada 

dos livros-guia culminou com a decisão final: a de que eu analisaria - quatro livros, dois do 4° 

ano e dois do 5° ano. E tal decisão deu- se devido aos seguintes fatores:  

� a) as coleções foram adotadas por seis escolas que tiveram uma média entre 3,0 

e 3,5 no IDEB de 2010, uma avaliação abaixo da média nacional;  
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� b) Devido às coleções apresentarem uma proposta de trabalhar a matemática 

em consonância com a língua materna, conforme as orientações dos 

documentos; 

� c) Porque nestas duas etapas de ensino os níveis de escrita são muito próximos; 

� d) Que os livros contemplam alguns objetivos do projeto ao qual este estudo 

está vinculado, que é focalizar como a leitura e a escrita são orientadas nos 

livros didáticos de língua portuguesa e de matemática destinados aos 4º e 5º 

anos do EF, bem como à proposta do Grupo de Pesquisa do qual participo;  

� e) Que os livros fossem a 1° edição, porque na primeira edição é mais fácil 

verificar quais aspectos da escrita são mais contemplados.  

Alguns livros estavam disponíveis apenas na forma digital. Inicialmente pré-selecionei 

os seguintes livros: Aprendendo Sempre, Ponto de Partida, Pode Contar Comigo, Hoje é dia 

de Matemática. Mas devido a nem todos eles estarem na forma não-digitais. Resolvi 

selecionar outros, por causa da facilidade de manuseio e outros fatores. Abaixo apresento a 

lista de livros tanto do acervo digital como do físico. 

 

Quadro 17 Lista de livros didáticos de matemática do acervo Digital e não-digital do Grupo 

CONTAR. 

 

A
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Hoje é dia de Matemática do 1° ao 5° ano 

A
ce

rv
o 

nã
o-
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Hoje é dia de Matemática do 4° ao 5° ano 

As linguagens da Matemática do 1° ao 5° 

ano; 

As linguagens da Matemática do 1°, 4° e 5° 

anos. 

Pode Contar Comigo do 1° ao 5° ano; 
 

Pode Contar Comigo do 1°, 2° e 4° anos 

Ponto de Partida do 1° ao 5° ano Ponto de Partida 1°, 2° e 3, 4° anos. 

Porta Aberta 1° e 2° anos; Porta Aberta 1° e 2° anos 

Projeto Conviver do 1° ao 5° ano Nenhum exemplar 

Fazendo e Compreendendo Matemática 

do 1° ao 5° ano; 

Fazendo e Compreendendo Matemática do 

1° ao 4° ano; 

Projeto Buriti do 1° ao 5° anos. Projeto Buriti do 1°, 2° e 5° anos. 

Fonte: Arquivo da autora. 
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O acervo do Grupo de Pesquisa CONTAR é composto por oito coleções de matemática, uma 

contempla os 1° e 2° anos, e as outras contemplam do 1° ao 5° ano. Após o levantamento da 

disponibilidade das coleções na forma não-digital: no caso três coleções que contemplavam os 

4° e 5° anos. Escolhi a princípio nessa etapa três coleções. A seguir apresento um quadro com 

as informações sobre as elas. 

 

 

Quadro 18 – Lista de livros didáticos de matemática pré-selecionados para a pesquisa. 
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Linguagem da Matemática dos 4° e 5° anos – 2008. Autoras: Eliane Reame e Priscila 

Montenegro, Editora Saraiva. 

 

Fazendo e Compreendendo Matemática 4° e 5° anos - 2008. Autoras: Lucila Bechar 

Sanches e Manhúcia Perelberg Liberman. Editora Saraiva. 

 

Hoje é dia de Matemática 4° e 5° anos - 2008. Autores: Carla Cristina Tosatto, Claudia 

Miriam Tosatto e Eidlane do Pillar F. Peralchi. Editora Positivo. 

Fonte: Arquivo da autora. 

 

 

 

 

 

 

 

De posse dos livros, passei para a fase de leitura deles. Para isso eu elaborei um roteiro 

de critérios para selecionar os livros: baseei-me na exploração do eixo norteador da coleção, 

uso de diferentes gêneros textuais, os quais eram utilizados para apresentação dos conteúdos 

matemáticos, exercícios contextualizados. Se as sessões principais se articulam com as 

secundárias, sequenciando-as. Após a análise dos livros, percebi que das três coleções as que 

preenchiam os critérios eram: Linguagens da Matemática dos 4° e 5° anos e Hoje é dia de 

Matemática, por apresentarem de forma mais clara as propostas das coleções. 
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3.6 Descrição dos livros didáticos analisados 

 

 

Os livros didáticos analisados pertencem a duas coleções: As Linguagens da 

Matemática dos 4° e 5° anos e Hoje é dia de Matemática que contemplam do 1° ao 5° ano. As 

propostas apresentadas por ambas se baseiam no eixo norteador de Resolução de situações-

problema. Elas atendem aos aspectos abordados nos documentos.  

Elas têm como base a articulação da língua materna com a matemática. De forma a 

facilitar o ensino e a aprendizagem de conceitos, ideias matemáticas, porém, essa perspectiva 

é mais enfatizada e explorada na coleção Linguagens da Matemática. A primeira coleção 

denominada de Linguagens da matemática, de autoria de Eliane Reame e Priscila 

Montenegro. Os dois objetivos principais da coleção são: relacionar a matemática à língua 

materna pela leitura de diferentes tipos de textos e relacionar a matemática à cidadania por 

meio de situações de temas do cotidiano.  

A coleção tem 12 unidades, que são divididas em temas ou seções. As seções são  

denominadas de: Ler e escrever em matemática, Problemateca, Jogos e Brincadeiras, 

Diferentes maneiras de calcular e Usando a calculadora. Ao final da coleção é apresentado um 

glossário ilustrado. O livro do 4° ano tem 248 páginas e o do 5° ano tem 262 páginas. Na 

apresentação dos conteúdos, por exemplo, ambos os livros apresentam textos expositivos, nos 

quais são explicados os algoritmos, seguidos de exercícios de resolução. A oralidade também 

é muito. 

A coleção intitulada de Hoje é dia de matemática de autoria de Claudia Miriam 

Tosatto, Edilaine do Pillar F. Peralchi e Carla Cristina Tosatto. As duas edições do 4° e 5° 

anos estão divididas em oito unidades, nas quais são trabalhados os quatro campos da 

matemática escolar. Os livros apresentam nove seções intituladas de: Jogando e aprendendo, 

Registrando, Trocando ideias, Explorando as ideias do jogo, Momento de relembrar, 

Conversando sobre o texto, Lendo a imagem, Lendo o texto e Fazendo uma viagem no tempo. 

O conteúdo do 4° ano está distribuído em duzentas e noventa páginas e o do 5° ano conteúdo 

está distribuído em trezentas e dez páginas.  

A seguir apresento um quadro contendo a lista com os nomes das escolas17, o Ideb de 

cada uma, e os nomes dos livros adotados por cada instituição. 

                                                           
17 Vale salientar que em relação ao perfil dos alunos das escolas públicas municipais de Natal, Estes são 
oriundos, em sua maioria de famílias de baixa renda, cujos pais são trabalhadores empregados, subempregados 
ou desempregados. Boa parte das crianças é beneficiada pelos programas Bolsa Família ou Tributo à Criança. 
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Quadro 19 Lista das escolas vinculadas ao Projeto de pesquisa Leitura e escrita: recortes inter 

e multidisciplinares no ensino da matemática e português. 

 

 

 

Escola 
Ideb Livro 

 
Esc. Mun. João Paulo I 

3,3 Linguagens da matemática 4° e 5° anos 

Esc. Mun. Nossa senhora da apresentação 3,5 Linguagens da matemática 4° e 5° anos 

Esc. Mun. Prof. José de Andrade Frazão. 3,4 Linguagens da matemática 4° e 5° anos 

Esc. Mun. Prof. José do Patrocínio Pereira 
Pinto. 

3,0 Linguagens da matemática 4° e 5° anos 

Esc. Mun. Profª. Lourdes Godeiro 3,4 Hoje é dia de Matemática 4° e 5° anos 

Esc. Mun. Profª. Francisca de Oliveira 3,5 Hoje é dia de Matemática 4° e 5° anos 

Fonte: Arquivo da autora. 

 

 

 

 

 

 

 

O quadro acima traz a lista de escola que estão vinculadas ao Projeto de pesquisa 

Leitura e escrita: recortes inter e multidisciplinares no ensino da matemática e português, cujo 

índice dos últimos Ideb mostraram que elas ainda continuam com baixo desempenho tanto em 

Matemática como em Português. Este resultado ainda é da Prova Brasil 2010, contudo o 

quadro não mudou na última edição deste tipo de avaliação, ocorrida em 2012.  

 

 

                                                                                                                                                                                     
(informação contida no documento: Referenciais Curriculares para o ensino fundamental anos iniciais língua 
portuguesa – ciências naturais – matemática – história geografia , 2010, p. 21).  
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4 AS ANÁLISES DOS LIVROS DIDÁTICOS DE MATEMÁTICA CO M BASE NOS 

DESCRITORES E NO APORTE TEÓRICO 

 

Nos quadros de análise dos livros referentes ao 4° ano, usamos a sigla: 

LDM 1 para nos referirmos ao livro Linguagens da Matemática 4° ano  

LDM 2 para identificar o livro Hoje é dia de matemática 4° ano.  

E nos quadros de análise dos livros do 5° ano usamos a sigla: 

LDM 3 para identificar o livro Linguagens da Matemática 5° ano e, 

LDM 4 para o Hoje é dia de Matemática 5° ano. 

As análises detalhadas de cada livro são apresentadas, conforme cada descritor que 

abrange cada um dos quatro eixos temáticos da Matemática e aparecerão na seguinte ordem:  

i) Eixo temático;  

ii)   A identificação do livro analisado; 

iii)   Um breve comentário sobre a abordagem de cada eixo nos livros;  

iv) As análises sobre cada nível sobre as atividades e a contribuição dos 

livros-guia para o desenvolvimento da proficiência escritora e, algumas vezes 

leitora em matemática;  

v) Ao final apresentamos um quadro-resumo das análises nos quais 

constam três itens: contribui parcialmente, contribui ou não contribui.  

Salientamos que nos detivemos na escrita matemática, porém, como a leitura também 

é essencial para o desenvolvimento da escrita, também fazemos menção a ela.  

 

4.1 Análises dos livros didáticos de matemática do 4° ano 

4.2  Eixo Números e Operações - LDM 1 

Linguagens da Matemática 4° ano 

 

O Linguagens da Matemática 4° ano traz atividades que demonstram que o uso dos 

números e operações são muito presentes no cotidiano, por isso, os exercícios que 

contemplam este eixo trazem um forte apelo ao tema.  

Buscando a articulação com língua materna e a linguagem matemática, a escrita 

matemática é apresentada do nível mais simples ao mais elaborado.  

O livro-guia apresenta os conteúdos a partir do uso de textos matemáticos, desenhos e 

exemplificações matemáticas em alguns exercícios.  
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O livro traz referências a este eixo temático nos capítulos: 1 páginas 8-24, Capítulo 2 

páginas 28-45, Capítulo 3 páginas 50-55, Capítulo 4 páginas 70-73, 76-87, Capítulo 5 páginas 

92-96, Capítulo 6 páginas 112-119, Capítulo 7 páginas 134-143, Capítulo 8 páginas 156-162, 

Capítulo 9 178-186, Capítulo 10 páginas 198-203, Capítulo 11 páginas 218-219, 230-231, 

Capítulo 12 página 238.  

 

A seguir apresentamos as análises dos livros-guias conforme cada descritor dos eixos 

temáticos. 

 

DN 1 O livro apresenta exercícios que partem da língua materna como referência para 

a resolução das operações básicas. Neste aspecto ela é utilizada para estimular os alunos a 

usarem as diferentes formas de representação dos algoritmos formais.  

Na apresentação da lógica de construção e representação do repertório básico de 

cálculos, o livro atende a este item. Neste eixo as palavras-plenas como: escrever, explicar, 

escritas convencionais são muito presentes nos exercícios, pois as mesmas se articulam com 

as palavras-instrumento, como: por meio, para,por, em.  

A língua materna é usada nas atividades para estimular a escrita matemática, isso é 

perceptível, por exemplo, em enunciados como: escreva por extenso, escreva em algarismo, 

escreva de duas maneiras diferentes (MACHADO, 2009; KLUSENER, 2006). 

A apresentação de textos matemáticos é muito presente para expor a escrita 

matemática: aspecto explorado nos exercícios. Na representação dos números naturais 

maiores que nove mil, a língua materna é usada para facilitar a representação por extenso 

destes tipos de números (SMOLE, 2001; LOPES e NACARATO, 2009).  

Por outro lado os termos das operações são poucos explorados em suas inter-relações 

com a linguagem matemática e a língua materna, portanto, deixando nesse aspecto em aberto 

a compreensão desses termos matemáticos. De forma que a proficiência escritora não é 

contemplada em sua plenitude. 

 

DN 2 São apresentadas atividades de produção escrita que partem do uso da língua 

materna para a compreensão do sistema decimal e suas regras. No que se referem aos 

números racionais - os decimais são apresentados primeiro, por meio de exemplificações que 

partem da língua materna para a escrita matemática. Os exemplos apresentados no livro 

buscam levar os alunos a compreenderem, que se pode fazer a representação de um mesmo 

número de maneira diferente (BRASIL, 1997a; 2010c). 
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Posteriormente há apresentação dos fracionários, porém não há exploração da 

representação de um mesmo objeto matemático por meio dos números fracionários. A 

articulação da língua materna é usada para representar as ideias, conceitos, e representação.  

É necessário que os alunos sejam apresentados à escrita matemática por meio da 

língua materna, até que desenvolvam uma autonomia para fazerem uso da linguagem 

matemática (BRASIL, 1997a; 1997b; 2009c; CAVALCANTI, 2001). 

Novamente as palavras-plenas que mais aparecem são: escreva, represente. As 

palavras-instrumento mais usadas são: com, em. Porém, não há o estímulo ao uso da escrita 

matemática em si na perspectiva de ampliação de uso desta 

 

DN 3 São apresentadas atividades, nas quais os alunos são levados a desenvolverem 

diferentes representações, pois partem do uso de estratégias de resolução pessoal até a 

convencional em alternância com a língua materna. A língua materna permeia todo o 

processo, pois ela se faz presente nos exercícios de produção textual até o desenvolvimento do 

procedimento de representação do algoritmo (BRASIL, 1997a; 2010c; MACHADO, 2009).  

O livro orienta essa articulação usando as palavras-plenas: escreva, calcule, resolva, e 

as palavras-instrumentos que mais aparecem neste item são: como, em, sobre, por. Porém, não 

há estímulo à escrita matemática para a resolução das situações-problema apresentadas, e 

pouca exploração dos termos matemáticos usados nestas operações em articulação com a 

língua natural.  

 

DN 4 O livro apresenta alguns exercícios que buscam contemplar este item, contudo, é 

apenas estimulado o uso de produção textual para explicar o desenvolvimento da resolução do 

problema proposto, mas sem a articulação com a linguagem matemática.  

Outras vezes a escrita matemática fica dissociada da língua materna. Conforme, 

Machado (2009) é preciso haja uma impregnação da língua materna para o beneficio da 

aprendizagem da linguagem matemática.  

Palavras-plenas como: resolva, calcule, escreva, cujo objetivo é orientar os alunos na 

produção escrita, e palavras-ferramentas, como: por, em, sobre, buscam orientar em que tipo 

de escrita os alunos devem resolver ou calcular.  

Por considerarmos que o objetivo das atividades seja apenas mostrar alguns elementos 

envolvidos no processo de resolução, sem dá muita ênfase aos elementos que a constitui, ou 

seja, apenas, mostrar conceitos e ideias básicas, então nesta perspectiva o livro atende ao que 

se espera que ele apresente aos alunos (BRASIL, 2010c). 
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DN 5 São apresentadas atividades nesta perspectiva partindo do uso da língua materna 

para o desenvolvimento da escrita matemática (BRASIL, 1997a; 2010c). 

Porém, observou-se que não há ampliação de uso da escrita matemática, uma vez que 

os exercícios não exploram o potencial da língua materna para o aprimoramento da 

proficiência escritora. Concluímos que nos exercícios posteriores não há esta perspectiva. 

Nesta direção Machado (2009) aborda que na aprendizagem da matemática caberia dar o 

passo decisivo no sentido da aplicação de estratégias.  

As palavras-plenas que aparecem como orientadoras para o desenvolvimento da 

proficiência escritora em matemática são: explique, escreva, calcule, e as palavras-

ferramentas são: como, em, das.  

 

DN 6 Neste item os exercícios são apresentados mais em língua materna. É preciso 

que os alunos aprendam a usar a escrita matemática, partindo de seu uso mais simples ao mais 

elaborado (BRASIL, 2010c; CAVALCANTI, 2001). 

As representações são priorizadas ainda na língua natural, mas os termos matemáticos 

não são apresentados em articulação com a língua materna, para que eles possam ser 

compreendidos a partir de aproximações de conceitos construídos por intermediação da língua 

natural. 

Novamente as palavras-plenas são: represente, resolva. E as palavras-ferramentas são: 

com, em, por. Há mais abordagem das operações de multiplicação e divisão.  

 

 

A seguir apresentamos um exemplo de uma atividade do livro Linguagens da 

Matemática 4° ano, cujo trabalho com a escrita matemática já parte da perspectiva de que os 

alunos já conhecem o símbolo, que está sendo utilizado para representar a ideia de quantia. 

Quando se refere a valores monetários e a operação com números decimais. 

Esta atividade trabalha o nível 6 da proficiência escritora. 

No exercício dado a língua materna é usada para articular as ideias matemáticas, 

partindo, por exemplo, da representação dos números da escrita matemática para a língua 

materna e vice-versa. 

De forma que apresenta as possibilidades de representação de uma mesma ideia 

matemática. Posteriormente, os alunos são estimulados a produzirem um texto em língua 

natural, no qual eles poderão expor suas ideias a respeito de cada valor apresentado, e que tipo 

de bem material poderia ser comprado com esses valores.  
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A atividade proposta busca levar os alunos a conectar as informações do contexto 

deles com outras expostas no LDM. Na última parte do exercício o uso da operação básica – 

adição, por ideia de complementação, busca estimular nos alunos o desenvolvimento de uma 

resolução para o problema proposto (KLÜSENER, 2006). 

O exercício trabalha na perspectiva de desenvolver a escrita matemática, de forma que 

os alunos possam fazer uso de diferentes estratégias de resolução dos problemas, bem como 

uso de diferentes escritas representacionais tanto dos números como dos resultados dos 

problemas propostos.  

 

 

Figura 2 O uso da escrita matemática no livro Linguagens da Matemática 4° ano: eixo 

Números e Operações  

 

 

Fonte: Extraído do livro Linguagens da Matemática 4° ano 
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4.3 Eixo Números e Operações - LDM 2 

Hoje é dia de Matemática – 4° ano 

 

Os números são muito presentes no mundo, por isso a importância de se aprender a 

representá-los e usá-los em diferentes situações. Neste aspecto o livro aborda o trabalho com 

este bloco de conteúdo priorizando a relação dos conceitos com situações reais, nas quais os 

resultados dos números, das operações e do nosso sistema de numeração podem ser 

construídos.  

As situações apresentadas no livro promovem o uso dos números em diferentes 

contextos, nas quais a língua materna intermédia todo o processo de compreensão das 

relações de equivalência de significados dos termos matemáticos e a relação dos objetos 

matemáticos com o mundo.  

Buscando essa articulação são apresentados neste eixo temático elementos essenciais à 

inserção dos alunos ao mundo dos números e palavras matemáticas.  

Nesta direção o referido livro-guia apresenta referências a esse eixo temático na 

Unidade 1, páginas 15,19, Unidade 2 páginas 57-60, 66-75, Unidade 3 82-94, Unidades 4 

páginas 112-117, 129-131, Unidade 5 páginas 152-161, Unidade 6 páginas 180-187, Unidade 

7 páginas 223-238, Unidade 8 páginas 267-277e 290.  

A partir das atividades e textos apresentados no livro, buscamos os elementos que 

apontam a contribuição do referido livro-guia para a proficiência leitora e escritora em 

matemática com base no referencial e nos descritores.  

As análises sobre cada nível aqui apresentadas neste eixo temático, de forma nenhuma 

são a tábua da Lei, uma vez que este não é nosso objetivo. 

 

DN 1 O livro apresenta atividades que exploram mais o uso da língua materna nas 

atividades de matemática. Apesar disso não são apresentados os significados dos termos 

matemáticos das operações em a língua materna, aspecto que consideramos importante para a 

interconexão da língua materna com a linguagem matemática (BRASIL, 1997a; MACHADO, 

2001; KLÜSENER, 2006). 

As palavras-plenas mais presentes nas atividades deste nível são: resolva, escreva e 

represente. As palavras-ferramentas - com, em, por meio, servem como direcionadoras para o 

desenvolvimento da escrita matemática em articulação com a língua materna. Neste item não 

é contemplada a expansão de nível de compreensão leitora e escritora em matemática. 
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DN 2 A escrita numérica é apresentada em articulação com a língua materna, para a 

compreensão do sistema decimal. A representação dos números naturais é ampliada para a 

representação dos racionais, no entanto, muitas vezes não são apresentadas as equivalências 

de representação de um mesmo objeto matemático.  

A exploração dos termos e objetos matemáticos em articulação com a língua materna 

ainda é desprestigiado, porque em certas atividades ainda se prestigia mais o uso da escrita 

matemática sem orientações sobre ela. Conforme Moro (2007) como o trabalho com a 

matemática ainda privilegia o ensino dos algoritmos, resolver problemas, para a maioria das 

crianças seria ‘adivinhar’ a conta a ser utilizada em cada caso. Nesta direção alguns exercícios 

ainda trabalham nesta perspectiva.  

 

DN 3 A linguagem matemática neste nível é apresentada por meio de atividades que se 

articula com a língua materna, por meio de exemplificações. Na multiplicação, bem como na 

divisão é dada ênfase em articular a representação matemática com a língua natural para a 

operação com os algoritmos, mas não apresenta a potenciação como mais uma ideia de um 

mesmo objeto matemático, fazendo uso da multiplicação (BRASIL, 1997a; CAVALCANTI, 

2001). 

Em contrapartida não percebemos a exploração dos termos matemáticos envolvidos no 

processo. No que se refere à articulação da língua materna com a linguagem matemática, para 

uma melhor compreensão escritora e leitora dos alunos (BRASIL, 1997a; 2010c). 

 

DN 4 As atividades que trabalham nesta perspectiva trazem textos expositivos, nos 

quais são colocadas outras formas de representar a ideia de uso das quatro operações básicas. 

E sempre ao final pede-se para os alunos exporem as formas de resolver as questões. Tanto 

usando a escrita representacional em matemática como em língua materna (BRASIL, 1997a; 

1997b; 2010c; SMOLE, 2001). 

A ocorrência de palavras-plenas como: resolva, procedimentos, escreva, calcule, e 

palavras-ferramentas: e, com, para, em. Na produção escrita em matemática há mais 

exploração de uso de cálculos com os números naturais.  

O uso de representação com números racionais é mais na perspectiva de leitura destes, 

e apenas alguns exercícios são apresentados para que os alunos façam comparações e 

representações. (BRASIL, 2008d; 2008e; 2009f; 2010g). A leitura e a escrita deste tipo de 

número são apresentadas na página 127, retomados 198-201 e ao final do livro na Seção 

Medidas, a representação dos decimais e frações é retomada.  
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Em todos os exemplos apresentados há a relação da escrita matemática com a língua 

materna.  

Percebemos que apesar de o livro trabalhar na perspectiva de apresentação de outras 

escritas matemáticas, mesmo assim não há a exploração do potencial desse tipo de escrita, por 

isso, o mesmo contribui parcialmente para a proficiência escritora. 

 

DN 5 Articula as duas formas de representação de cálculos de adição e subtração, bem 

como faz uso da língua materna para explorar essas relações. Entretanto, não apresenta 

porcentagem e seus símbolos e significados na língua materna (KLÜSENER, 2006; SMOLE, 

2001; MACHADO, 2001). 

As palavras-plenas que mais aparecem nesse item são: representa, calcule, escreva. 

Bem como as palavras-ferramentas são: que, em, as, como.  

Neste item o livro atende em partes ao referido critério, não somente porque deixa de 

apresentar referência à porcentagem, como não explora a escrita matemática na perspectiva de 

estimular aos alunos a desenvolverem o seu potencial, conforme os documentos oficiais.  

 

DN 6 Neste item não percebemos a ampliação das ideias e conceitos e da escrita 

matemática, pois o mesmo apresenta apenas exercícios e exemplos que contemplam uma fase 

inicial desse tipo de escrita representacional dos naturais, bem como expressões em língua 

materna referentes à porcentagem, contudo, sem aprofundamento (BRASIL, 1997a; 2010c). 

 

 

 

 

 

 

Na página seguinte trazemos uma atividade extraída do livro analisado, para 

exemplificar como ele trabalha o desenvolvimento da proficiência escritora. No enunciado é 

colocado um desafio para que os alunos não somente utilizem caderno e lápis, mas também 

confiram o resultado usando a calculadora.  
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Figura 3- O uso da escrita matemática no livro Hoje é dia de Matemática 4° ano: eixo 

Números e Operações 

 

 

 

Fonte: Extraído do livro Hoje é dia de Matemática 4° ano.   

 

 

Logo a seguir apresentamos um quadro-síntese da análise do eixo temático Número e 

Operações, no qual damos um panorama geral sobre os níveis de proficiência escritora 

trabalhados nos livros-guia. 

 

 

Quadro 20 - Demonstrativo sintético das análises dos livros didáticos de matemática do 4º 

ano: eixo Número e Operações. 

 

Descritores Contribui 
parcialmente Contribui/em  Não contribuem 

DN 1-Construção e organização no que se refere ao 

repertório básico de cálculos e representação de escrita de 

números naturais de qualquer ordem de grandeza, e 

simbologia. 

 

Ambos 
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DN 2 Produção de escritas numéricas, considerando as 

regras do sistema de numeração decimal e estendendo-as 

para a representação dos números racionais na forma 

decimal; fracionária de um mesmo número racional, vice-

versa; 

Ambos 

  

DN 3 Representação e uso de cálculos envolvendo 

multiplicação, divisão, e resolução das operações com 

números naturais, por meio de estratégias pessoais e, 

aquisição do uso de técnicas operatórias convencionais. 

Ambos 

  

DN 4 Utilização de outros procedimentos de cálculo –

escrito não convencional, e resolução de problemas, 

consolidando alguns significados das operações 

fundamentais e construindo novos, em situações que 

envolvam números naturais e, em alguns casos racionais; 

Ambos 

  

DN 5 Representação dos cálculos de adição e subtração 

de números racionais na forma decimal, frações, 

porcentagens, por meio de estratégias pessoais e pelo uso 

de técnicas operatórias convencionais. 

Ambos  

  

DN 6 Resolução de situações-problema, compreendendo 

diferentes significados das operações envolvendo 

números naturais e racionais. 

LDM 2 LDM 1 

 

Fonte: Arquivo da autora. 
 

 

4.4 Eixo Espaço e Forma LDM 1 

Linguagens da Matemática 4° ano 

 

O livro distribui este eixo temático no Capítulo 5 páginas 100-104, Capítulo 6 

páginas 122-127, Capítulo 7 páginas 148-151, Capítulo 8 páginas 166-171, Capítulo 10 

páginas 208-210.  

 

DN1 O livro apresenta a princípio um texto expositivo no qual expõe sobre a 

localização: direita, esquerda e articulando a língua materna com linguagem matemática. 

Quando coloca a representação de 
4

1
de giro, cujo exercício trabalha ao mesmo tempo a 

escrita fracionária e a produção escrita em língua materna (BRASIL, 1997a; 2010c; 

MACHADO, 2009). 
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Nesta perspectiva as atividades apresentam o trabalho com malhas ou redes, porém, 

há apenas três atividades nas páginas 104, 105 e 123. Para a leitura de noção de localização 

são apresentadas atividades de produção textual, nas quais os alunos devem explicar a posição 

deles diante do ponto inicial. As palavras-plenas são: escreva, explique, justifique e as 

palavras-ferramentas: sobre, em.  

 

DN 2 Neste item não há atividades que o contemplem. 

 

DN 3 Apresenta atividades que trabalham as terminologias dessa área específica em 

consonância com a língua materna. Neste eixo há uma maior impregnação da língua materna. 

(MACHADO, 2009). 

São demonstrados modelos de ampliação e diminuição de objetos e são apresentadas 

atividades nesta direção que estimulam o uso de desenho em conjunto com a linguagem 

matemática (BRASIL, 1997a; 2010c). 

As palavras–plenas que mais aparecem são: represente, construa. Dando assim as 

orientações sobre o tipo de ação que se espera que os alunos façam.  

 

DN 4 O livro contempla esse nível nas páginas 124-127, incluindo apresentação do 

conteúdo, sendo retomando das páginas 148-151. A produção textual escrita em língua 

materna é muito contemplada. As terminologias das palavras em linguagem matemática não 

são apresentadas muito articuladas com a língua natural: uma vez que não observamos a 

exemplificação ou aproximação de significados (BRASIL, 1997a; MACHADO, 2009). 

 

DN 5 Das páginas 166- 171 são abordadas atividades nesta perspectiva de leitura das 

formas e a produção, e aproximação dos termos usados na área. Nesta perspectiva são usadas 

figuras para que os alunos possam comparar e identificar os elementos que as compõem 

(BRASIL, 1997a; 2010c; NATAL, 2010; SMOLE, 2001). Porém, percebemos que o 

tratamento dado a esse item ainda é superficial dada a importância do mesmo.  

 

Logo a seguir apresentamos uma atividade que aborda esse eixo temático. Nela os 

alunos são convidados a representar a ideia de ângulo reto, por meio de desenhos. Esta 

estratégia é uma forma de estimular os alunos a identificarem ângulos. Podendo ser ampliada 

também a ideia de perpendiculares, paralelas e outras, por meio de objetos que estão à 

disposição dos alunos em sala de aula ou na casa deles.  
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A construção de conceitos e ideias matemáticas usadas no eixo Espaço e Forma, é 

importante, uma vez que no cotidiano dos alunos, serão encontrados muitos objetos que se 

relacionam com as formas geométricas. Neste eixo temático o uso de termos da Geometria é 

constantemente cobrado dos alunos. Na Seção Para prender mais, abaixo apresentada, 

trabalha na direção de desenvolver a capacidade de os alunos saberem identificar os ângulos 

retos.  

 

 

 

Figura 4 - O uso da escrita matemática no livro Linguagens da Matemática 4° ano: eixo 

Espaço e Forma 

 

 

Fonte: extraído do livro Linguagens da Matemática do 4° ano. 
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4.5 Eixo Espaço e Forma LDM 2 

Hoje é dia de matemática 4° ano. 

 

O livro aborda este eixo temático na Unidade 1 páginas 10-14, 26-30, 37, 43-50, 

118-119, 192-194, 207-209, 216-222, 262-266. Vale salientar que neste livro a articulação 

dos eixos temáticos Números e Operações, Medidas e Grandezas é muito presente nas 

atividades, por isso, que aparecem um maior número de atividades.  

 

A seguir apresentamos a análise referente a este eixo.  

 

DN 1 O livro apresenta nas páginas 142-145 um texto para que os alunos façam a 

leitura de um mapa, para que sejam respondidas algumas questões posteriormente. 

As atividades apresentadas buscam estimular os alunos por meio da leitura a 

desenvolverem um texto escrito, para exporem sobre as observações deles. (BRASIL, 1997a; 

1997b, 2010c) O objetivo é chamar a atenção para as posições onde os principais 

monumentos, praças etc estão localizados.  

Posteriormente, a mesma atividade é retomada nas páginas 175 e 176, cujo objetivo é 

chamar novamente a atenção dos alunos para as siglas que representam os espaços.  

São poucas as atividades que contemplam este nível de escrita matemática. Aspectos 

importantes como construção de itinerários, uso de recursos ficam desprestigiados nesta 

perspectiva.  

 

DN 2 Este item não apresenta nenhuma atividade. 

 

DN 3 No livro são apresentados vários exemplos de decomposição e composição de 

figuras. Nas páginas 42-43, os alunos são apresentados ao conteúdo. A princípio a leitura de 

imagens e a produção textual servem de ferramenta para que eles compreendam a relação de 

tamanho (BRASIL, 1997a; 1997b; VIALLI, 2009; PELANDRÉ, 2009; MESQUITA, 2001).  

Os significados de algumas figuras geométricas são explorados a partir da língua 

materna, porém, a articulação entre a língua materna e linguagem matemática ainda é pouco 

explorada na perspectiva de estimular os alunos a compreenderem e a representarem as 

figuras, bem como na ampliação de uso da terminologia específica (BRASIL, 1997a; 1997b, 

2010c). 
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DN 4 Nas páginas 118 -121 são apresentadas atividades de descrição e representação de 

polígonos. A partir de atividades de leitura de textos e figuras, e produção textual.  

Nas páginas 262-265 são apresentadas atividades que estimulam os alunos a utilizarem 

malhas para comporem a partir de figuras planas. São exploradas a ideias e alguns conceitos, 

que deverão ser ampliados posteriormente na série seguinte (BRASIL, 1997a; NATAL, 

2010c). 

 

DN 5 O texto de abertura do livro é sobre as formas geométricas. O primeiro conceito 

apresentado é o de simetria. As primeiras apresentações sobre esse item é feita a partir da 

leitura de imagem, no que se espera que os alunos façam comparações e identifiquem os 

elementos que são abordados (SOLÉ, 1998; BRASIL, 1997b; NATAL, 2010). 

Posteriormente, na página 37 os alunos são convidados a produzirem um texto em 

língua materna, para descreverem algumas figuras (BRASIL, 1997a; 1997b, BAIRRAL E 

Powell, 2006; FREIRE, 1996). 

Na produção de textos são retomados os conceitos de figuras geométricas, de forma a 

ampliá-los sobre esse tipo de figuras, bem como a nomenclatura nas páginas: 220-221.  

As palavras-plenas que aparecem nos textos expositivos são: escreva, descreva, 

represente, e as palavras-ferramentas são: sobre, o, a, os, as. Neste item o livro estimula o 

aprendizado sobre as figuras geométricas e a nomenclatura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A seguir apresentamos uma atividade contida na Seção Registrando, na qual os alunos 

são estimulados a fazerem uma leitura da obra apresentada. Nesta atividade há apenas o uso 

da língua materna.  
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Figura 5- O uso da escrita matemática no livro Hoje é dia de Matemática 4° ano: eixo Espaço 

e Forma 

 
 

 

Fonte: extraída do livro Hoje é dia de Matemática 4° ano. 
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Logo a seguir apresentamos um quadro-resumo das análises em relação ao eixo temático 

Espaço e Forma. 

 

 

Quadro 21: Demonstrativo sintético das análises dos livros didáticos de matemática do 4º ano: 

eixo Espaço e Forma. 

 

Descritores Contribui 
parcialmente Contribui/em  Não 

contribuem 

DN 1 Utilização de malhas ou redes para representar, no 

plano, a posição de uma pessoa ou objeto. Representação 

da movimentação de uma pessoa ou objeto no espaço e 

construção de itinerários, utilizando terminologia adequada 

para descrever posições. 

LDM 1 

 
LDM 2 

 

DN 2 Representação do espaço por meio de maquetes 
 

 Ambos 

DN3 Representação de figuras tridimensionais (composição 

e decomposição) e uso de terminologia especifica. 
LDM 2 LDM 1 

 

DN 4- Representar por meio de figuras planas 

(composição)e identificação de que qualquer polígono pode 

ser composto a partir de figuras triangulares. 

 Ambos 

 

DN 5- Representação de figuras geométricas e uso da 

terminologia. 
 Ambos 

 

DN 6- Utilização de malhas ou redes para representar, no 

plano, a posição de uma pessoa ou objeto. Representação 

da movimentação de uma pessoa ou objeto no espaço e 

construção de itinerários, utilizando terminologia adequada 

para descrever posições. 

LDM 1 

 

 

LDM 2 

 

Fonte: Arquivo da  autora. 
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4.6 Eixo Grandezas e Medidas LDM 1 

Linguagens da matemática 4° ano. 

 

O livro aborda este eixo temático no Capítulo 1 nas páginas 20- 22, 56-57, 60-62; 

Capítulo 5 na página 97, Capítulo 7 páginas 144 e 146, Capítulo páginas 8 páginas 163-164, 

Capítulo 10 página 212, Capítulo 11 páginas, 220 e 228. Num total de 16 atividades. A seguir 

apresentamos os níveis de escrita matemática abordados nas atividades. 

 

DN 1 Medidas no cotidiano é uma seção do livro que apresenta na página 60 – um 

texto expositivo do tipo icônico-verbal sobre as medidas usuais: de temperatura, de tempo, 

velocidade, massa, comprimento. E são apresentadas aos alunos de forma contextualizadas 

por meio de texto e atividades, que estimulam os alunos a usarem esse tipo de representação.  

Posteriormente o livro traz uma atividade que orienta os alunos a produzirem um 

texto no qual eles exponham sobre o que entenderam sobre o tema abordado, bem como falar 

sobre quais instrumentos podem ser usados para medir as referentes grandezas. (BRASIL, 

1997a; 1997b; 2010c) 

Nos primeiros exercícios o uso de símbolos de medidas e grandezas aparece apenas 

de forma dispersa no texto introdutório. Nestas atividades os alunos são orientados a fazerem 

uso dos símbolos (CAVALCANTI, 2001; KLÜSENER, 2006; VYGOTSKY, 2008). A 

palavra-plena que aparece para direcionar o que os alunos devem fazer, é: escreva, seguida 

das palavras-instrumentos: uma, o, com.  

 

DN 2 No trabalho com unidades monetárias o livro apresenta aos alunos nas páginas 

20, 21 e 22 por meio de texto expositivo, que fala sobre a história da moeda brasileira e 

conforme vão sendo apresentados à temática. É dada ênfase aos símbolos, que são destacados 

nos texto em negrito (SOLÉ, 1998). 

Nas páginas 56-57 são apresentados termos usados no sistema monetário, tais como: 

à vista, a prazo, parcelado, prestações, despesa (BRASIL, 1997a; 1997b; D’AMBRÓSIO, 

2011). 

São apresentados termos e valores do nosso sistema monetário em articulação com o 

eixo Números e Operações e Medidas, apresentando símbolos como: litros, metros, quilos, 

metros e outros são apresentados tanto em língua materna como em linguagem matemática. A 

princípio em língua materna sendo ampliado o uso para a escrita matemática (BRASIL, 

1997a; FIGUEIRÊDO, 2008, FINO, 2001). 
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As atividades que trabalham as medidas são ampliadas tanto no aspecto de leitura 

como escrita desses símbolos (SOLÉ, 1998). 

A produção textual é utilizada como forma de estimular os alunos a falarem sobre o 

que eles compreenderam sobre os símbolos e a relação deste com o cotidiano (BRASIL, 199a; 

1997b; 2010c; 2008d, 2010g; NATAL, 2010). 

As palavras-plenas que mais aparecem no exercício são: escreva e represente, e as 

palavras-ferramentas são: o, a, os, as.  

 

DN 3 O livro apresenta atividades nesta perspectiva  no que se refere a estimular os 

alunos a usarem tanto a escrita representacional em língua materna como em linguagem 

matemática, por exemplo, quando estimula o trabalho  da ideia de representação decimal para 

fracionária, bem como no uso das regras que regem este tipo de operação (MACHADO, 

2009; KLÜSENER, 2006).  

Nesta perspectiva, os alunos são estimulados a articularem os eixos temáticos 

Grandezas e Medidas e o Números e Operações, para fazerem o uso da escrita matemática e 

língua materna.  

Nas atividades aparecem as palavras-plenas como: resolva, escreva, e palavras-

ferramentas como: em, na, que orientam como os alunos devem proceder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo a seguir trazemos um exemplo de atividade que trabalha este eixo temático. Na 

Seção Aprender mais é apresentado uma proposta de atividade na qual os alunos partem de 

observações de uso de medidas e grandezas de seus contextos sociais, para então, discutirem 

de forma oral sobre estes elementos.  

Depois lhes é pedido que façam uma relação de ideias, em que possíveis situações 

podem ser usadas as medidas e grandezas. Nesta direção os alunos são estimulados a fazerem 

uso tanto da escrita em língua materna como da escrita matemática.  
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Figura 6- O uso da escrita matemática no livro  Linguagens da Matemática 4° ano: Grandezas 

e Medidas. 

 

 

Fonte: Extraído do livro Linguagens da Matemática 4° ano. 

 

 

4.7 Eixo Grandezas e Medidas LDM 2 

Hoje é dia de matemática 4° ano. 

 

O livro apresenta esse eixo na Unidade 2 páginas 61-65, Unidade 3 páginas 91-93, 97-

102, Unidade 4 páginas 125-128, Unidade 5 páginas 165-178, Unidade 6 páginas 202-206, 

Unidade 7 páginas 244-249, Unidade 8 páginas 256-261, 278-283.  

As atividades são também se articulam com outros eixos temáticos como Números e 

Operações, Espaço e Forma.  

 

DN 1 As terminologias como quilômetro, quilograma e tonelada são apresentadas 

nas primeiras atividades na perspectiva de familiarização dos alunos com esse tipo linguagem 
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e simbologia em articulação com a língua materna (BRASIL, 199a; 1997b; 2010c; 2010g; 

NATAL, 2010; CAVALCANTI, 2001; MORO, 2005). 

Da página 61 a 65 essas palavras são apresentadas por meio da língua materna, 

progredindo para a escrita matemática, ampliando-se para a escrita comparativa da língua 

materna para linguagem matemática. Neste processo estão incluídos elementos como: ideias e 

conceitos envolvidos nesse tipo de escrita (MACHADO, 2009). 

Posteriormente o conteúdo é retomado na página 74 e na página 101, mas nesta última 

o exercício apresentado estimula o cálculo no que se refere a quilograma, no qual os alunos 

devem comparar os pesos dos objetos e como calculá-los.  

Nas páginas 248 e 249 são apresentados os símbolos de litro, mililitro, por meio de 

texto expositivo icônico-verbal. O uso representacional de quilograma e aplicação desse tipo 

de medida é retomado nas páginas 256 e 261 e uso de medidas como centímetro, decímetro, 

por meio de texto informativo.  

Algumas atividades que estimulam esse tipo de escrita, por exemplo, as das 281 a 

283 – nas quais são apresentadas questões que pedem que os alunos utilizem escrita em língua 

materna como em matemática para representar as ideias. Essa perspectiva também é 

estimulada nas atividades das páginas 295 a 298 (BRASIL, 1997a; DANYLUCK, 1997). 

As ideias de medidas são retomadas nas páginas 256 e 261 para mostrar aos alunos 

as formas representacionais de ideias e conceitos envolvidos no desenvolvimento de uma 

atividade. Porém não apresenta o estímulo ao uso ou a representação sobre metro, alqueire, e 

outras formas não convencionais de medidas. Esses tipos de medidas devem ser apresentados 

aos alunos, para que eles saibam que há outras maneiras de se medir algum objeto (BRASIL, 

1997a; 1997b). 

As palavras-plenas como: escreva, represente, são orientadas para a execução do que 

se pede, e as palavras-instrumentos como: em, na, e – direcionam como proceder.  

 

DN 2 Por meio de texto informativo é apresentado a escrita representacional de C°. O 

conteúdo sobre temperatura é apresentado nas páginas 165- 167. Para maior exploração do 

tema é apresentado um exercício nas páginas 166 e 167.  

Na exploração do conceito de medidas de tempo o livro apresenta um texto na página 

168, o qual fala sobre a importância das horas e como instrumento de medição de tempo – o 

relógio.  

Dando sequência ao desenvolvimento da escrita das páginas 169- 174 são exploradas as 

noções de tempo e uso da escrita representacional de horas, minutos e segundos.  
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Na Seção Calculando com dinheiro é apresentada por meio de texto icônico não-verbal, 

a moeda corrente atual no Brasil, e posteriormente é apresentada uma atividade de perguntas e 

respostas, que trabalha a leitura e a escrita matemática em harmonia com a língua materna.  

Trazendo a escrita matemática quando apresenta a noção de adição e escrita 

representacional da quantidade correspondente em língua materna (CARRASCO, 2006; 

FONSECA, 2004; LOPES e NACARATO, 2009; BRASIL, 1997a; 1997b). 

Nesta perspectiva consideramos que há uma apresentação à noção de medida de tempo, 

temperatura e moeda, muito embora seja feita uma aproximação superficial para a 

compreensão dos conceitos e uso da escrita matemática. Palavras-plenas como: escreva, 

descreva, represente, e palavras-instrumento como, em, sobre, aparecem nos enunciados.   

 

DN 3 Das páginas 278 a 289 são apresentadas atividades que contemplam este item. 

Nelas são apresentadas operações com decimais e fracionais. Usando também a simbologia de 

dinheiro, medidas, quilogramas, metro, centímetro e são articuladas também os conceitos 

apresentados em língua materna e em linguagem matemática. Trabalhando dessa forma a 

proficiência escritora e leitora em matemática e em língua materna.  

Apesar de que são apresentadas poucas atividades nestas perspectivas, o livro atende a 

este item (BRASIL, 1997a; FIORIN, 1998; RESENDE, 1993). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A seguir apresentamos uma atividade extraída do LDM, cuja proposta é mostrar aos 

alunos, o uso das grandezas e medidas e está articulada aos elementos que possivelmente são 

encontrados no cotidiano deles. 

De forma que articula a escrita em língua materna também para a escrita matemática, 

estimulando a representarem de diferentes formas a mesma ideia e conceito matemático 

(VYGOTSKY, 2010; BAIRRAL e POWELL, 2006, BRASIL, 1997a; 1997b; 2010c). 
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Figura 7 O uso da escrita matemática no livro  Hoje é dia de Matemática 4° ano: eixo 

Grandezas e Medidas 

 

 

 

Fonte: extraído do livro Hoje é dia de Matemática 4° ano.  
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 A seguir apresentamos um quadro-resumo das análises dos livros didáticos em relação 

ao nível de escrita matemática trabalhado no eixo Grandezas e Medidas.  

 

 

Quadro - 22 Demonstrativo sintético das análises dos livros didáticos de matemática do 4º 

ano: eixo Grandezas e Medidas. 

 

Descritores Contribui 
parcialmente Contribui/em  Não 

contribuem 
DN 1 – Utilização de unidades usuais de medida como 

metro, centímetro, quilômetro, grama, miligrama, 

quilograma, litro, mililitro, quilometro, metro, metro 

quadrado, alqueire. - Representação de unidades usuais de 

medida de uma mesma grandeza. etc; 

 

Ambos 

 

DN 2- Utilização de unidades usuais de tempo e de 

temperatura e realização de conversões simples. Utilização 

do sistema monetário brasileiro em situações-problema 

 

Ambos 

 

DN 3 Representação de sistemas de medida que são 

decimais, fracionais e conversões usuais, utilizando-as nas 

regras desse sistema; 

 

Ambos 

 

Fonte: Arquivo pessoal da autora. 

 

 

4.8 Eixo Tratamento da Informação LDM 1 

Linguagens da matemática 4° ano 

 

O livro aborda este eixo temático no Capítulo 4 na página 74; Capítulo 9 na página 

188, Capítulo 12 página 236. Num total de 3 atividades.  

 

DN 1 Na seção Leitura e interpretação de gráfico, o objetivo é estimular os alunos a 

lerem e interpretarem as informação, bem como o procedimento de contagem e identificação 

dos gráficos e de elementos como: eixo horizontal e vertical. (LURYA, 1988, FREIRE, 1996)  

 

As atividades apresentadas buscam estimular a compreensão leitora de gráficos e 

relação dos dados apresentados neles. Nesta perspectiva o livro atende aos que se espera em 
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relação ao eixo temático. As palavras-plenas que aparecem nos enunciados das atividades são: 

respondam, explique e as palavras-ferramentas são: a, o, em.  

 

DN 2 Neste eixo o livro apresenta gráficos de linhas e de colunas, os quais relacionam 

os eixos números e medidas. Nesta direção traz apenas um exercício que mostra as 

características desse tipo de gráfico e mostra quais os elementos que o compõem, além de 

mostrar como lê-los. Os alunos são convidados a construírem um gráfico de linha.  

A partir das informações contidas nos gráficos, orienta os alunos a produzirem textos 

descritivos sobre os gráficos, e quais as possíveis aplicabilidades deles. O livro atende neste 

quesito, apesar de apresentar poucas atividades nessa direção (BRASIL, 1997a; 1997b; 

D’AMBRÓSIO, 2011).  

Palavras-plenas como: responda, explique são muito usadas, bem como as mesmas 

palavras-ferramentas anteriores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apresentamos um exemplo de uma atividade que trabalha o eixo discutido aqui. Na 

atividade da página 189 os alunos são estimulados a lerem as informações contidas no gráfico, 

e posteriormente, lhes é pedido que respondam algumas perguntas feitas a partir da leitura do 

gráfico.  
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Figura 8 O uso da escrita matemática no livro Linguagens da Matemática 4° ano: eixo 

Tratamento da Informação 

 

 

 

Fonte: extraído do Livro Linguagens da Matemática do 4° ano.  
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4.9 Análises dos livros didáticos de matemática do 5° ano 

4.10 Eixo Tratamento da Informação LDM 2 

Hoje é dia de matemática 

 

O livro aborda este eixo temático na Unidade 3 na página 103-106; Unidade 5 nas 

páginas 146- 148. Num total de sete atividades. 

 

DN 1 Nesta direção o livro-guia orienta os alunos na leitura e interpretação de gráficos 

do tipo de barras e pizzas (setores) e, posteriormente traz atividades que estimulam os alunos 

na construção de gráficos desse tipo, bem como a produção de informações e dados 

(BRASIL, 1997a; 1997b; NATAL, 2010; D’AMBRÓSIO, 2011, FREIRE, 1996). 

As atividades contribuem para a aquisição do conhecimento matemático envolvido 

nestas produções e também os orientam no desenvolvimento da escrita. O livro, portanto, 

atende a este item. 

 

DN 2 Na ampliação das habilidades e competências dos alunos o livro traz atividades, 

em conjunto com o eixo  temático Números e operações, para estimular os alunos a 

produzirem informações relevantes para o contexto deles (BRASIL, 1997a; 1997b; NEVES, 

2006).  

A leitura tanto em língua materna como em Matemática é exigida. A produção escrita 

contribui para o desenvolvimento da proficiência neste eixo. O livro contribui nesta 

perspectiva de uso na interpretação dos dados, bem como de representação. 

 

 

 

 

 

 

Para ilustrar o que aqui abordamos, a seguir apresentamos um exemplo de uma atividade que 

aborda este eixo temático.  
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Figura 9 - O uso da escrita matemática no livro Linguagens da Matemática 4° ano: eixo 

Tratamento da Informação. 

 

 

 

Fonte: extraído do livro Hoje é dia de Matemática 4° ano.  
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Apresentamos logo abaixo o quadro-resumo das análises dos livros didáticos conforme 

cada nível de proficiência escritora. 

 

 

Quadro23 - Demonstrativo sintético das análises dos livros didáticos de matemática 4º ano: 

eixo Tratamento da Informação. 

 

Descritores Contribui 
parcialmente Contribui/em  Não 

contribuem 

Nível 1- Produção de textos escritos, a partir da 

interpretação de gráficos e tabelas, construção de gráficos e 

tabelas com base em informações contidas em textos 

jornalísticos, científicos ou outros; 

 

LDM 1 

LDM 2 

 

Nível 2- Utilização de diferentes registros gráficos, 

desenhos, esquemas, escritas, identificação dos tipos de 

gráficos.. Produção escrita de informações relevantes, para 

interpretá-las e avaliá-las criticamente; 

 

LDM 1 

LDM 2 

 

Nível 3- Produção de textos escritos, a partir da 

interpretação de gráficos e tabelas, construção de gráficos e 

tabelas com base em informações contidas em textos 

jornalísticos, científicos ou outros; 

 

LDM 1 

LDM 2 

 

Fonte: Arquivo da autora. 

 

 

4.10 Análises dos livros didáticos de Matemática do 5° ano 

 

Nos quadros-resumos das análises e as análises apresentados nesta seção terciária, o 

livro Linguagens da Matemática do 5° ano é identificado como LDM 3 e o Hoje é dia de 

Matemática do 5° é  identificado como LDM 4 .  

Logo a seguir apresentamos as análises desses livros, conforme com cada descritor em 

articulação com o aporte teórico.  

Após as análises dos livros, trazemos um quadro-resumo, mostrando se os livros 

contribuem, ou não contribuem ou se contribuem em parte para a proficiência escritora em 

matemática.  
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Ao final das análises, apresentamos uma atividade do livro para ilustrar nossas 

inferências sobre os níveis de proficiência escritora trabalhados neles, 

 

 

4.11 Eixo Número e Operações LDM 3 

Linguagens da matemática 5º ano.  

 

O livro aborda este eixo temático, no Capítulo 1 nas páginas 8-16; Capítulo 2 nas 

páginas 28, 32,34, Capítulo 3 página 50-53, Capítulo 4 páginas 66,74, Capítulo 5 das páginas 

94-95, Capítulo 6 páginas 112-118, 120-122, Capítulo 7 páginas 132-136, 142-144, Capítulo 

8 páginas 152-160, Capítulo 9 páginas 176, 188, 190, Capítulo 10 páginas 198-202, 214-216, 

Capítulo 222-224, 226, Capítulo 12 páginas 244-246, 250. A seguir apresentamos as análises 

do livro didático conforme os descritores de cada eixo temático. 

 

DN 1 A escrita matemática neste nível é mais trabalhada, uma vez porque se espera que 

os alunos já saibam fazer uso dos algoritmos formais das operações fundamentais, e de 

saberem utilizar diferentes estratégias de resolução, utilizando a língua materna para 

descrever os processos (BRASIL, 1997a; 1997b; 2010c; NATAL, 2010).  

Partindo dessa perspectiva o livro traz atividades que articulam a língua materna e a 

linguagem matemática, que estimulam a articulação de uso da língua materna para representar 

os números naturais ou vice-versa. 

Por exemplo, quando apresenta - enunciados como: escreva em algarismo os seguintes 

números. Nesta perspectiva a palavra escreva, é a palavra-plena que orienta o que os alunos 

devem fazer, e em direciona qual tipo de representação deve ser usada. 

Palavras como: resolva, calcule, são muito presentes nas atividades deste eixo temático, 

uma vez que tais verbos direcionam o que se espera que os alunos executem ao fazer uso das 

operações e números, mais voltados para o uso da escrita matemática.  

Porém, apesar da articulação da língua materna para a compreensão da linguagem 

matemática, o livro não explora os termos das operações fundamentais, a partir da língua 

natural, elementos fundamentais para a construção de ideias e conceitos importantes 

(RESENDE, 1993; MESQUITA, 2001). 

O sistema decimal é muito explorado, principalmente para a ampliação da leitura 

matemática, também para a compreensão dos números decimais, que ao longo do livro são 
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apresentados em relação de comparação de maior ou menor que (CARRASCO, 2006; 

BAKHTIN, 2011). 

 

DN 2 O livro apresenta diferentes atividades, que estimulam os alunos a fazerem uso de 

diferentes representações dos números Racionais, tanto em língua materna como em 

linguagem matemática (MORE, 1998; MARCUSHI, 2008). 

O enunciado da atividade da página 122 traz os seguintes direcionamentos: Represente 

de diferentes maneiras, o número abaixo: a) um inteiro e quarenta e dois centésimos.  

Esta atividade a princípio mostra as diferentes escritas para representar uma mesma 

ideia matemática, e depois orienta os alunos a usar essas diferentes representações. Na 

resolução da atividade as possíveis representações são: 
100

100
+ 

100

42
=

100

142
 ou 1,00 + 0,42= 1, 

42.  

Além de a atividade estimular os alunos a usarem as diferentes representações. Eles 

também são convidados a usar outras formas possíveis de representar a ideia matemática. Mas 

percebemos que ao contrário do livro anterior, não há uma retomada de termos da fração, tais 

como: equivalente e impróprias, denominador, numerador, avos, etc... Aspecto importante 

também para a escrita matemática (MORE, 1998; MARCUSHI, 2008 BRASIL, 1997a; 

1997b; 2010c; NATAL, 2010). 

Percebemos a presença de palavras-plenas como: represente, descreva, escreva, que 

servem como orientadoras das ações de como os estudantes devem proceder. As palavras-

ferramentas, como: por, com, em; direcionam que tipo de ação.  

O livro contribui para a proficiência escritora, uma vez que trabalha na direção de 

proporcionar o desenvolvimento de diferentes escritas matemáticas. 

 

DN 3 O livro apresenta atividades que estimulam o uso dos números inteiros em 

diferentes situações contextualizadas, como por exemplo, em situações-problema, em que eles 

são necessários, nas operações básicas, a exemplo nas seções: Resolvendo por esquema, 

Vamos Fazer, Problemateca.  

Por meio de produção textual, o livro busca estimular os alunos a produzirem textos 

para exporem suas formas de resolução (BRASIL, 1997a; 1997b; 2010c; NATAL, 2010). 

Na Seção Problemateca é apresentada uma situação-problema – no texto intitulado A 

calculadora erra? Nesta atividade os alunos são estimulados a pensarem nas diferentes 

respostas que poderão ser dadas ao problema (BRASIL, 1997a; 1997b e outros). 
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Da mesma forma o uso dos racionais na resolução de problemas, e articulação das 

diferentes formas de escritas em matemática ou em língua materna, estimulando assim o uso 

de ambas (BRASIL, 1997a; 1997b; BEZERRA, 2008). 

Nesta direção o livro contribui para a proficiência escritora em matemática dos alunos e 

também a leitora. As palavras-plenas que mais aparecem neste eixo são: escreva, descreva, 

explique, represente, e as palvras-ferramentas são: por, em, o, a.  

 

DN 4 A representação e comparação de %, fração e decimais é apresentada aos alunos 

por meio de textos informativos na página 214. Nesta atividade é tratado as relações entre 

esses tipos de escrita, como por exemplo:
100

35
, 0,35, 35% para chamar a atenção dos alunos 

para as possíveis representações de um mesmo objeto matemático.  

No desenvolvimento dessa etapa a leitura matemática é muito presente, pois ela auxilia 

na compreensão de ideias e conceitos envolvidos neste tipo de representação. Como estratégia 

de leitura para chamar a atenção dos alunos, o texto que apresenta as relações de 

equivalências de ideias e conceitos, destaca as representações em negrito. Porém, apesar disso 

o livro não apresenta informações aos estudantes sobre o que significa o termo porcentagem 

ou percentual, entre outros (SOLÉ, 1998; KLEIMAN, 1995; BRASIL, 1997a). 

Na apresentação de cálculos com porcentagem simples, na perspectiva de estimular os 

alunos a comparar esse tipo de escrita tanto na língua materna como na linguagem 

matemática, por exemplo, na equivalência de ideias e conceitos apresentados na seguinte 

representação: 75% = 
100

75
 = 

4

3
= 0,75.  

As atividades seguem o padrão do nível 2, exploração  da escrita matemática com 

acréscimo do símbolo de % , e as palavras-plenas que aparecem nesta etapa são escreva, 

explique. As palavras-plenas e palavras-ferramentas são as mesmas apresentadas elencadas 

anteriormente. 

O livro apresenta atividades que visam tanto a leitura como a escrita matemática. 

Ampliando aos poucos a proficiência nestes dois aspectos, partindo da língua materna para a 

linguagem matemática (MACHADO, 2009; KLÜSENER, 2006; BRASIL, 1997a; 1997b). 

Os cálculos de porcentagem que envolve dinheiro são apresentados por meio de 

contextualização, e buscam ampliar conceitos, ideias, e proficiência escritora e leitora em 

matemática, e articula a língua materna com a linguagem matemática.  
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DN 5 A articulação dos conceitos, ideias e a representação (por exemplo, do princípio 

multiplicativo e aditivo, muito usado para a resolução de algumas situações-problema) tanto 

em língua materna como em linguagem matemática. E são apresentados inicialmente por 

meio de textos explicativos, que trazem demonstração, por exemplo, de medidas e grandezas 

(BRASIL, 1997a; 1997b; 2009g; NATAL, 2010). 

Unidades de tempo como: segundo, minutos, horas, dia, semana, mês, ano, no que se 

referem à ideia e conceito – e a equivalência dessas medidas e suas representações em língua 

materna e linguagem matemática. 

Por exemplo, a ideia de tempo decorrido durante um ano = 365 dias, (quando não for 

ano bissexto). Um ano tem 8760 horas. Uma semana tem sete dias. Um mês é composto por 

quatro semanas. Essas ideias podem ser representadas em língua materna e linguagem 

matemática. Também são apresentados termos como bimestre, trimestre, e seus significados 

(BRASIL, 1997a; 1997b; 2009g; NATAL, 2010). 

Buscando articular os conceitos e ideias na Seção Problemateca, os alunos são 

estimulados a calcular essas unidades de medidas de tempo em situações-problema. Outras 

unidades de medida de grandeza estão muito presentes em outras situações-problema tanto 

articulando a leitura e resolução por meio da escrita em língua materna como em linguagem 

matemática (BRASIL, 1997a; 1997b; SMOLE, 2001). 

As atividades partem de exemplos apresentados em língua materna para apresentar os 

conteúdos, conceitos e procedimentos, posteriormente os alunos são estimulados a usarem a 

linguagem matemática e os algoritmos formais ou vice-versa. As palavras-plenas e palavras-

ferramentas também são as mesmas apresentadas no item anterior.  

 

DN 6 Os exercícios apresentados buscam articular a língua materna com a linguagem 

matemática. Nesta etapa os textos matemáticos, e leitura deles buscam estimular os alunos a 

reconhecerem a escrita matemática contida nos textos, bem como a identificação dos símbolos 

e termos matemáticos (BRASIL, 1997a; 1997b; FIORIN, 1998; FONSECA, 2004). 

Atividades do tipo perguntas e resposta são recursos usados para estimular os alunos a 

produzirem respostas concernentes aos conteúdos, conceitos e ideias matemática 

apresentados. 

Os problemas apresentados já articulam as diferentes formas de representação dos 

racionais, naturais, inteiros e as diferentes formas de representações de medidas e grandezas. 

Por exemplo, a ideia e conceito das relações entre unidades de medidas: 1 litro, um litro, 1000 



115 

mililitros, mil mililitros, 1L, 1000 mL, ou a sua representação decimal e fracionária: 1L 

÷1000 = 
1000

1
 L ou 0, 001 L (BRASIL, 1997a; 1997b; 2009g; FREIRE, 1996).  

A compreensão leitora e escritora em matemática é muito importante neste aspecto, pois 

é por meio dela que os alunos poderão se aprofundar nos conhecimentos matemáticos, e 

resolver situações que exijam esse tipo de representação matemática (SOLÉ, 1998, 

MACHADO, 2009).  

O livro apresenta atividades contextualizadas, nas quais é exigido o domínio dos 

algoritmos formais e não formais das operações fundamentais, e das relações destas com o 

eixo temático Medidas e Grandezas. O LDM contribui para a proficiência escritora e leitoras 

em matemática dos alunos neste nível. 

 

 

 

A seguir trazemos um exemplo de uma atividade extraída do livro, na qual é mostrada 

como o livro-guia trabalha a escrita matemática neste nível, que articula o uso da língua 

materna para a escrita matemática e vice-versa.  
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Figura 10 O uso da escrita matemática no livro Linguagens da Matemática 5° ano: eixo 

Números e Operações. 

 

 

 

Fonte: extraído do livro Linguagens da Matemática 5° ano 



117 

4.12 Eixo Número e Operações LDM 4 

Hoje é dia de matemática 5º ano.  

 

O livro apresenta atividades referentes a este eixo na Unidade 1 páginas 10-17; 

Unidade 2 páginas 50-59; Unidade 3 páginas 89-103; 114; Unidade 4 páginas 136-145, 156-

160; Unidade 5 páginas 168-176, 194-196; Unidade 6 páginas 219-224, 232-240; Unidade 7 

páginas 242-248; Unidade 8 páginas 276-284, 310.  

 

DN 1 O livro inicia das páginas 17 a 26 com o referido eixo temático, cujo conteúdo faz 

uma retomada das operações fundamentais: adição e subtração. Apresenta atividades as quais 

estimulam os alunos a usarem diferentes formas de resolução e articulada com o cálculo 

mental.  

Para que os alunos partam de situações da oralidade para explicarem os resultados, cujo 

processo final resulta no registro da resolução, escrita em língua materna para a escrita 

matemática. (BRASIL, 1997a; 1997b; 2009g; ROMÃO, 2010; MACHADO, 2009).  

Ainda nesta perspectiva apresentam textos expositivos que abordam as operações 

básicas, na perspectiva de chamar a atenção dos alunos para conceitos e ideias matemáticas, 

procedimentos como no livro-guia do 4° ano. Mas não retomam os termos das operações 

articulando a língua materna com a linguagem matemática. 

A História da Matemática aparece como recurso para apresentar a trajetória dos 

números até os dias atuais. Posteriormente, é apresentada uma atividade na qual a escrita 

numérica, o valor posicional, a comparação entre os números, uso de símbolos e a escrita em 

língua materna dos números é trabalhada (DANYLUCK, 1997, BRASIL, 1997a; 1997b).  

A escrita matemática é apresentada aos alunos como uma forma de facilitar o registro de 

uma ideia matemática, a leitura matemática é muito presente nesta etapa porque ajuda os 

alunos na compreensão dos enunciados matemáticos.  

As atividades partem de escritas em língua materna para a linguagem matemática, nas 

quais situações como a representação de um mesmo objeto pode ser feita da seguinte forma, 

como no exemplo, sete milhões, 78 500 000 ou 78,5 milhões.  

 

DN 2 Das páginas 64-68 é apresentado o uso dos racionais na forma fracionária 

concomitante com uso dos símbolos de medidas e grandezas, que aparecem em situações-

problema. 
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Palavras-plenas como: calcule, resolva aparecem, mas na perspectiva de estimular os 

alunos a utilizarem as operações com os algoritmos formais, em outros momentos orientam a 

articulação da língua materna com a linguagem matemática (BRASIL, 1997a; 1997b; 2009g; 

ROMÃO, 2010; MACHADO, 2009). 

Textos matemáticos do tipo informativo são usados para situar os alunos ao que se 

espera que eles façam. Nas paginas 75,76 e 77, símbolos como kg, t, g, em articulação com a 

escrita em língua materna; são apresentados aos alunos. Para que os alunos identifiquem as 

ideias equivalentes, como nos exemplos: 
2

1
t = 500 g;

4

3
 tonelada = 750 kg.  

A leitura matemática é importante para a compreensão das ideias e conceitos 

matemáticos envolvidos na escrita matemática.  

As atividades apresentadas, portanto, partem do uso da língua materna para o 

desenvolvimento da linguagem matemática, e termos como equivalência, igual, são muito 

utilizados na leitura matemática (CARRASCO, 2006, CAVALCANTI, 2001). 

O livro-guia apresenta atividades que se articulam com o eixo Medidas e Grandezas, as 

quais mostram as diferentes aplicabilidades dos conhecimentos matemáticos advindos do 

cotidiano.  

Percebemos que o livro amplia a possibilidade de uso da leitura e escrita matemática.  

Palavras-plenas como: represente, escreva, são utilizadas para ajudar a orientar os 

alunos na construção dos enunciados matemáticos e palavras-ferramentas como: em, com, são 

usadas para dar o direcionamento de que tipo de escrita se espera que os alunos produzam.  

 

DN 3 São apresentados textos matemáticos que exploram o uso dos números naturais e 

racionais na perspectiva de ampliação de compreensão, uso e representação destes de forma 

que os alunos compreendam a importância de saber utilizá-los, lê-los e representá-los, no que 

se refere à leitura, escrita e comparação dos números naturais e racionais (MALTA, 2013; 

MACHADO, 2009). 

Por exemplo, nos textos apresentados na seção Registrando, cuja situação-problema 

exige que os alunos saibam usar as operações formais, e diferentes resoluções.  

Todo esse processo também se articula com a língua materna, quando é necessário que 

os alunos produzam textos em língua materna, nos quais a linguagem matemática também se 

faz presente.  

O livro traz elementos que contribuem nesta direção. As palavras-plenas e ferramentas 

são as mesmas do nível anterior.  
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DN 4 A representação fracionária e decimal vem sendo trabalhada nas atividades nos 

itens anteriores, na perspectiva de apresentar aos alunos a diferentes escritas representacionais 

de um mesmo objeto matemático, e a partir desta articulação apresenta aos alunos as relações 

de ideias e conceitos relacionados a esses tipos de representação.  

Parte de exemplificações simples, como: 
2

1
,
100

50
, 0,5, 50%, para a partir dessa 

representações simples, oriente os alunos na leitura e escrita matemática (CARRASCO, 2006, 

CAVALCANTI, 2001, BRASIL, 1997a; 1997b). 

Nas páginas 304-309 são apresentados exemplos de cálculos simples de porcentagem, 

por exemplo, no enunciado: Calcule mentalmente e registre no caderno a) 50% de 500, b) 

10% de 500, c) 60% de 500. Posteriormente, na Seção Registrando é apresentada uma 

atividade na qual porcentagem é trabalhada, mas dando ênfase a escrita matemática. 

Ao final da atividade, é pedido aos alunos que eles escrevam sobre o que eles 

compreenderam sobre os procedimentos usados, também as relações de equivalência de 

escrita entre os fracionários, os decimais e a porcentagem. 

 De forma que articula as resoluções formais e não formais da escrita matemática. As 

palavras-plenas e ferramentas são as mesmas do nível anterior (BRASIL, 1997a; 1997b; 

CAVALCANTI, 2001; SMOLE, 2001; KLÜSENER, 2006). 

 

DN 5 Os alunos são estimulados a usarem a escrita matemática para representações de 

ideias e conceitos matemáticos, em articulação com a língua materna. O eixo Medidas e 

Grandezas é muito usado também neste nível, porque é preciso apresentá-lo aos alunos.  

A articulação de frações e seus termos são apresentados nas atividades do livro, de 

forma mais ampliadas, para que os estudantes saibam articular seus conhecimentos prévios 

em relação aos conteúdos trabalhados.  

O livro-guia contribui para a ampliação da leitura e da escrita matemática, que são 

estimulados o seu a partir de situações-problema, nas quais os estudantes precisam articular 

seus conhecimentos sobre a leitura e escrita não só na língua materna, mas também na leitura 

e escrita matemática (BRASIL, 1997a; 1997b; KLÜSENER, 2006). 

Os usos da escrita representacional da porcentagem aparecem no livro, ainda que de 

forma implícita, ou seja, está presente nos textos, mas ainda há pouca exploração deste tipo de 

representação.  
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Apenas no texto intitulado: O que significa o sinal %? É que o conteúdo é explorado, 

mas em apenas duas atividades, e em articulação com as ideias de fração e decimal. Dando 

um ponto inicial para as ideias e conceitos sobre fração.  

Palavras-plenas como: represente, escreva, descreva, são as palavras mais usadas 

como orientação ao que se espera que os alunos façam, bem como a forma de escrita que eles 

utilizarão, quando do uso de palavras-ferramentas, como: por, em, na, a, o, as, os.  

 

 

DN 6 As atividades apresentadas, bem como os textos são direcionados ao 

desenvolvimento mais ampliado tanto da leitura como da escrita matemática para a 

representação de ideias e conceitos mais complexos.  

Os contextos de apresentação dessas escritas partem de situações-problemas, que 

procuram mais se aproximar das realidades dos alunos, mesmo que de forma não tão próxima. 

Por exemplo, o uso de símbolos como: kg, dc, mm, t, cm,%, estão muito presentes nas 

atividades. De forma que nos exercícios ficam explícitos que se espera que os alunos já 

saibam fazer uso e ler tais simbologias (SOLÉ, 1998, FREIRE, 1996). 

Nesta perspectiva são apresentadas atividades que se articulam com os eixos Medidas 

e Grandezas, Números e Operações e Tratamento da Informação. Palavras-plenas como: 

represente, escreva, calcule são bem mais presentes na perspectiva de trabalhar a escrita e a 

leitura matemática.  

 

 

 

 

 

 

 

Para exemplificarmos como os níveis de escrita são trabalhados no livro Linguagens 

da Matemática, logo a seguir trazemos uma atividade proposta aos alunos, que visa trabalhar a 

escrita matemática em articulação com a língua materna. 

Na atividade os alunos são estimulados a fazerem uso de ideais matemáticas que tem 

equivalências de ideias e conceitos, de forma que os estudantes possam identificar quando 

encontrá-las nos livros ou no dia-a-dia ou fazer uso desse tipo de escrita quando necessário.  
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Figura 11 O uso da escrita matemática no livro Hoje é dia de Matemática 5° ano: eixo 

Números e Operações 

 
 

 

Fonte: extraído do livro Linguagens da Matemática 5° ano. 

 

Logo a seguir apresentamos os quadros-resumos com as análises dos livros didáticos 

de Matemática Linguagens da Matemática do 5° ano e Hoje é dia de Matemática também do 

5° ano.  
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Quadro 24 Demonstrativo sintético das análises dos livros didáticos de matemática do 5º ano: 

eixo Número e Operações. 

 

Descritores Contribui 
parcialmente Contribui/em  Não 

contribuem 
DN 1- Representação dos números naturais, e estabelecer 

relações tais como, se é múltiplo de., .se é divisor de; maior, 

menor, uso das operações fundamentais – (raciocínio 

combinatório) algoritmo formal e não-formal, termos das 

operações; sistema decimal e suas regras. 

 

Ambos 

 

 

 

DN 2- Representação e leitura das diferentes escritas dos 

números racionais estabelecendo relações entre essas 

representações: forma fracionária e decimal e exploração de 

situações-problema em que indicam relação parte/todo. 

Representação de números naturais em diferentes contextos 

cotidianos e históricos e exploração de situações-problema em 

que indicam falta, diferença, orientação (origem); adição e 

subtração de frações com denominadores iguais, divisão e 

multiplicação de frações equivalentes, e uso das nomenclaturas 

referentes às frações: imprópria, equivalentes, etc... 

 

Ambos 

 

 

DN 3- Resolução de situações-problema, compreendendo 

diferentes significados das operações, envolvendo números 

naturais, e racionais, reconhecendo que diferentes situações-

problema podem ser resolvidas por uma única operação e que 

eventualmente diferentes operações podem resolver um mesmo 

problema; Representação de cálculos escritos, exatos ou 

aproximados envolvendo operações com números naturais e 

racionais, por meio de estratégias variadas, com compreensão 

dos processos nelas envolvidos; 

 

Ambos 

 

 

DN 4- Utilização de cálculos com porcentagens, e cálculo 

simples de porcentagens pelo uso de estratégias não 

convencionais, comparação entre frações, uso de representação 

escrita de porcentagem, fração decimais ou vice-versa; 

 

Ambos 

 

 

DN 5-Representação e resolução de problemas que utilizam 

fração, decimais, grandeza e medidas e uso desses símbolos, 

porcentagem, que envolvam o princípio multiplicativo, aditivo; 

 
Ambos 
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DN 6- Utilização das diferentes representações dos números 

naturais, racionais e das operações envolvendo esses números, 

para resolver problemas, em contextos sociais, matemáticos ou 

de outras áreas do conhecimento; 

 

Ambos 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal da autora. 

 

 

4.13 Eixo Espaço e Forma LDM 3 

Linguagens da matemática 5º ano.  

 

Neste eixo o livro apresenta atividades no Capítulo 3 páginas 46-48; Capítulo 4 

páginas 78-80, 82-85; Capítulo 8 páginas 168-171; Capítulo 10 páginas 210-212; Capítulo 11 

páginas 234-239; Capítulo 12 páginas 254-257, 258.  

 

 

DN 1 É sem dúvida neste eixo que a língua materna é muito usada para a compreensão 

dos conceitos, ideias e termos usados na Geometria. A leitura de formas geométricas é o 

ponto de partida a identificação dessas figuras.  

Nesta direção o livro apresenta textos icônico-verbais, os quais são usados para a leitura 

de imagens e leitura de algumas informações, que se direcionam a esclarecimentos de 

especificidades das figuras neles apresentadas.  

A produção textual, bem como perguntas-respostas usadas para estimular os alunos a 

descreverem aspectos e nomenclaturas concernentes ao que se pede, por exemplo, os 

exercícios apresentados nas páginas 46-47, em articulação com o objeto matemático (frações) 

e com a ideia e conceito de ângulos (BRASIL, 1997a; 1997b; 2010c; NATAL, 2010).  

O conceito de giro 
4

1
é apresentado por meio de figuras. Termos como giro de meia 

volta, menor que meia volta; são apresentados para que os estudantes compreendam tais 

ideias e conceitos envolvidos. As atividades também contribuem para a ampliação de 

conceitos como: ângulo reto, vértice, ângulo, vértice, faces, entre outros, e de nomenclaturas 

referentes ao eixo temático.  

Apesar de que são poucas as incursões de ampliação desses conceitos e ideias, o livro 

contribui para esta ampliação. Palavras-plenas como: descreva, escreva, são presentes nesta 

etapa e palavras-ferramentas como: sobre, em; direcionam como os alunos devem agir.  
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DN 2 O livro apresenta atividades que contemplam estes itens: articula a língua materna 

com a linguagem matemática para a compreensão de termos como: polígonos, triângulos, 

quadriláteros, com o objetivo de ampliar a leitura e compreensão dessas nomenclaturas 

apresentadas anteriormente, bem como a produção escrita em matemática (1997a; 1997b; 

2010c; NATAL, 2010).  

A construção de figuras planas e não-planas é pouco explorada, porque percebemos que 

o objetivo está mais focado à leitura e identificação dos termos e partes que compõem tais 

figuras. As atividades apresentadas estimulam mais a produção escrita em língua materna para 

que eles descrevam o que eles compreenderam sobre as figuras e termos da geometria.  

Percebemos que é pouco estimulada a construção de figuras e há uma quase ausência 

desse tipo de atividades, que deixa uma lacuna no que ser refere à compreensão das formas 

em si. As palavras-plenas apresentadas no item anterior estão presentes nos enunciados das 

atividades. A identificação dos sólidos geométricos, poliedros e corpos redondos são 

presentes nas atividades do livro, para estimular os alunos são a identificarem as 

especificidades de cada uma dessas figuras.  

A nomenclatura também é mais explorada, de forma que os alunos aprendam sobre cada 

uma.  

O livro contribui para o desenvolvimento da proficiência leitora e escritora neste nível, 

além de contribuir para a ampliação dos conhecimentos sobre outras figuras, como por 

exemplo, prisma e pirâmides e de outros poliedros que não fazem parte da classificação 

dessas figuras, a exemplo: os octaedros, dodeadros (BRASIL, 1997a; 1997b; 2010c; NATAL, 

2010). 

A partir destas representações são apresentadas atividades aos alunos na perspectiva 

de produção de figuras geométricas e atividades de produção textual escrita. As palavras-

plenas são: represente, descreva, explique, e as palavras-ferramentas são: em, por meio. De 

forma que se compreende que as atividades têm o objetivo de estimular os alunos a exporem 

sobre o conteúdo.  

 

 

Na página a seguir apresentamos uma atividade que ilustra as nossas análises sobre o 

desenvolvimento da proficiência escritora em matemática neste eixo temático.  

Na atividade apresentada a língua materna é usada para dar significado aos termos 

explorados nos enunciados. Por exemplo, na Seção Para aprender mais é usado o recurso da 
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língua natural para esclarecer aos alunos porque do significado das palavras, triângulo, 

quadrilátero etc.  

 

 

Figura 12- O uso da escrita matemática no livro Linguagens da Matemática 5° ano: eixo 

Espaço e Forma. 

 

 

 

Fonte: extraído do livro Linguagens da Matemática 5° ano. 
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4.14 Eixo Espaço e Forma LDM 4 

Hoje é dia de Matemática 5° ano  

 

No livro este eixo temático é distribuído na Unidade 1 páginas 27-33, Unidade 2 

páginas 44-49; Unidade 3 páginas 114-124; Unidade 4 páginas 146-155, Unidade 5 páginas 

177-183; 190-193; Unidade 6 páginas 219-231; Unidade 7 páginas 264-271; Unidade 8 

páginas 275-292.  

 

DN 1 Na atividade introdutória o conceito de espaço é dado por meio do uso de malhas. 

Os alunos são levados a fazerem uso de reta, semi-reta, para a construção de figuras 

geométricas planas, contudo, sem apresentar a nomenclatura, pois são apenas atividades de 

produção. Posteriormente, são apresentadas figuras planas: como cubo e conceitos como 

profundidade, altura e largura, e a partir deles explorar os conceitos de reta, etc (BRASIL, 

1997a; 1997b; 2010c; NATAL, 2010). 

O conceito de simetria é apresentado a partir da leitura de imagens e letras do alfabeto 

que possuem eixos simétricos, todavia,  não há mais exploração de outras formas geométrica, 

para que os alunos possam compreender a importância delas, e como identificá-las.  

 

DN 2 As atividades que exploram a leitura de imagens são muito trabalhadas no livro 

com o objetivo de estimular os alunos lerem e identificarem as figuras geométricas contidas 

no livro, por exemplo, o quadro Calmaria III de Tarsila do Amaral, é utilizado em uma das 

atividades, para que os alunos identifiquem especificidades das mesmas, isso contempla o que 

os documentos oficiais preconizam (BRASIL, 1997a; 2010c; NATAL, 2010). 

Assim como as figuras como: prismas e pirâmides já se fazem presentes nas leituras de 

textos icônico-verbais.  

Porém, percebemos que não há muita articulação com a língua materna, no aspecto de 

esclarecer nomenclaturas concernentes ao eixo temático, por exemplo, pentágono, vértice, 

arestas, faces, polígono, ou para esclarecer as relações de significações entre a língua materna 

e a linguagem matemática.  

Por outro lado o livro apresenta atividades que mostram conceito de raio, 

circunferência, esfera. Neste caso há exemplificações e estimula os alunos na produção de 

elementos que lhes proporcionem a compreensão desses elementos numa perspectiva de 

aprofundamento é que são exploradas as figura (VIALI, 2007; FINO, 2001; BRASIL, 1997a; 

2010c; NATAL, 2010). 
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Também apresenta a articulação com o eixo Números e Operações, quando da 

apresentação de situações-problema. Palavras-plenas como: descreva, represente, são mais 

usuais, bem como as palavras-ferramentas como: em, por, a, o, os, as. 

 

 

Na atividade que apresentamos a seguir, que foi extraída do livro em análise, para 

ilustrar como a escrita matemática é trabalhada nele. 

  

Figura 13 - O uso da escrita matemática no livro Hoje é dia de Matemática 5° ano: eixo 

Espaço e Forma. 

 

 

Fonte: Extraído do livro Hoje é dia de Matemática 5° ano. 
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Na aprendizagem da linguagem matemática os eixos temáticos também se articulam, 

para que a compreensão da ideia matemática seja mais bem compreendida, como no exemplo 

mostrado na atividade da página 221 do livro Hoje é dia de Matemática.  

 

 

Apresentamos logo a seguir um quadro-resumo das análises dos dois livros didáticos 

do 5°ano, de forma a ficar mais claro se eles contribuem ou não para a proficiência escritora 

em matemática.   

 

 

Quadro 25 - Demonstrativo sintético da análise dos livros didáticos de matemática do 5º ano: 

eixo Espaço e Forma. 

 

Descritores Contribui 
parcialmente Contribui/em  Não 

contribuem 

DN 1- Descrição de ideias e conceitos, identificação de ângulos 

retos em figuras e objetos, uso de termos como: vértice, ângulos, 

reta, polígono, identificação de poliedros, faces, arestas, 

polígonos com até dez lados. Compreensão do conceito de 

simetria, uso de malhas.  

LDM 4 LDM 3 

 

DN 2- Representações planas e não-planas, identificação desses 

tipos de figuras e das partes que as compõem: vértice, arestas, 

faces, envolvendo a observação das figuras sob diferentes 

pontos de vista, construindo e interpretando suas representações, 

representação de figuras e resolução de situações-problema que 

envolva figuras geométricas planas, utilizando procedimentos de 

decomposição e composição, transformação, ampliação e 

redução. 

LDM 3 LDM 3 

 

Fonte: Arquivo da autora. 
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4.15 Eixo Grandezas e Medidas LDM 3 

Linguagens da Matemática 5° ano 

 

O livro traz atividades que abordam este eixo  no Capítulo 1 páginas 20-22; Capítulo 2 

páginas 38-40; Capítulo 3 páginas 58-60; Capítulo 4 páginas 68-70, Capítulo 5 páginas 98-

100, 104-106; Capítulo 7 página 146; Capítulo 8 páginas 164-176, Capítulo 9 páginas 182-

186; Capítulo 11 página 230; Capítulo 12 página 252.  

 

Discorremos logo a seguir as análises dos livros e a contribuição deles para a 

proficiência escritora. Neste eixo apresentamos apenas um nível de proficiência.  

 

DN 1 Este eixo é iniciado com a  apresentação do sistema monetário brasileiro, por 

meio de um texto informativo que aborda sobre a história da moeda brasileira, o qual serve de 

base para as atividades posteriores do tipo pergunta-respostas, dando continuidade ao tema.  

O livro apresenta expressões usadas no mundo financeiro, do tipo: parcelas, crédito, 

desconto, troco, à vista, etc... E principalmente o uso da escrita em língua materna e da 

linguagem matemática, no que se refere à representação de valores, bem como o uso do 

símbolo da nossa moeda (BRASIL, 1997a; 2010c; NATAL, 2010). 

Aspecto que consideramos importante para a inserção dos alunos nas práticas 

cotidianos, nas quais o uso de dinheiro é presente. 

Na Seção Problemateca, por exemplo, são apresentadas atividades que estimulam os 

alunos a utilizarem a leitura e a escrita matemática para resolver a situação-problema.  

Quanto ao uso de medidas de tempo são apresentadas situações-problemas que exigem 

dos alunos a conversão de unidades de tempo, como por exemplo, de dias para horas, de 

minutos para horas, na perspectiva de trabalhar a ideia de relação (BRASIL, 1997a; 2010c; 

NATAL, 2010). Neste item a articulação dos eixos Números e Operações, e Medidas e 

Grandezas é muito freqüente.  

No uso de medida de comprimento, as atividades estimulam a leitura e a escrita tanto 

em língua materna como em linguagem matemática, por exemplo: dois quilos, 2 kg, dois 

quilogramas, 2 km, 2000 m, dois quilômetros, dois mil metros, para que os estudantes possam 

fazer uso da escrita matemática e de nomenclatura especifica da área, nas atividades seguintes 

(MEIRA, 2001; MESQUITA, 2011; BRASIL, 1997a; 2010c; NATAL, 2010). 

Nas situações-problema que envolva distância, área quadrada ou outras medidas o 

livro apresenta atividades. Nesta perspectiva a representação da ideia e conceitos 
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matemáticos, a escrita e a leitura matemática, quando envolve, por exemplo, no uso de 

porcentagem, ou outra operação necessária. 

No livro não estão presentes atividades que oportunizem os alunos o uso de 

instrumentos de medição. Apesar disso o livro apresenta atividades que atendem ao item. 

Para melhor ilustrar nossa análise apresentamos, logo a seguir, uma atividade do livro, 

na qual o desenvolvimento da proficiência escritora dos alunos é estimulado.  

Na Seção Resolvendo mais problemas – os alunos são convidados a resolverem 

algumas situações-problemas, nas quais são exigidas competências e habilidades no uso da 

leitura e escrita matemática e o uso da língua materna.  

 

Logo a seguir trazemos um exemplo extraído do livro.  

 

Figura 14 - O uso da escrita matemática no livro Linguagens da Matemática 5° ano: eixo 

Grandezas e Medidas 

 

 

Fonte: extraído do livro Linguagens da Matemática 5° ano. 
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4.16 Eixo Grandezas e Medidas LDM 4 

Hoje é dia de Matemática 5° ano 

 

O livro apresenta este eixo na Unidade 2 páginas 59-63, 71-76; Unidade 3 páginas 108-

113, Unidade 4 páginas 126-128; Unidade 5 páginas 197-203; Unidade 6 páginas 214-218; 

Unidade 7 páginas 252-257.  

 

DN 1 O livro articula este eixo com o Número e Operações, Medidas e Formas. A 

princípio os conteúdos são apresentados por meio de textos introdutórios, do tipo expositivo 

ou informativo (BRASIL, 1997a; 2010c; NATAL, 2010). 

Como as atividades são apresentadas de forma contextualizadas, ou seja, busca articular 

com temas advindos das práticas cotidianas (VYGOSTKY, 1998; BEZERRA, 2008). As 

unidades de medidas e grandezas são apresentadas dispersas nos textos, de maneira que se 

trabalham essas unidades de forma implícita com os alunos.  

Uma vez que pela análise dos conteúdos abordados no livro em relação ao eixo em 

discussão, os autores partem da perspectiva de que os alunos já compreendem as 

nomenclaturas, os símbolos, as relações de equivalência das representações das unidades de 

medidas, como, por exemplo: 1 t = 1000kg; 1 kg = 1000 g.  

Diferente do LDM 3 que apresenta as relações entre os símbolos, escritas diferentes são 

retomadas a cada nova ampliação e apresentação deles.  

A forma como são apresentadas as atividades contribuem em partes para a ampliação 

da proficiência escritora em matemática, uma vez que não há muita articulação com a língua 

materna, no aspecto da contribuição desta para a aprendizagem de conceitos e ideias 

matemáticas.  

 

 

 

 

 

A atividade na página seguinte foi extraída do livro e ilustra como é feito o trabalho com 

a escrita matemática no livro didático analisado. 

De um lado a língua materna é usada para facilitar a compreensão do sentido dos 

enunciados e para dialogar com os leitores. Do outro lado os alunos são estimulados a 

fazerem uso da escrita matemática.  
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Figura 15 - O uso da escrita matemática no livro Hoje é dia de Matemática 5° ano: eixo 

Grandezas e Medidas. 

 
 

 

Fonte: Extraído do livro Hoje é dia de Matemática 5° ano. 

 

 

A seguir apresentamos um quadro-resumo das contribuições dadas pelos livros 

didáticos para o desenvolvimento da proficiência. 
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Quadro 26 Demonstrativo sintético da análise dos livros didáticos de matemática do 5º ano: 

eixo Grandezas e Medidas. 

 

Descritores Contribui 
parcialmente Contribui/em  Não 

contribuem 
DN 1- Representação de grandezas como: comprimento, 

massa, capacidade, superfície, volume, ângulo, tempo, 

temperatura, velocidade, moeda e cálculos de % e 

identificação de unidades adequadas (padronizadas ou não), 

uso de terminologia própria, e utilização de conversões entre 

algumas unidades de medida mais usuais (para comprimento, 

massa, capacidade, tempo) em resolução de situações-

problema. Descrição, representação de cálculo da área de 

figuras planas pela decomposição e/ou composição em figuras 

de áreas conhecidas, ou por meio de estimativas. 

LDM 4  LDM 3 

 

Fonte: Arquivo da autora. 

 

 

4.17 Eixo Tratamento da Informação LDM 3 

Linguagens da Matemática 5° ano 

 

O livro aborda este eixo no Capítulo 2 página 37; Capítulo 4 página 71; Capítulo 9 

página 187; Capítulo 11 página 231, Capítulo 12 página 253.  

DN 1 O livro contempla este item com atividades que partem de elementos que 

buscam estimular a leitura e a interpretação de gráficos: elementos que compõem um gráfico.  

Além de apresentar gráficos do tipo coluna, setores, porém, não há informações sobre 

quais os nomes dos gráficos: elementos que consideramos importante para a aprendizagem 

dos alunos (GONÇALVES e STRAPASSON, 2007; BRASIL, 1997a). 

Os gráficos são apresentados por meio de textos informativos, cujo objetivo é 

apresentar dados para a leitura dos mesmos.  

Os itens mais importantes são apresentados em negrito, para chamar a atenção dos 

estudantes (SOLÉ, 1998). 

A prioridade é dada apenas parra a interpretação de modo que os alunos respondam às 

questões (BRASIL ,1997a; 1997b; NATAL ,2010). 
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A produção textual é muito utilizada como estratégia para que os alunos descrevam o 

que eles compreenderam sobre os dados apresentados nos gráficos, por exemplo, no texto 

informativo denominado O que é possível perguntar?  

No qual são apresentados os resultados de uma pesquisa sobre o aumento da 

expectativa de vida do brasileiro. A proposta da atividade é que os alunos respondam às 

perguntas. 

Na atividade da página 187 – no texto Medida de superfície do Brasil, além de ela 

trazer informações, também se articula com o eixo Medidas e Grandezas.  

As leituras dos gráficos partem da interconexão da língua materna com a linguagem 

matemática.  

Este eixo trabalha principalmente a articulação dos conhecimentos na língua materna.  

As palavras-plenas que mais aparecem são descreva, escreva, explique, e as palavras-

ferramentas são, em, por meio, a, os, as.  

De forma que a perspectiva de desenvolvimento de proficiência escritora em 

matemática neste nível está no aspecto de que os alunos precisam saber identificar os 

elementos, que fazem parte de um determinado tipo de gráfico e a construção de gráficos.  

Porém, o livro não apresenta atividades que proponham a produção de gráfico 

(BRASIL, 1997a; GONÇALVES e STRAPASSON, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para uma melhor ideia de como o livro aborda a escrita matemática neste eixo temático. A 

seguir apresentamos um exemplo de um exercício proposto no referido eixo temático.  
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Figura 16- O uso da escrita matemática no livro Linguagens da Matemática 5° ano: eixo 

Tratamento da Informação. 

 

 

 

Fonte: Extraído do livro Linguagens da Matemática 5° ano. 
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4.18 Eixo Tratamento da Informação LDM 4 

Hoje é dia de Matemática 5° ano 

 

O livro traz atividades neste eixo temático na Unidade 5 página 184-189. A seguir 

apresentamos as nossas reflexões sobre o desenvolvimento escritor em matemática em relação 

a este nível. 

 

DN 1 O trabalho com gráfico, principalmente o de setores e de coluna em articulação 

com Números e Operações, é abordado na seção Lendo o texto, na qual é trabalhada a 

interpretação textual, no que se pontua aos alunos na compreensão leitora para identificar os 

dados, e os elementos que compõem os gráficos (SOLÉ, 1998, SOARES, 2003; BRASIL, 

1997a; 2010c). 

A complementação das informações sobre leitura de gráficos é tarefa dada aos 

professores.  

A falta de algumas informações sobre alguns elementos que compõem um gráfico 

deixa um espaço em aberto, em relação aos alunos utilizarem o livro-guia, conforme Brasil 

(1997a; 2010c) o material didático deve oportunizar aos alunos a autonomia escritora em 

matemática. 

O livro traz duas atividades que orientam a produção de gráfico do tipo de setor., mas 

percebemos que é apenas para complementar a atividade anterior. Nas atividades estão 

presentes as palavras-plenas como: descreva, escreva, são bastantes presentes nos enunciados. 

Apesar das poucas atividades que contemplam este eixo e nível, o livro atende ao quesito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Apresentamos logo a seguir uma atividade que foi extraída do livro-guia, na qual é 

apresentada aos alunos a leitura, na perspectiva de estimulá-los a interpretar os gráficos 

contidos nesta atividade. 
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Figura 17 - O uso da escrita matemática no livro Hoje é dia de Matemática 5° ano: 

Tratamento da Informação. 

 

 

Fonte: Extraído do livro Hoje é dia de Matemática 5° ano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Para estimular a produção escrita são mostradas algumas características do tipo de 

gráfico usado, contudo a atividade não orienta a elaboração de um gráfico, como é 

preconizado nos documentos analisados (BRASIL, 1997a; NATAL, 2010). 

No quadro-resumo apresentado logo a seguir trazemos um visão da contribuição dos 

livros-guia para a proficiência escritora dos alunos neste eixo. 
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Quadro - 27 Demonstrativo sintético da análise dos livros didáticos de matemática do 5º ano: 

eixo Tratamento da Informação. 

 

Descritores Contribui 
parcialmente Contribui/em  Não 

contribuem 
Nível 1 Leitura e interpretação de gráficos, identificação dos 

elementos que os compõem, utilização de recursos visuais 

adequados (fluxogramas, tabelas e gráficos: barras, de setores 

e pictóricos) para sintetizá-los, comunicá-los e permitir a 

elaboração de conclusões. - Representação de dados expressos 

em tabelas e gráficos. 

 

Ambos 

 

Fonte: Arquivo da autora. 

 

 

Em síntese os quadros-resumos apresentados trazem um panorama geral das análises 

dos livros e suas contribuições. 

Buscamos em cada nível de proficiência identificar nos conteúdos dos livros-guia, se 

eles além de articularem os eixos temáticos: Números e Operações, Espaço e Forma, 

Grandezas e Medidas e Tratamento da Informação, conforme os documentos oficiais da 

educação tanto os nacionais, como de alcance municipal e um de abrangência internacional 

como o PISA, se estes guias contribuem parcialmente, não contribuem ou contribuem para a 

proficiência escritora em Matemática. Se há uma ampliação da possibilidade de uso ou 

permanência do mesmo nível trabalhado no livro do 4° ano e do 5° ano. Se as orientações 

para a produção escrita em Matemática eram claras em relação ao tipo de escrita que se espera 

dos alunos.  

Os descritores usados nessas análises nos direcionaram a alguns caminhos de 

interpretação sobre o direcionamento dado por cada atividade. Logo a seguir trazemos nossas 

conclusões sobre a nossa pesquisa.  
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5 CONSIDERAÇÕES  

 

Saber utilizar a escrita matemática é uma das habilidades e competências requeridas 

dos alunos dos anos iniciais, seu uso está relacionado tanto nos aspectos qualitativos como 

quantitativos. É necessário salientar que avaliar com bases em parâmetros, que mostrem o 

desempenho dos alunos desta etapa da educação, não significa fazer um score sobre a 

aprendizagem destes. E sim de identificar lacunas no decorrer do processo, para que  como 

estas possam ser diminuídas e/ou tiradas.  

Uma vez que para serem considerados proficientes em matemática, devem ser 

avaliados não somente os aspectos como: produção escrita em matemática, leitura matemática 

e oralidade, isoladamente, mas também todos esses elementos em articulação. Ao final dos 

anos iniciais se almeja que os alunos estejam aptos a utilizar a escrita matemática em 

situações do cotidiano e identificar a linguagem matemática nas mais variadas situações, 

conforme o nível que eles estejam.   

É necessário destacar que o objetivo principal desta investigação foi elaborar 

descritores que pudessem servir de parâmetros para avaliar o estímulo ao desenvolvimento da 

proficiência escritora em matemática, proporcionado por quatro livros dos 4° e 5° anos do 

Ensino Fundamental, que foram adotados por seis escolas municipais de Natal/RN.  

Os descritores de níveis de proficiência escritora em matemática foram validados à 

medida utilizados para analisar se os exercícios apresentados nos livros-guia abordavam em 

seus conteúdos a perspectiva o desenvolvimento de níveis mais elaborados de escrita 

matemática, conforme o que é preconizado nos Documentos Oficiais da educação.  

As reflexões trazidas neste texto de considerações finais têm a preocupação de retomar 

os principais pontos apresentados na dissertação e compartilhar questões deles derivadas, mas 

sem a pretensão de esgotar o tema. E, sim procurando suscitar outras questões e expandir as 

reflexões iniciadas. As considerações presentes evidenciarão os pontos mais importantes 

apresentados neste estudo, os quais poderão contribuir para outras investigações, que 

busquem conhecer um pouco mais sobre a temática. 

A contribuição desta dissertação está mais especificamente voltada para os professores 

dos anos iniciais, uma vez que é necessário que eles tenham acesso a materiais que lhes 

auxiliem na avaliação do desenvolvimento cognitivo dos alunos.  

Nesta direção os descritores elaborados podem orientar aos educadores na avaliação 

dos níveis de escrita matemática dos seus alunos e seu desenvolvimento cognitivo. Também 

pode ser usado em cursos de formação em matemática básica para professores dos anos 
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iniciais, para que estes saibam identificar as possíveis dificuldades de escrita dos alunos. Ou 

avaliar os níveis de proficiência escritora dos próprios professores. De maneira que eles 

mesmos identifiquem algumas dificuldades no uso da escrita matemática. Também é possível 

a utilização destes em sala de aula junto aos alunos. Ou serem aplicados na análise de livros 

didáticos adotados pelas escolas que os docentes atuam.  

Procurou-se inicialmente apresentar neste trabalho quais são as orientações de 

abordagem da escrita matemática nos Documentos Oficiais, em relação ao ensino e 

aprendizagem da linguagem matemática, nos seguintes aspectos: os conteúdos em articulação 

com o contexto, deles com a língua materna e desta para a ampliação de uso da escrita 

matemática.  

Nesta direção tentou-se responder a primeira questão de pesquisa, que se refere aos 

parâmetros que seriam utilizados para analisar se os livros-guia dos 4° e 5° anos contribuíam 

para a proficiência escritora em matemática. Portanto, estas bases de análise dos livros seriam 

dadas por meio da presença de palavras-plenas e ferramentas, para a orientação do 

desenvolvimento da escrita matemática nas atividades, presentes nos DOs. 

Estas são contempladas nos descritores (abrangendo os quatro eixos temáticos) que 

foram elaborados a partir dos Documentos Oficiais da Educação. Cada nível de proficiência 

deve ser estimulado e em grau de complexidade. Estes deveriam estar presentes nas atividades 

dos livros-guia. A presença dos elementos constituídos nos descritores são direcionamentos 

de que os LDM trabalham ou não um maior grau de autonomia dos alunos, por meio das 

atividades.  

Para estimular as habilidades cognitivas dos alunos, para que estes façam uso da 

escrita matemática formal em diferentes graus de complexidade. Nesse aspecto os materiais 

didáticos também devem instigar (BRASIL, 1997a; 2008d; 2008e; 2010g). Em situações de 

possíveis usos da escrita matemática (BRASIL, 1997a;). 

Nesta direção algumas atividades dos livros partem da oralidade para a escrita, da 

escrita não convencional da matemática para a convencional, abordagem de diferentes formas 

representacionais dos objetos matemáticos (BRASIL, 1997a; 2008d; 2010c;). E que 

estimulem a participação do individual para o coletivo.  

Além de trazer a língua materna para a construção de referenciais da escrita 

matemática a partir da elaboração de produção escrita em língua maternal, do uso de 

desenhos, que contribuam para a compreensão e uso da escrita matemática em situações do 

cotidiano (KLÜSENER, 2006; VIALE, 2007; MACHADO, 2009; BAKHTIN, 2010; 

NORONHA, 2011). 
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Os DOs preconizam que o uso de situações-problemas devem estimular o 

desenvolvimento da escrita. A presença de problemas aberto e/ou fechados é uma das 

estratégias de desenvolvimento da proficiência escritora (BRASIL, 1997a NATAL, 2010; 

SMOLE, 2001; CAVALCANTI, 2001). A leitura e escrita é uma das perspectivas muito 

trabalhadas nos livros analisados para o desenvolvimento da escrita matemática. Conforme 

Smole (2001) e Cavalcanti (2001) a produção escrita estimula o desenvolvimento de escrita 

matemática mais elaborada. 

Em síntese a análise dos livros didáticos por meio dos descritores mostrou que em 

alguns pontos os livros-guia contribuem para a proficiência escritora dos alunos, como por 

exemplo, no nível 5 do eixo temático Espaço e Forma, no qual tanto o livro do 4° ano quanto 

do 5°  contribuem para a representação de figuras e uso da terminologia específica. Cada livro 

trabalha graus diferentes de progressão ou permanência destes.  

No eixo Números e Operações do nível 1 do 4° ano no que se refere às habilidades e 

competências que os alunos devem ser estimulados a desenvolverem neste nível, estão por 

exemplo, construir e organizar o repertório básico de cálculo, entre outros aspectos. Em 

relação a este descritor, ambos os livros contribuem. 

No nível 1 neste mesmo eixo, mas em relação ao 5° ano, espera-se que os alunos 

sejam estimulados por meio das atividades a representarem os números naturais e estabelecer 

as relações – se são múltiplos, divisor, etc.. Nesta direção os livros-guia contribuem neste 

processo, porque apresenta as possibilidades de uso de escrita diversas.  

Espera-se que os alunos saibam utilizar no 4° ano nível – em relação ao eixo 

Grandezas e Medidas espera-se que os alunos aprendam a utilizar as unidades de medidas 

mais usuais. Num nível mais avançado no 5° ano, além de eles terem que fazer dessas 

unidades de medidas, é necessário que eles saibam fazer uso das operações aritméticas. Fazer 

convenções entre as unidades, quando forem utilizar cálculos, por exemplo, em cálculo de 

área. Eles deverão fazer o uso formal e não formal da escrita matemática. Nas atividades 

apresentadas neste nível, pressupõem que os alunos já saibam utilizar tais representatividades 

dos objetos.  

Por outro lado os livros ainda não contemplam totalmente o que é preconizado nos 

Documentos Oficiais, cuja perspectiva visa o pleno desenvolvimento do aluno como um 

sujeito ativo, que possa saber fazer uso da escrita matemática em todas as situações em que 

esta for exigida. Por exemplo, no eixo Tratamento da Informação a apresentação de uso dos 

gráficos e seus dados, não exploravam o potencial de uso desses recursos. Deixando, ainda a 

cargo total do professor a ampliação ou não desses conhecimentos.  
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Consideramos que ambas as questões de pesquisa foram respondidas, bem como 

nossos objetivos foram alcançados. As reflexões apresentadas ao longo da pesquisa também 

ajudaram a buscar as respostas aos questionamentos. Apesar de que outros questionamentos 

surgiram, por exemplo: a prática de ensino por partes dos professores dos anos inicias ajuda 

na compreensão  da escrita matemática? Os materiais didáticos orientam como os professores 

devem trabalhar a escrita matemática? 

Refletindo um pouco sobre os temas da leitura e da escrita são duas temáticas muito 

abordadas na Língua Portuguesa, contudo, na Matemática ainda precisa ser mais esmiuçada. 

Essa necessidade é tão latente que no Grupo de Pesquisa CONTAR do qual participo. Ambas 

as áreas do conhecimento são tratadas como um desafio lançado, e que vem sendo 

amadurecido durante os nossos encontros no grupo, cujas discussões se embasam em questões 

como: o ensino e aprendizagem da língua portuguesa e matemática: os problemas e 

dificuldades; as políticas educacionais voltadas para o melhoramento do ranking de 

desempenho dos alunos dos anos iniciais nestas duas áreas do conhecimento, e 

principalmente, de elaboração de parâmetros para avaliar o desenvolvimento cognitivo dos 

alunos; de materiais didáticos que contribuam com/para o trabalho docente.  

Como este trabalho foi desenvolvido no âmbito do projeto de Leitura e recortes em 

ensino de língua portuguesa e matemática, isso estimulou o desejo de desenvolver um 

trabalho, que contribuísse na avaliação dos níveis de proficiência escritora em matemática, 

cujo processo avaliativo deve levar em conta aspectos qualitativos, quantitativos e formativos 

dos alunos.  

O encerramento (inicial) desta pesquisa deixa direcionamento para futuros estudos, 

como por exemplo, a elaboração de uma gramática da Matemática e um mapeamento das 

possibilidades de representação dos objetos matemáticos tanto formais como não formais 

utilizadas pelos alunos nos 4° e 5° anos. E como essas representações podem contribuir para a 

compreensão do processo de aquisição da escrita matemática, visto que defendemos que a 

aquisição de níveis avançados da escrita matemática é condição necessária para a 

aprendizagem de conceitos e ideias matemáticas mais elaboradas, além disso contribuir para a 

proficiência matemática. Nesta direção é que pretendemos em estudo futuros nos aprofundar. 
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